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Olej Sabroe S68 pro průmyslové  chlazení



Aplikace

• Olej Sabroe S68 výborně maže a odstraňuje kompresní
teplo ve čpavkových průmyslových systémech chlazení.
Je velice učinný proti korozi a tím prodlužuje životnost
vašeho kompresoru.

• Olej Sabroe S68 je vhodný pro všechny  šroubové a pístové
kompresory, které  používají minerální oleje.

Výrobní proces

Olej Sabroe S68 je založen na bázi hydrogenovaných olejů.	
Rafinace tohoto oleje probíhá prostřednictvím 
dvoustupňového procesu s vysokým tlakem a teplotou vodíku. 
Základové složky obsahují méně než jedno procento nečistot, 
které se obvykle nacházejí v rozpouštědlech rafinovaných 
minerálních olejů.	Odstranění těchto nečistot výrazně zlepšuje 
stabilnost a kvalitu oleje.

Hydrogenovaný, vysoce učinný olej pro 
průmyslové chlazení
Firma Johnson Controls nabízí oleje té nejvyšší kvality pro oblast průmyslového chlazení.	
Zvýšená poptávka po čistších provozních systémech a vyšší povědomí o životním prostředí se 
odráží v přechodu na polosyntetická a syntetická maziva.

Syntetické a polosyntetické oleje jsou běžně používány v náročných provozních podmínkách, 
včetně čpavkových aplikací.  Olej Sabroe S68  poskytuje lepší kvalitu než tradiční minerální 
oleje pro čpavkové chlazení. Jeho výhody zahrnují čistší provoz, nižší odpařitelnost, zlepšenou 
mazivost a sníženou pěnivost.



Sabroe S68

Výhody

Vynikající stabilita vůči oxidaci

• Vynikající odolnost proti degradaci znamená, že olej
Sabroe S68 omezuje oxidaci a snižuje  hromadění kalů.

• Efektivní separace vody chrání proti korozi.

• Vynikající kvalita přísad znamená, že Sabroe S68 vydrží
4-8 krát delší dobu, než normální rafinovavané
minerální oleje.

Snížená potřeba výměny oleje

• Snižuje množství odpadních olejů.
• Snižuje náklady na údržbu.

Další výhody

• Neobsahuje žádné toxické nebo karcinogenní látky.
• Odpadní olej lze likvidovat  v souladu s platnými

předpisy a směrnicemi.

Potravinářská registrace NSF 
International.

Tento výrobek je jako mazivo  
použitelný ve výrobě, kde je vyloučena 
možnost kontaminace potravin.
Tyto sloučeniny mohou být používány 
jako maziva, separační prostředky nebo 
protikorozní filmy pro  zařízení a části 
strojů v místech, kde je vyloučen styk  
maziva nebo mazaných součásti  s 
potravinami.

Nonfood Compounds
Program Listed 
Category Code H2
Registration 147054 



Hydrogenované mazivo 
pro chladírenský průmysl	

Sabroe S68 je vynikající olej vyrobený  patentovaným  postupem, který 
poskytuje lepší výkon v chladících čpavkových systémech.

Nízká rozpustnost se čpavkem

Konvenční minerální oleje mohou obsahovat až 25% 
aromatických látek. Tyto sloučeniny spolu s obsahem síry, 
dusíku a kyslíku zvyšují rozpustnost čpavku  a snižují  
chemickou  stabilitu.	Sabroe S68 obsahuje méně, než jedno 
procento z těchto sloučenin, což omezuje schopnost čpavku 
rozpustit se do maziva.

Dalšími důvody pro použití nízkorozpustného oleje Sabroe 
S68 pro čpavkové aplikace jsou  vyšší  objemová účinnost 
kompresoru a zvýšení viskozity.

Chemická stabilita

Vysoká teplota, dlouhodobé zkoušky stability ukazují, že 
Sabroe S68 odolává působení chemikálií čpavku. Zvýšená 
stabilita prodlužuje životnost oleje, což má za následek  
bezproblémový provoz a prodloužené intervaly údržby.
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Testy prokázaly, že Sabroe S68 odolává tvorbě laků a uhlíku, a to i při extrémních teplotách. Tradiční minerální 
oleje používané k chlazení čpavkem mají tendenci tvořit kapsy uhlíku ve ventilech a komponentech systému. 
Sabroe S68 poskytuje zcela čistý provoz.

Vynikající mazání

Viskozita v závislosti na čase

Vysoká iso-parafinická struktura oleje Sabroe S68 ve výsledku 
ukazuje, že se jedná o vynikající výrobek s lepším mazáním 
ve srovnání s běžnými rafinovanými minerálními oleji.

Výše uvedený graf také ukazuje vynikající viskozitní výkon 
oleje Sabroe S68 v závislosti na čase. Dramatické zvýšení 
viskozity může znamenat rozpad maziva.	Ložiskové 
opotřebení a další testy ukázaly, že Sabroe S68 dosahuje 
nižší  úrovně opotřebení.

Bod tuhnutí
Kromě vyššího viskozitního indexu, než běžné minerální 
oleje, má Sabroe S68 molekulární strukturu, která zcela
odpovídá bodu  tlumícího tuhnutí (PPD).	PPD pomáhá 
zajistit průtok oleje i při nízkých teplotách, např. v oblastech 
jako jsou výparníky.

Nízkoteplotní viskozita

Nižší viskozita ve výparníku umožňuje vynikající 
podmínky vracení oleje do kompresoru .
Následující tabulka ilustruje viskozitu oleje Sabroe S68 při 
nízké teplotě ve srovnání s minerálním olejem.
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Snížené unášení oleje zabraňuje 
ztrátě přenosu tepla ve výparníku

Volatilita minerálního oleje ISO VG68 
vs. Sabroe S68

Snížené odpařování oleje Sabroe S68 má za následek 
nižší spotřebu oleje. Testy úbytku oleje v peci při 
vysokých teplotách vykazují několikanásobné zlepšení 
oproti minerálnímu oleji.

Přítomností nemísitelného maziva v systému výparníku se výrazně snižuje účinnost přenosu 
tepla.
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Mazací film tenký  0,1 mm může mít za následek ztrátu
přenosu tepla o více než 50%. Nízký tlak páry čpavku 
 a afinita oleje Sabroe S68 poskytuje snížené unášení
oleje a snižuje potenciální problémy při přenosu tepla.
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Vlastnosti Zkušební metoda Charakteristika

Viskozita při 40 ° C, cSt ASTM D445 69

Viskozita při 100 ° C, cSt ASTM D445 9.1

Viskozitní index ASTM D2270 100

Hustota, g / ml, 20 ° C ASTM D4052 0.88

Bod tuhnutí (° C) ASTM D97 -39

Bod odpařování, C.O.C., (° C) ASTM D92 226

Bod vznícení, C.O.C., (° C) ASTM D92 246

Údaje o produktu Sabroe S68



Kromě poskytování vysoce kvalitních 
olejů máme skladem přes 7000 dílů pro 
následujících značek Johnson Controls :

Johnson Controls, průmyslové chlazení

Celosvětová podpora
Našim zákazníkům jsme schopni 
zajistit globální podporu i na místní 
úrovni. 

Průběžné zdokonalování
Neustále vylepšujeme naše postupy, 
výrobky, služby a přinášíme nové 
hodnoty pro naše zákazníky. 

Inovace

Věříme, že vždy existuje lepší 
způsob. Podporujeme změnu a 
hledáme příležitosti, které přináší. 

Spokojenost zákazníků 

Naše budoucnost závisí na nás, a to pomocí vytváření 
úspěchu našich zákazníků. Jsme proaktivní a lehce se 
s námi dělá obchod. Nabízíme odborné znalosti 
a praktická řešení a plníme své sliby.

Trvalá udržitelnost 

Prostřednictvím našich výrobků, služeb, operací 
a společenské angažovanosti podporujeme 
efektivní využívaní zdrojů, aby byli přínosem pro 
všechny lidi a svět.

Kvalita

Vyznačujeme se u svých zákazníků vynikající 
kvalitou našich výrobků a služeb.

Vedeme svět vpřed k novým příležitostem

Tolik věcí v našem životě spoléhá na chlazení. Proto stále hledáme nové 
příležitosti a přinášíme inovativní řešení v průmyslovém chlazení, 
zpětném získávání energie a oblasti transportu plynů.

Naše průmyslové chladící zařízení umožňují potravinářskému průmyslu 
dodávat čerstvé potraviny zákazníkům díky poskytování nezbytného  
vybavení pro zpracování a distribuci. 

Dodáváme mnoho jedinečných technologií umožnujících transport plynů,  
využití zpětného získávání energie, stejně jako chlazení procesů v chemickém 
a farmaceutickém průmyslu a dalších oblastech, které jsou potřebné pro náš 
život.

U chladících procesů se často vyžaduje 24 hodinový provoz s životností 25 
i více let. Spolehlivý servis a podpora je pak samozřejmou součástí dodávky 
našich výrobků.



Johnson Controls CZ 
www.johnsoncontrols.com 
www.sabroe.com
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