
Vzduchové chladièe oleje

Vzduchové chladièe IBS jsou výmìníky tepla hliníkové konstrukce speciálnì vyvinuté 
pro chlazení minerálních olejù a dal�ích kapalin vzduchem. Svými technickými 
parametry, designem, povrchovou úpravou, vnitøní èistotou a odolností vùèi korozi 
a zejména pak variabilitou provedení splòují ve�keré po�adavky, které jsou na tyto prvky 
hydraulických obvodù kladeny.

Kromì minerálních olejù (HL/HLP, DIN 51524) lze chladièe IBS rovnì� vyu�ít pro 
chlazení emulzí na bázi voda/olej (HFA, HFB), voda/glykol (HFC) a jiné. Pou�ití chladièù 
v korozívním prostøedí a pro kapaliny s viskozitou vy��í ne� 100 cst je nutno konzultovat.

Chladièe IBS jsou vyrábìny ve tøech standardních sériích, které kopírují standartní 
velikosti konkurenèních výrobkù:

� Série L pro malé a støední výkony a prùtoky (do 60 kW, 250 l/min)

� Série H pro vysoké výkony a prùtoky (do 120 kW, 500 l/min)

� Série A kompaktní jednotka zahrnující chladiè vèetnì podávacího èerpadla. 

Dle pøání zákazníka jsou chladièe série L a H vybaveny elektromotory 12 V DC, 24 V DC, 
230 V AC (jednofázový), 380 V AC (tøífázový), popø. pøírubou pro montá� zubového 
hydromotoru velikosti GR2 nebo GR3. Chladící jednotky série A jsou dodávány 
s elektromotorem 380 V AC.

K neodmyslitelné výbavì chladièù IBS samozøejmì patøí termostaty s nìkolika 
variantami regulací a teplotních rozsahù.

Rádi Vám na základì Va�eho po�adavku vytypujeme pøíslu�ný chladiè a za�leme 
detailní technické informace.

Vodní chladièe oleje

Nerezové chladièe oleje øady DOC se 
vyznaèují zejména vysokou úèinností chlazení 
a robustní připojovací přírubou, je� umo�òuje 
pevné a bezpeèné uta�ení pøípojovaného 
potrubí. Souèástí chladièe je upevňovací  
konzola, která zaji��uje pevné usazení 
chladièe na místì jeho instalace. Na pøání 
u�ivatele je mo�no chladiè vybavit pøídavnými 
hrdly, která lze vyu�ít pro pravidelnou kontrolu 
výkonu chladièe mìøením teplot oleje a vody.

Kvalitní konstrukce a jakost materiálù 
jednotlivých dílù zaji��uje natolik spolehlivou 
funkci chladièù DOC, �e je na tyto 
poskytována tøíletá záruka na materiál.

V pøípadì zájmu Vám pomocí výpoèetního 
software vypracujeme návrh chladièe DOC vhodného pro Va�i aplikaci. 

Je potřeba uvést: průtok, teplotní režim, druh média, max. tlak a tlakovou ztrátu.
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