
 

 
 

Opis produktu 

Długotrwała stabilność i wydajność  

Capella A 68 dzięki w pełni syntetycznej technologii 

zapewnia doskonałą stabilność pracy wysokowydajnym 

amoniakalnym sprężarkom chłodniczym o bardzo niskiej 

temperaturze na parowniku.  

Dzięki bardzo niskiej temperaturze płynięcia nawet  

–57°C, olej Capella A 68,który pozbawiony jest dodatków 

uszlachetniających zapewnia wyjątkową stabilność 

termiczną oraz odporność na utlenianie w bardzo szerokim 

zakresie temperatur. Ten zaawansowany technologicznie 

olej jest wysoce stabilny w obecności amoniaku, 

maksymalizując trwałość filmu olejowego i ochronę 

sprężarki przed zużyciem, skracając okresy konserwacji i 

przestojów. 

Wysoki wskaźnik lepkości oleju Capella A 68 zapewnia 

doskonałą charakterystykę lepkościową podczas startu w 

niskich temperaturach , maksymalizuje wydajność 

energetyczną sprężarki. Olej Capella A 68 jest szczególnie 

zalecany do sprężarek o temperaturze wylotowej powyżej 

+100°C, co pozwala mu zapewniać optymalny film olejowy 

i ochronę układu przed zużyciem w trudnych warunkach 

pracy, podczas bardzo długich okresów eksploatacji.  

Skuteczność wykraczająca ponad typowe wartości 

Capella A 68 charakteryzuje się bardzo niską lotnością w 

porównaniu do konwencjonalnych, nieuszlachetnionych 

olejów mineralnych, dzięki czemu znacznie spada zużycie 

oleju. Zaawansowana technologia oraz wysoka stabilność 

chemiczna znacznie poprawiają wymianę ciepła, 

zapewniając maksymalną trwałość czynnika chłodzącego 

poprzez znaczne ograniczenie przenikania oleju do niego. 

 

 

 

 

Capella A 68 na nowo definiuje skuteczne smarowanie 
sprężarek chłodniczych pracujących w bardzo trudnych 
warunkach niskich temperatur. Ogranicza ilość 
przestojów i koszty konserwacji , maksymalizuje  
ochronę układu podczas bardzo długich okresów 
eksploatacji 
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®

 A 68 
Najwyższej jakości olej sprężarkowy 

Zalety produktu 



 Capella® A 68 ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Zastosowania 

• Zalecany do użytku w układach chłodniczych i 

klimatyzacyjnych wykorzystujących amoniak jako 

czynnik chłodzący, wymagających olejów znakomicie 

sprawdzających się w niskich temperaturach; 

przeznaczony szczególnie do sprężarek tłokowych i 

śrubowych, w których temperatury przy wylocie 

przekraczają +100°C 

• Olej Capella A 68 spełnia wymagania dotyczące 

niskich temperatur w układach chłodzonych 

amoniakiem z minimalną temperaturą parownika 

wynoszącą  60°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• ABB Stal Refrigeration AB 

• Sabroe 

• Broedrene Gram 

Zgodność ze standardami 

• DIN 51.503 

• BS 2626/1992 

 

 

 

 

 

 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  68 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D1298 0,834 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40° C, mm
2
/s ISO 3104 68,7 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C,  mm
2
/s ISO 3104 10,6 

Wskaźnik lepkości ISO 2909 140 

Liczba kwasowa, mg KOH/g DIN 51558/1 0,01 

Temperatura zapłonu COC, °C ISO 2592 260 

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 -57 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


