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Nyvac FR 200D
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันไฮดรอลิกทนติดไฟสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Nyvac FR 200D เป็ นนํ ามันไฮดรอลิกทนติดไฟสมรรถนะสูงพิเศษชนิดนํ าผสมไกลคอล นํ ามันชนิดนีได ้รับการผสมสูตรจากไดเอทิลน
ี ไกลคอลเป็ นส่วนประกอบ
ไกลคอลหลัก ผลิตภัณฑ์นีไม่มีสารเอทิลน
ี ไกลคอล Mobil Nyvac FR 200D ให ้การปกป้ องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนของไอระเหยอย่างยอดเยียม ในการทดสอบ
ปั มไฮดรอลิก นํ ามันชนิดนีแสดงสมรรถนะต ้านทานการสึกหรอระดับสูง Mobil Nyvac FR 200D มีดัชนีความหนืดสูง ทําให ้มีประสิทธิภาพตลอดช่วงทีกว ้างของ
อุณหภูมก
ิ ารทํางาน มีคุณสมบัตต
ิ ้านการเกิดโฟม การไหลได ้ทีอุณหภูมต
ิ ํา และให ้ความเสถียรในการจัดเก็บทียอดเยียมอีกด ้วย

Mobil Nyvac FR200D มีคุณสมบัตท
ิ นติดไฟเนืองจากมีส่วนผสมของนํ า แม ้ว่านํ ามันชนิดนีสามารถพ่นละอองออกมาทีแรงดันสูงกว่า 200 บาร์ / 3000 psi ผ่านหัวฉีด
ระบบดีเซลเข ้าไปในเปลวก๊าซ แต่จะไม่ตด
ิ ไฟหรือไม่ตด
ิ ไฟเมือตกลงไปบนโลหะหลอมเหลว ส่วนประกอบของนํ าเป็ นสิงสําคัญและจะต ้องรักษาระดับไว ้ที 38% เพือ
รักษาคุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานไฟไหม ้ทีดีท สุ
ี ดและความหนืด ความหนืดทีสูงขึนเนืองจากการสูญเสียนํ าโดยการระเหยสามารถปรับแก ้ได ้โดยการเติมนํ าทีขจัดไอออน
แล ้วลงไปในผลิตภัณฑ์ Mobil Nyvac FR 200D เข ้ากันได ้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ ปะเก็น ท่อยาง และตัวสะสมกําลังทีทํามาจากวัสดุท พบกั
ี
นในระบบไฮดรอลิกทัวไป ยก
เว ้นวัสดุท ทํ
ี ามาจากโพลียูรีเทน หนัง หรือ
ไม ้คอร์ก ไม่แนะนํ าให ้ให ้ใช ้ในระบบทีทํางานทีอุณหภูมน
ิ ํ ามันหล่อลืนสูงกว่า 65º C Mobil Nyvac FR 200D ได ้รับการรับรองจาก FM Global

Mobil Nyvac FR 200D ให ้ความสามารถในการใช ้งานทีหลากหลายและสมรรถนะทียอดเยียม ทําให ้เป็ นตัวเลือกอันดับแรกของผู ้ใช ้ในหลายอุตสาหกรรม

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil Nyvac FR 200D เป็ นสมาชิกทีสําคัญในกลุม
่ นํ ามันไฮดรอลิกทนติดไฟแบรนด์ Mobil Mobil Nyvac FR 200D ได ้รับการพัฒนาร่วมกับผู ้ผลิตอุปกรณ์ไฮดรอลิก
เพือตอบสนองความต ้องการในการใช ้งานแรงดันปานกลางในสถานทีต ้องการคุณสมบัตท
ิ นการติดไฟเป็ นสิงสําคัญ และจําเป็ นต ้องให ้การหล่อลืนทีดีและอายุการใช ้
งานผลิตภัณฑ์ทดี
ี

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี อาจร ับทางด้านศกยภาพ

คุณสมบัตต
ิ ้านทานการติดไฟทียอดเยียม

สภาพการทํางานทีปลอดภัยขึนสําหรับพนักงานและโรงงาน

คุณสมบัตก
ิ ารหล่อลืนและต ้านทานการสึกหรอทียอดเยียม

การสึกหรอของปั มและวาล์วตําสุดเมือใช ้โดยสอดคล ้องตามข ้อแนะนํ าของผู ้ผลิตอุปกรณ์

ดัชนีความหนืดสูง

การใช ้งานทีหลากหลายเพือลดต ้นทุนการทําสต็อกนํ ามัน

การไหลตัวทีอุณหภูมต
ิ ําดีมาก

ให ้สมรรถนะการสตาร์ทขณะเย็นได ้ดี

สมรรถนะการหล่อลืนและต ้านทานการสึกหรอดีมาก

ปกป้ องปั มและวาล์วและให ้อายุการใช ้งานยาวนาน และลดต ้นทุนอะไหล่เปลียนแทน

ความเสถียรในการเก็บทียอดเยียม

การจัดการในโรงงานทีง่ายและลดของเสีย

การใชง้ าน
Mobil Nyvac FR 200D มีลักษณะร่วมเหมือนกับนํ ามันชนิดนํ าผสมไกลคอลตัวอืนๆ โดยจะไม่เข ้ากันกับสีบางชนิด ใช ้ได ้กับสีท มี
ี สว่ นผสมหลักจากอีพ็อกซีหรือฟี นอลิ
กเรซิน อย่าผสมนํ ามันไฮดรอลิก Mobil Nyvac FR 200D กับของเหลวชนิดอืน แม ้ว่าจะเข ้ากันได ้กับนํ ามันชนิดนํ าผสมไกลคอลอืนๆ แต่ของผสมนันอาจทําให ้
คุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์ Mobil ด ้อยลง ส่วนประกอบของนํ าเป็ นสิงสําคัญและจะต ้องรักษาระดับไว ้ที 38% เพือรักษาคุณสมบัตก
ิ ารต ้านทานไฟไหม ้ทีดีท สุ
ี ดและความ
หนืด ไม่แนะนํ าให ้ใช ้ในระบบทีทํางานทีอุณหภูมน
ิ ํ ามันหล่อลืนสูงกว่า 65º C

Mobil Nyvac FR 200D ได ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้ในปั มและมอเตอร์ไฮดรอลิกทุกประเภททีทํางานใกล ้กับแหล่งกําเนิดความร ้อน โดยต ้องปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าของผู ้
ผลิตอุปกรณ์ การใช ้งานทัวไปรวมถึง:
• เครืองขึนรูปโลหะแบบหลอมเหลวและเครืองปั มขึนรูป
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• ตัวควบคุมการเผาไหม ้
• ตัวเปิ ดประตูของเตาเผา
• กลไกเครืองยกเอียงเบ ้ารับโลหะเหลว
• เครืองจักรเป่ าแก ้ว

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นได้
ี ร ับการร ับรองต่อไปนี:
FM Global Approvals Class 6930

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

41.5

pH, AM-S 1436

9.5

จุดไหลเท, °F, ASTM D97

-30

ความถ่วงจําเพาะ, 15.6 C/15.6 C, ASTM D1298

1.089

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

175

นํ า, % โดยนํ าหนัก, ASTM E203

43

สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

แดง

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ทีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
01-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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