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Thermal HL30

JULABO Thermal HL30 é um líquido para banhos com base de água-glicol
para sistemas fechados e oferece excelentes propriedades térmicas.

Vantagens:

alta estabilidade
viscosidade baixa
boa condutibilidade térmica
amplamente livre de odores
longo tempo de duração

Os líquidos para banhos JULABO Thermal são fluidos cuidadosamente
selecionados e testados em longo prazo com propriedades
termodinâmicas ideais para uma grande variedade de aplicações. Eles são
perfeitamente adequados para tarefas de controle térmico nos aparelhos
JULABO e garantem uma operação segura e confiável, bem como uma
eficiência ideal da transferência de calor.

Os líquidos JULABO Thermal à base de água-glicol (monoetilenoglicol
com aditivos de proteção contra a corrosão) têm excelentes propriedades
térmicas e uma baixa viscosidade. Além disso, eles oferecem proteção
contra congelamento e, portanto, também podem ser usados a
temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água. Observar a
proporção de mistura! Em caso de uso prolongado de líquidos para
banhos com base de água-glicol , a proporção de mistura de água para
glicol deve ser verificada regularmente (50:50). Se a proporção de glicol
for muito alta, o líquido pode se tornar inflamável. Por outro lado, o líquido
pode congelar em caso de proporção de água muito alta a baixas
temperaturas.

Observe: Se o líquido for utilizado abaixo da temperatura de trabalho mais
baixa indicada, isto pode causar oscilações de temperatura ou alarme de
superaquecimento devido a líquido quente demais no aquecedor.
Recomendação: Reduza a potência de aquecimento durante o
aquecimento, até atingir a temperatura de trabalho mínima indicada.
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Specific heat capacity

Viscosity

Dados técnicos

Nº. de pedido 5 litros 8940139

Nº. de pedido 10 litros 8940138

Temperatura de trabalho -30 ... 90

Viscosidade
(cinemática a 20 °C)

4.07 mm²/s

Densidade
(a 20 °C)

1.08 g / cm³

Ponto de fluidez -70 °C

Ponto de fervura +108 °C

Temperatura de ignição +430 °C

Coeficiente de expansão térmica 0.0007 (g/(ml × K))

Condutibilidade térmica 0.153 (W/(m × K))

Resistência de passagem específica 200 (Ohm × cm)
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