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ZENQ COMP P 

Mô tả 

ZENQ COMP P là dầu máy nén khí, là kết hợp giữa dầu 

gốc nhóm II tinh chế và dầu gốc tổng hợp nhóm V cao 

cấp (hỗn hợp này có chất lượng tốt hơn dầu gốc tổng 

hợp nhóm 3) được phát triển để cung cấp sự bôi trơn 

hoàn hảo cho máy nén kiểu trục vít, cánh gạt, piston và 

ly tâm. ZENQ COMP P cung cấp đặc tính chống tạo cặn, 

chống mài mòn và chống oxy hóa nổi bật bảo vệ máy 

nén liên tục đến cuối chu kỳ hoạt động.   
Ứng dụng 

ZENQ COMP P thích hợp với máy nén khí kiểu trục vít, kiểu cánh gạt, kiểu ly tâm,… và tất 

cả với các kiểu bôi trơn. Sản phẩm hoàn toàn đáp ứng yêu cầu với máy nén Atlas Copco, 

Hitachi, Puma, Sullair và các loại máy nén tương đương khác. Chu kỳ khuyến cáo của dầu 

dùng cho máy nén khí trục vít là 6000 ÷ 8000 giờ. 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị P 32 P 46 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,853 0,861 

Độ nhớt ở 100oC cSt 5,47 7,1 

Độ nhớt ở 40oC cSt 31,4 46,8 

Chỉ số độ nhớt - 110 110 

Điểm chảy oC -30 -32 

Điểm chớp cháy COC oC 230 242 

Hàm lượng tro sulfat % <0,01 <0,01 

Lợi ích sản phẩm 

- Khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị 

- Công thức chống oxy hóa, bền nhiệt và có xu hướng tạo cặn cực thấp giúp kéo dài chu 

kỳ sử dụng dầu và lọc, giảm chi phí vệ sinh bảo dưỡng 

- Khả năng tách khí cực tốt giúp bôi trơn bảo vệ tốt, giảm mát mất dầu. Khả năng tách 

nước tuyệt hảo giúp giảm nguy cơ tạo nhũ làm nghẽn bộ phân tách dầu, đường ống dẫn, 

ống làm mát, ngăn chặn ăn mòn trong điều kiện ẩm ướt. 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ COMP P đạt tiêu chuẩn DIN 51506 VDL; ISO 6743/3 DAH, DAJ; DIN 51524 HLP. 
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