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Shell Heat Transfer Oil S2 
Vervangt: Shell Thermia B 
 
 
WARMTEOVERDRACHTSVLOEISTOF  

 
 
 
Shell Heat Transfer Oil S2 is samengesteld op basis 
van zorgvuldig geselecteerde, hooggeraffineerde 
minerale oliën, gekozen voor hun superieure pres-
taties in gesloten warmtetransportsystemen. 
 
 
TOEPASSINGEN 

 
Gesloten warmteoverdrachtssysteem door vloeistof-
circulatie in industriële toepassingen zoals process-
industrieën, chemische en textielfabrieken of centrale 
verwarmingssystemen. Shell Heat Transfer Oil S2 kan 
bij continue hoge temperaturen in warmte-
overdrachtssystemen gebruikt worden binnen de 
volgende grenzen: 
 
Shell Heat Transfer Oil S2  
Maximaal toelaatbare temperatuur van de 
film bij contact met de warme wand 

340 °C 

Maximale bulktemperatuur van de vloeistof 320 °C 
 
 
VOORDELEN 

 
Langere nuttige levensduurLangere nuttige levensduurLangere nuttige levensduurLangere nuttige levensduur    
Shell Heat Transfer Oil S2 is samengesteld op basis 
van zorgvuldig gekozen, hooggeraffineerde minerale 
oliën met een hoge weerstand tegen kraak-, oxidatie- 
en verdikkingsverschijnselen. Dit maakt een langere 
nuttige levensduur mogelijk met behoud van een effi-
ciënte warmtewisseling en een goede circulatie van 
de vloeistof in het circuit. Zo wordt vermeden dat de 
maximale temperatuur bij contact met de warme 
wand overschreden wordt (zie bovenstaande tabel).  
 
Efficiënte warmtewisselingenEfficiënte warmtewisselingenEfficiënte warmtewisselingenEfficiënte warmtewisselingen 
De lage viscositeit van de olie verzekert een doel-
treffende vloeibaarheid en warmtewisseling binnen 
een breed temperatuurbereik. 

Shell Heat Transfer Oil S2 heeft een lage damp-
spanning, waardoor hij goed tegen kraakverschijn-
selen bestand is. Zo wordt ook de vorming van 
vluchtige ontbindingsproducten beperkt.  
    
Bescherming en properheid van de circuitsBescherming en properheid van de circuitsBescherming en properheid van de circuitsBescherming en properheid van de circuits 
De niet-corrosieve eigenschappen van Shell Heat 
Transfer Oil S2 gecombineerd met een hoog 
oplossend vermogen, maken het mogelijk de vorming 
van afzettingen tot een minimum te beperken, 
doordat zij als zwevende stoffen in de olie 
aanwezig blijven. Op die manier blijven de 
binnenwanden van de wisselaars schoon. 
 
 
SPECIFICATIES 

 
Shell Heat Transfer Oil S2 voldoet aan de volgende 
specificaties  
 
ISO 6743-12 Klasse Q 
DIN 51522. 
 
 
ADVIEZEN 

 
De levensduur van Shell Heat Transfer Oil S2 hangt 
af van het ontwerp en het gebruik van de installatie. 
In normale omstandigheden kan de vloeistof een 
levensduur van meerdere jaren hebben. Het is 
belangrijk regelmatig de fysieke kenmerken van de 
olie te controleren, want hun veranderingen zijn 
veelzeggender dan de waarden op zichzelf. De 
eigenschappen die gecontroleerd moeten worden 
zijn de viscositeit, de zuurgraad, het vlampunt (open 
beker en gesloten beker) en het gehalte aan niet 
oplosbare stoffen. 
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De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Shell producten. Hoewel 
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst, 
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 

 

Voor elke toepassing of specifieke behoefte in 
verband met ons product die niet in deze technische 
gegevens wordt vermeld, raden wij u aan eerst uw 
gebruikelijke contactpersoon bij Shell te raadplegen. 
 
MILIEUBESCHERMING 

 
Lever de gebruikte olie bij een erkend inzamelpunt 
af. Niet in de riolering, waterlopen of de grond 
lozen. 
 

HYGIËNE EN VEILIGHEID 

 
Bij gebruik volgens onze aanbevelingen en mits na-
leving van de veiligheidsvoorschriften vormt Shell 
Heat Transfer Oil S2 geen gevaar voor de gezond-
heid. De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen alsook 
de voorzorgsmaatregelen die bij zijn normaal ge-
bruik moeten worden genomen, staan vermeld op 
het Veiligheids Informatieblad welke verkregen kan 
worden op de website: www.epc.shell.com. 
 

 
TYPISCHE KENMERKEN 
 
Dichtheid bij 15 ºC, kg/m³ ISO 12185 866 
Vlampunt PMCC, ºC ISO 2719 210 
Vlampunt COC, ºC ISO 2592 220 
Brandpunt COC, ºC ISO 2592 255 
Gietpunt, ºC ISO 3016 -12 
Kinematische viscositeit  ISO 3104  
 bij 0 ºC, 
 bij 40 ºC, 
 bij 100 ºC, 
 bij 200 ºC, 

mm²/s 
mm²/s 
mm²/s 
mm²/s 

 223 
25 
4,7 
1,1 

Beginkookpunt, ºC ASTM D 2887 355 
Zelfontbrandingstemperatuur, ºC DIN 51794 360 
Zuurgetal, Mg KOH/g ASTM D 974 <0.05 
As, %m/m ISO 6245 <0.01 
Conradson residu, %m/m ISO 10370 0,02 
Kopercorrosie (3u/100 ºC)  ISO 2160 Class 1 
Thermische uitzettingscoëfficiënt, 1/ºC  0,0008 
 
Temperatuur, ºC 0 20 40 100 
Dichtheid, kg/m³ 876 863 850 811 
Soortelijke warmte, kJ/kg*K 1,809 1,882 1,954 2,173 
Warmtegeleidings-vermogen, W/m*K 0,136 0,134 0,133 0,128 
Prandtl-nummer  3375 919 375 69 
Dampdruk, mbar     
 
Temperatuur, ºC 150 200 250 300 340 
Dichtheid, kg/m³ 778 746 713 681 655 
Soortelijke warmte, kJ/kg*K 2,355 2,538 2,72 2,902 3,048 
Warmtegeleidings-vermogen, W/m*K 0,125 0,121 0,118 0,114 0,111 
Prandtl-nummer  32 20 14 11 9 
Dampdruk, mbar  5 26 100 260 
 
Deze waarden worden ter informatie vermeld. 


