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Terminologia-chave 

Moderno éster triaril fosfato de última geração 
Fluido de controle eletro-hidráulico de projeto mais sustentável 
Nome químico: Éster fosfato de trifenila butilado com baixo fosfato de trifenila 
Projeto de éster fosfato moderno sem trixilenil fosfato  
 

Visão Geral 
Fyrquel

®
 EHC Plus é um fluido de controle eletro-hidráulico de éster fosfato melhorado autoextintor 

de terceira geração projetado para aplicação em turbina a vapor substituindo diretamente os fluidos 
ésteres fosfato da geração anterior. Se você for mudar a partir de um fluido não éster fosfato, entre 
em contato com o seu representante Fyrquel

®
 para obter assistência técnica. Ele Fyrquel

®
 EHC Plus 

é feito usando um novo material à base de éster fosfato que possui um projeto de produto mais 
sustentável, é aprovado por OEM e é compatível com fluidos de éster fosfato da geração anterior.  
 
Projeto de produto mais sustentável 

 Mais ecológico – prontamente biodegradável, também como todos os fluidos recicláveis da 
série Fyrquel

®
 EH que usam o programa alternativo de lixo Fyr-Back

®
. A eliminação do fluido 

padrão é desnecessária. Não está disponível no momento em todas as regiões.  

 Fornecimento com custo menor – mesma propriedade autoextintora com alto valor em uso, 
mas com preço melhor. 

 Etiquetagem do produto e MSDS mais amigável ao usuário – não necessita identificação 
específica de perigo de GHS. Feito de materiais modernos sem trixilenil fosfato. Não é 
classificado sob GHS nem regulado para transporte. 

 Projetado para vida útil maior.  

 Mais termicamente estável, fornecendo melhor resistência à degradação do fluido. 

 Melhor desempenho – proteção de aprisionamento de ar melhorada. 

 Melhor qualidade – mesmo baixo conteúdo de cloro necessário, menor e melhor acidez de 
fluido, maior pureza do projeto para proteção das válvulas e apresentando melhor 
especificação de resistividade.  

 Fornecimento mais seguro – protegido por uma cadeia de fornecimento que usa os materiais 
mais modernos disponíveis. 
  

Aplicação 
Os fluidos da série Fyrquel

®
 EH são fluidos hidráulicos autoextinguíveis do tipo éster triaril fosfato 

com viscosidade ISO 46 projetados para aplicações do sistema de controle eletrohidráulico de 
turbina a vapor. Visite www.fyrquel.com para ver um curto vídeo que demonstra a vantagem da 
segurança dos fluidos auextinguíveis do tipo éster fosfato. Esta propriedade única autoextintora de 
fluidos de éster de fosfato é a principal razão pela qual somente fluidos de éster fosfato são 
especificados para uso por OEMs de turbina a vapor. A última edição de NFPA 850 Recommended 
Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants foi lançada em janeiro de 2010 e inclui a 
Definição 3.3.14.1 Fluido resistente a incêndio: “Um lubrificante ou fluido hidráulico listado que é 
difícil de inflamar e não mantém a combustão devido a seu baixo calor de combustão”. Os fluidos 
éster fosfato atendem a esta definição NFPA 850, outros tipos de fluidos não. Os fluidos Fyrquel

®
 

reduzem o risco de pulverização, atrasos e incêndios em poças de combustível existente quando se 
usam fluidos à base de petróleo e outros fluidos não autoextintores. Os fluidos são otimamente 
projetados para proteger de erosão da válvula,  possuem compatibilidade não corrosiva com todos os 
metais, possuem excelentes propriedades lubrificantes para longa vida de bomba, são estáveis 
operacionalmente para longa vida de serviço de fluidos, mantêm viscosidade sem cisalhamento 
durante o serviço, possuem excelente liberação de ar e baixo conteúdo de cloro. Os fluidos de outros 
tipos possuem vida útil limitada de 2-3 anos. Uma vantagem dos fluidos ésteres de fosfato é que a 
viscosidade permanece estável durante o serviço, dando a esses fluidos uma maior vida útil. 
  

Boletim 
FYRQUEL® EHC PLUS – Vantagens 

http://www.fyrquel.com/
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Totalmente intercambiável e intermixável com os produtos anteriores 
Mudar para a próxima geração de Fyrquel

®
 EHC Plus pode ser tão fácil como encher um 

reservatório. Entre em contato com o seu representante Fyrquel® para obter uma recomendação 
específica.  


