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Alphacool EisbaerAlphacool Eisbaer

Eisbaer 280 Eisbaer 360
Eisbaer 240

Eisbaer 120

Intel Socket 775 /1156 / 1155 / 1150 / 1151 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 604 / 771
AMD Socket 754 / 939 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 [RYZEN] / FM1 / FM2 / FM2+ / 

940 / C32 / G34 

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji.

mounting kit

for 2011-3 

Narrow ILM is 

available separately

EAN:  4250197125314

Eisbaer 140

Eisbaer 420

!

Read the safety instructions before starting the installation. !
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mounting material - Materiał montażowy

AMD 
screws

Intel 2011 /
2011-3
screws

Intel 775 /
1156 / 1155 / 
1150 / 1151 / 
1366 / 604 / 
771 screws

PWM-adapter 
version varies depending on the product you purchased

Intel 
backplate

nuts
thermal grease radiator screws

number varies depending on 
the product you purchased

AMD 
bracket

Intel 
bracket

springs

washers 
0.8 mm
washers 
2.0 mm
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functionality / technology - Funkcjonalność / technologia

5

Alphacool DC-LT 2600
Zużycie energii: 4 W 
Napięcie robocze: 7 - 13,5 V 
Natężenie przepływu: max. 70L / h 
ciśnienie przy 12V: 0,80m

Podstawa chłodnicy jest poprowadzona przez bardzo cienkie żebra 
chłodzące, aby osiągnąć optymalną wydajność chłodzenia. Bezpośrednio 
nad nim znajduje się zbiornik z pompą ceramiczną DC-LT 2600 Ultra 
Low noise. Otwór do napełniania znajduje się na górze. łatwo wyczyścić 
system, napełnić i rozwinąć.

The cooler bottom is crossed with very fi ne cooling fi ns for optimal 
cooling performance. The reservoir sits directly above, with its DC-LT 
2600 Ultra Low Noise ceramic pump. An opening for fi lling is located on 
top, making it easy to clean, refi ll, and expand the system.
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functionality / technology - Funkcjonalność / technologia

Chłodnica w całości wykonana z miedzi
Wykorzystanie miedzi we wszystkich ważnych obsza-
rach, podobnie jak przednia komora, żebra chłodzące, a 
także odpowiednie kanały, podnosi wydajność chłodze-
nia na zupełnie nowy poziom. Zostało to wykazane w 
wielu testach  przez niezależne media.

Chłodnica w całości wykonana z miedzi
Wykorzystanie miedzi we wszystkich ważnych obsza-
rach, podobnie jak przednia komora, żebra chłodzące, a 
także odpowiednie kanały, podnosi wydajność chłodze-
nia na zupełnie nowy poziom. Zostało to wykazane w 
wielu testach  przez niezależne media.

Full-copper radiator
The use of copper in all important areas, like the front 
chamber, the cooling fi ns and also the corresponding 
channels, raises cooling 
performance to a whole new level. This has been 
shown in many tests by independent media.
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Szybkozłącza
Węże są osłonięte za pomocą sprężyn zabezpieczających przed 
zaginaniem, co zapobiega ich blokowaniu. Bezpieczne szybkie 
uwalnianie Szybkozłącza wykonane z nylonu zapewnia łatwy i 
szybki sposób na rozszerzenie krążenia. Zapewnia to najwyższą 
możliwą elastyczność.

Szybkozłącza
Węże są osłonięte za pomocą sprężyn zabezpieczających przed 
zaginaniem, co zapobiega ich blokowaniu. Bezpieczne szybkie 
uwalnianie Szybkozłącza wykonane z nylonu zapewnia łatwy i 
szybki sposób na rozszerzenie krążenia. Zapewnia to najwyższą 
możliwą elastyczność.

functionality / technology - Funkcjonalność / technologia

Quick release Fitting
The hoses are encased in anti-kink springs to prevent bending and 
the resulting blockage of the water fl ow. The nylon safety 
quick-locking closure offers a quick and simple way to expand the 
cooling loop. This gives you the highest degree of fl exibility. 
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installation - Instalacja

Intel 775 / 1156 / 1155 / 1150 / 1151 / 1366 / 604 / 771          10-11

Intel 2011 / 2011-3 / 2066              12-13

AMD 754 / 939 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / 940 / C32 / G34      14-15

AMD AM4 [RYZEN]              16-17
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screw mounting - Montaż śrub Intel

7,5

M3M4

775 
1156
 1155
 1150
1151
 1366 
 604
771

1

2

 Wybierz odpowiedni wspornik + śruby.
1. Założyć wspornik. 
2. Umieścić sprężyny dociskowe i podkładki na śrubach +          
   przymo cować do wspornika za pomocą nakrętek.

screw

spring

washer 0.8

nut

 Select corresponding bracket + screws.
1. Plug bracket together.
2. Place compression springs and washers onto screws +     
   attach to bracket with nuts.
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CPU mounting - Montaż CPU Intel

3

4

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  
   (<0,5 mm grubość powłoki).
4. Chłodnica - za pomocą załączonej   
   tylnej płyty -  do gniazda Zamocuj na  
   podstawie.
 Dokręć ręcznie śruby w poprzek.

Upewnij się, że okno jest skierowane 
do góry (lub że logo Alphacool jest 
czytelne z przodu). Gwarantuje to, że 
pompa nie pracowała na sucho.

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).
4. Mount the cooler – using the included backplate – onto the socket.
 Hand-tighten screws crosswise.

Make sure that the window is facing upwards (or that the 
Alphacool logo is readable in the front). This ensures that 
the pump doesn’t run dry.

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).
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2011
2011-3

2066
M4

screw mounting - Montaż śrub Intel

1

2

 Select corresponding bracket + screws.
1. Plug bracket together.
2. Place compression springs and washers onto screws +   
   attach to bracket with nuts.

screw

spring

washer 0.8

nut

 Wybierz odpowiedni wspornik + śruby 
1. Założyć wspornik 
2. Umieścić sprężyny dociskowe i podkładki na śrubach +          
   przymo cować do wspornika za pomocą nakrętek.
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CPU mounting - Montaż CPU Intel

3

4

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  
   (<0,5 mm grubość powłoki).
4. Zamontuj blok na gniazdo procesora.
 Dokręć ręcznie śruby - w poprzek.

Upewnij się, że okno jest skierowane 
do góry (lub że logo Alphacool jest 
czytelne z przodu). Gwarantuje to, że 
pompa nie pracowała na sucho.

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).
4. Mount the cooler onto the socket.
 Hand-tighten screws crosswise.

Make sure that the window is facing upwards (or that the 
Alphacool logo is readable in the front). This ensures that 
the pump doesn’t run dry.

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).
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M4 UNC 6-32

screw mounting - Montaż śrub AMD

1

2

754 
939 

AM2 
AM2+
 AM3 

 AM3+
FM1
 FM2 

FM2+ 
940 
C32 
G34 

screw

spring

washer 0.8

nut

10,5

 Select corresponding bracket + screws
1. Plug bracket together
2. Place compression springs and washers onto screws +   
   attach to bracket with nuts

 Wybierz odpowiedni wspornik + śruby 
1. Założyć wspornik 
2. Umieścić sprężyny dociskowe i podkładki na śrubach +          
   przymo cować do wspornika za pomocą nakrętek.
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CPU mounting - Montaż CPU AMD

3

4

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  
   (<0,5 mm grubość powłoki).
4. Blok - za pomocą tylnej płyty 
   (dołączonej do płyty głównej) - 
   zamontuj na podstawie - Zamocuj na  
   podstawie.
 Dokręć śruby w poprzek, (DO     
    KRĘCAĆ RĘCZNIE).

Upewnij się, że okno jest skierowane 
do góry (lub że logo Alphacool jest 
czytelne z przodu). Gwarantuje to, że 
pompa nie pracowała na sucho.

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).
4. Mount the cooler – using the backplate (included with the 
   motherboard)  – onto the socket.
 Hand-tighten screws crosswise.

Make sure that the window is facing upwards (or that the 
Alphacool logo is readable in the front). This ensures that 
the pump doesn’t run dry.

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).
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M4 UNC 6-32

1

2

screw mounting - Montaż śrub AMD
AM4

RYZEN

screw

spring

washer 0.8

nut

washer 2.0

10,5

 Select corresponding bracket + screws
1. Plug bracket together
2. Place compression springs and washers onto screws +   
   attach to bracket with nuts

 Wybierz odpowiedni wspornik + śruby 
1. Założyć wspornik 
2. Umieść sprężyny dociskowe i podkładki na śrubach +     
   przymocuj do wspornika za pomocą nakrętek.
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3

4

CPU mounting - Montaż CPU AMD

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  
   (<0,5 mm grubość powłoki).
4. Blok - za pomocą załączonej tylnej              
   płyty (jest dołączona do płyty 
   głównej) Zamocuj na podstawie .
 Dokręć ręcznie śruby w poprzek.

Upewnij się, że okno jest skierowane 
do góry (lub że logo Alphacool jest 
czytelne z przodu). Gwarantuje to, że 
pompa nie pracowała na sucho.

3. Nałożyć smar termiczny na procesor  

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).
4. Mount the cooler – using the backplate (included with the 
   motherboard)  – onto the socket.
 Hand-tighten screws crosswise.

Make sure that the window is facing upwards (or that the 
Alphacool logo is readable in the front). This ensures that 
the pump doesn’t run dry.

3. Spread thermal grease on the CPU (< 0,5mm coating thickness).



18

radiator mounting - Montaż chłodnicy 

1. Choose suitable place in your case
2. Mount the radiator with M3 screws
3. The direction of the fans can be selected individually. We 
   recommend to mount the fan so that they blow out of the  
   case. Make sure the fans blow in the same direction in Push& 
   Pull mode.
The radiator should be installed above the cooler. This    
ensures, no air bubbles accumulate in the system, which can   
cause a loud running noise.

1. Choose suitable place in your case 1. Wybierz odpowiedne miejsce w obudowie.
2. Zamocuj chłodnicę za pomocą śrub M3.
3. Orientację wentylatorów można wybrać indywidualnie.  
   Zalecamy montaż wentylatorów tak, aby wydmuchiwały 
   powietrze z obudowy. Upewnij się, że wentylatory są w tym    
   samym kierunku w trybie Push&Pull. 
Upewnij się, że chłodnica jest umieszczona powyżej 
bloku chłodzącego. Gwarantuje to, że w układzie nie g
romadzą się pęcherzyki powietrza, które mogą powodować 
głośną pracę układu.
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connecting fans & pump - Łączenie wentylatorów i pompy 

1. Connect fans with PWM adapter
2. Connect the fan + pump to mainboard
1. Connect fans with PWM adapter

fan adapter

pump

1. Podłącz wentylator do adaptera PWM
2. Podłącz wentylator + pompę do płyty głównej
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launch the system - Uruchamianie systemu

If your Eisbaer AiO is unusually loud during initial operation, tipping the entire PC case back and forth a little can help. 
The higher volume level of the pump occurs due to air bubbles in the closed system. These bubbles form during 
transport or due to movement during installation.
Double-check that the radiator is mounted above the water block. This setup helps de-aerate the system.

After around 12 hours of operation any air in the system should be eliminated and the pump should run quietly as 
usual.

If your Eisbaer AiO is unusually loud during initial operation, tipping the entire PC case back and forth a little can help. 

Jeśli Twój Eisbaer AiO jest niezwykle głośny w początkowej fazie działania, pomocne może być przechylenie obudowy 
komputera w jedną i drugą stronę. Wyższy poziom głośności pompy występuje z powodu pęcherzyków powietrza w 
zamkniętym systemie. Pęcherzyki te tworzą się podczas transportu lub w wyniku ruchu podczas instalacji. Dokładnie 
sprawdź, czy chłodnica jest zamontowana nad blokiem wodnym. Ta konfi guracja pomaga odpowietrzyć system.

Po około 12 godzinach pracy całe powietrze z układu powinno zostać usunięte, a pompa powinna działać cicho.
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expanding with Eiswolf AiO - Rozszerzanie układu dzięki Eiswolf AiO 

1. Switch off the PC.
2. Loosen the quick release connector (attention, 
   1-2 drops of water may leak).
3. Insert graphics card with Eiswolf cooler.
4. Link Eisbaer outlet (red) with Eiswolf inlet (blue).
5. Connect the radiators to a closed circuit.
  Always combine red with blue quick release parts.
6. Add liquid
  Only use Alphacool Cape Kelvin Catcher (part no.: 18188) or  
        pure distilled or osmosis filtered water for refilling. Using other  
        liquids will void the manufacturer‘s warranty.

1. Switch off the PC.

1. Wyłącz komputer.
2. Poluzuj szybkozłączkę (uwaga, 1-2 krople wody mogą wyciekać).
3. Włóż kartę grafi czną z blokiem Eiswolf.
4. Połącz wylot Eisbaer (czerwony) z wlotem Eisolf (niebieski).
5. Lącz chłodnice do zamkniętego obiegu
  Zawsze łącz czerwony z niebieskimi częściami szybkiego 
        uwalniania 
6. Dolej płyn 
  Używaj tylko Alphacool Cape Kelvin Catcher (numer 
        katalogowy: 18188) lub czystej destylowanej lub osmowanej  
        filtrowanej wody w trakcie napełniania układu. 
        Używanie innych płynów spowoduje utratę gwarancji 
        producenta.
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more expanding possibilities - Więcej możliwości rozszerzenia

Alphacool Eiswand 360 CPU 

External Radiator with included reservoir and two 
pumps. Quick Connectors only included in the CPU 
bundle.

Alphacool Eiswolf GPX Pro 

Available in several versions for different card layouts.

Eisbaer Ready Radiator

Available in several sizes.

All Eisbaer- Ready products are equipped with quick release connectors and can be combined easily.

Wszystkie produkty Eisbaer-Ready są wyposażone w szybkozłączki i można je łatwo łączyć.
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