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Alphacool Eiswolf

Note: Eiswolf Solo is delivered without radiator and with only one quick release fi tting

Uwaga: Eiswolf Solo jest dostarczany bez Chłodnicy i tylko z jednym szybkozłączem !

!
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functionality / technology - Funkcjonalność / technologia

GPX  cooling unit
It’s not until you see an exploded-view drawing that you realize how complex the 
construction of the pump-cooler unit is. Underneath the cap is the insulation, and 
under that is the suction pump with its corresponding inlet and outlet for the water 
fl ow. The copper cooler, with its fi ne fi n structure, is found under the new nozzle 
plate for reverse water fl ow. It’s the latest evolution in water cooling.

GPX  cooling unit

Blok chłodzący GPX 
Na rysunku widać złożoną strukturę agregatu pompowego. Pod pokrywą znajduje 
się izolacja, w tym pompa ssąca z odpowiednim wlotem i wylotem w celu utrzymania 
przepływu cieczy. Miedziany radiator o bardzo drobnej strukturze żeber znajduje się 
pod nową płytką dysz dla odwróconego przepływu cieczy. 
Najnowsza ewolucja w chłodzeniu cieczą.

Blok chłodzący GPX 
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functionality / technology - Funkcjonalność / technologia

Full copper radiator
Channels:  Copper - Fins:  Copper - Pre-chambers:  Copper - 
Everything  which contributes to cooling and comes into 
contact with water is copper - so the cooling capacityhas been 
raised to a new level and is confi dent in all tests!

Quick release Fitting
The hoses are wrapped in anti-kink springs in order to prevent 
any bends which may block the fl ow of water. The nylon safety 
quick-closure offers a quick and simple way to expand the 
circulation. This lets you achieve the highest possible fl exibility.

Chłodnica miedziana
Zastosowanie miedzi we wszystkich ważnych obszarach, takich 
jak wlot, żebra chłodzące i związane z nimi kanały, podnosi 
wydajność chłodzenia na nowy poziom. Potwierdzają to liczne 
testy niezależnych mediów. 

Chłodnica miedziana

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

Quick release Fitting
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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 of your Eiswolf AiO should be installed 
above the graphics card cooler. This ensures, no air bub-
bles accumulate in the system, which can cause a loud running 
noise.

1. Choose suitable place in your case1. Choose suitable place in your case 1. Wybierz odpowiednie 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 
gromadzą się pęcherzyki powietrza, które mogą powodować 
głośną pracę układu.
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connecting the pump - Podłączenie pompy

Connect the 3 pin plug of the pump to your mainboard. 
If you‘re in possession of another Eiswolf or Eisbaer, 
please avoid to connect them to one motherboard output 
via a Y-cable as you can damage it otherwise. Connect it to 
a second 3-Pin plug instead.

Podłącz złącze 3Pin pompy do płyty głównej. Jeśli 
posiadasz inny element Eiswolf lub Eisbaer, nie podłączaj 
ich za pomocą kabla Y do wyjścia płyty głównej, w przeci-
wnym razie możesz go uszkodzić. Zamiast tego połącz się 
z drugim złączem 3Pin.

Connect the 3 pin plug of the pump to your mainboard. Podłącz złącze 3Pin pompy do płyty głównej. Jeśli 
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launch the system - Uruchomienie systemu

For installation of the graphics card cooler, please see the separate installation manual.

If your Eiswolf 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.

For installation of the graphics card cooler, please see the separate installation manual.

Jeśli Twój Eisbaer AiO jest niezwykle głośny w początkowej fazie działania, pomocne może być przechylenie obu-
dowy komputera w jedną i drugą stronę. 
Wyższy poziom głośności pompy występuje z powodu pęcherzyków powietrza w zamkniętym systemie. Pęcherzy-
ki 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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1. Switch off the PC.
2. Loosen the quick release connector (attention, 1-2        
   drops of water may leak)
3. Attach  hoses + quick release to the new components   
  or use expansion ready cooling solutions ( eg. Eisbaer     
  CPU-AiO).
4. Connect the components to a circuit.
    Be sure to connect the outlets of the components   
       with other components inlets.
5. Add coolant.
  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.

expanding / order - Rozszerzenie układu
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2. Loosen the quick release connector (attention, 1-2        

3. Attach  hoses + quick release to the new components   
  or use expansion ready cooling solutions ( eg. Eisbaer     

 Be sure to connect the outlets of the components   

 Only use Alphacool Cape Kelvin Catcher (part no.:  
        18188) or pure distilled or osmosis filtered water      

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. Łącz chłodnice do zamkniętego obiegu
    Zawsze łącz czerwony z niebieskimi częściami  
        szybkiego uwalniania.

5. 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.

Eisbaer Ready Radiator

Available in several sizes.

Alphacool Eisbaer LT
CPU cooler with different radiator 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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