
CyberCool WaterTec
Przyszłościowy, przyjazny dla środowiska i wydajny.
Nowy, chłodzony wodą, układ wody lodowej firmy STULZ.
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Systemy klimatyzacyjne STULZ do 
strategicznych zastosowań na całym 
świecie

Największe osiągnięcie techniczne z Niemiec
To połączenie dekad doświadczenia z ideą ciągłych inno-
wacji sprawia, że firma STULZ jest wyjątkowa. Od inży-
nierów po doradców klienta, nasze zespoły ściśle ze sobą 
współpracują, przygotowując i stale ulepszając systemy 
klimatyzacyjne i agregaty chłodnicze na każdym etapie ich 
rozbudowy. Dlatego nie powinno dziwić, że nasze systemy 
są wyjątkowo niezawodne i trwałe, oraz wyznaczają stan-
dardy wydajności energetycznej na całym świecie. 

Od 40 lat jesteśmy jednym z wiodących na świecie pro-
ducentów rozwiązań klimatyzacyjnych przeznaczonych do 
zastosowań o znaczeniu strategicznym. Z myślą o naszych 
klientach opracowujemy i produkujemy systemy klimaty-
zacyjne oraz układy wody lodowej, planujemy indywidualne 
rozwiązania klimatyzacyjne, wdrażamy systemy, a nasz dział 
serwisowy dba o utrzymanie ich sprawności.

Siedziba naszej firmy mieści się w Hamburgu. Mamy 
21 spółek zależnych, 10 zakładów produkcyjnych oraz 
partnerów zajmujących się sprzedażą i serwisem naszych 
produktów w ponad 140 krajach – dzięki temu jesteśmy 
blisko naszych klientów, bez względu na to, gdzie się 
 znajdują. 

Wysokiej klasy serwis na całym świecie –  
zawsze blisko klienta 
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi oraz 
serwisowi działają w ponad 140 krajach świata. Zapewnia 
to bliskość klienta i krótki czas reakcji. Regularne szkolenia 
i aktywna wymiana informacji zapewniają ponadto wysoką 
jakość serwisu, a także doskonałą znajomość wszystkich 
naszych produktów. Daje to naszym klientom pewność, że 
ich produkty są zawsze w dobrych rękach i mają zapew-
nioną odpowiednią obsługę techniczną - na całym świecie.
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Korzystaj już dziś  
z technologii przyszłości

• Znacznie niższe zużycie czynnika chłodniczego 
dzięki innowacyjnej technologii parownika 

• Zastosowanie czynnika chłodniczego R1234ze o 
bardzo niskim współczynniku GWP

•  Wykorzystanie zapewniającej większą wydajność 
technologii Turbocor, zoptymalizowanej pod 
kątem częściowego obciążenia

•  Łatwa integracja i konserwacja

• Minimalny poziom ciśnienia akustycznego i drgań 
podczas pracy

•  Minimalne koszty eksploatacji dzięki modułowi 
chłodzenia swobodnego (opcjonalny)

      Łatwo dostrzegalne zalety

•  Chłodzony wodą układ wody lodowej

•  Wydajność chłodnicza od 350 do 1510 kW

•  Dostępny w 5 różnych rozmiarach

•  Technologia Turbocor zoptymalizowana pod 
kątem częściowego obciążenia

•  Spełnia wymogi ErP 2021

CyberCool WaterTec

Układy wody lodowej to idealne rozwiązania klimatyzacyjne 
przeznaczone do zastosowań o znaczeniu strategicznym. 
Największą przeszkodę stanowią stosunkowo wysokie 
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, jak również instalacja 
i wymiana urządzeń. Firma STULZ stawia czoła tym wyzwa-
niom i oferuje rozwiązanie, które już dziś spełnia wymogi 
normy ErP 2021.

CyberCool WaterTec to chłodzony wodą układ wody lodo-
wej, który łączy wszystkie istotne zalety: jest niewielki i 
łatwy w konserwacji, technologia Turbocor została zopty-
malizowana pod kątem obciążeń częściowych, a z myślą 
o przyszłości zminimalizowano zużycie czynnika chłodni-
czego. Wykorzystywany jest jednocześnie czynnik chłodni-
czy o bardzo niskim współczynniku GWP.
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Optymalne chłodzenie do zastosowań  
o znaczeniu strategicznym

Bez względu na to, czy chodzi o wysokosprawne przetwarzanie 
danych, centra obliczeniowe, zakłady przemysłowe, czy całe bu-
dynki – urządzenie CyberCool WaterTec jest dobrze przygotowa-
ne do wszystkich zastosowań o znaczeniu strategicznym. Dzięki 
niewielkim wymiarom urządzenia proces instalacji jest prosty 
i szybki. Opracowanie przygotowanych na zamówienie rozwiązań 
i dodawanie funkcji to powszechne działania w firmie STULZ; 
gwarantują one spełnienie wszelkich potrzeb klienta i zmniejsze-
nie każdego ryzyka związanego z bezpieczeństwem, jakkolwiek 
niewielkie by ono było. 
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      Zalety związane z chłodzeniem centrów obliczeniowych
• Wysokosprawne i niezawodne chłodzenie centrów obliczeniowych dowolnej wielkości.

• Optymalizacja pod kątem częściowego obciążenia oraz moduł chłodzenia swobodnego 
(opcjonalny) gwarantują energooszczędność przez cały rok.

•  Przełącznik automatyczny (opcjonalny) i funkcja szybkiego uruchomienia zapewniają 
maksymalną bezawaryjność.

• Przyłączanie do instalacji i konserwacja są nieskomplikowane, dzięki niewielkim wymiarom 
urządzenia i łatwości demontażu.

       Zalety związane z chłodzeniem procesów i zakładów 
przemysłowych 

• Wysokosprawne i niezawodne chłodzenie małych i dużych zakładów przemysłowych.

• Łatwe przyłączanie zarówno do istniejących jak i nowych układów chłodzenia cieczy.

• Idealne do zastosowań o znaczeniu strategicznym, wymagających wysokiej wydajności.

• Szeroki zakres roboczy z temperaturą przy odpływie chłodzonej wody od 1°C do 19°C.

      Zalety związane z chłodzeniem budynków 
• Wysokosprawne i niezawodne chłodzenie całych budynków 

(również dużych, takich jak szpitale). 

• Urządzenie charakteryzuje się minimalnym poziomem ciśnienia akustycznego i drgań podczas 
pracy (niska emisja do wnętrza i na zewnątrz).

• Dzięki wysokiej sprawności i stosowaniu przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego 
wskaźnik śladu ekologicznego jest bardzo korzystny. 

• Szczególnie szybko dostosowuje się do zmiennych obciążeń.
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Szybkość i bezproblemowość:  
przyłączenie do instalacji i konserwacja

Niewielkie wymiary
Instalacja i wymiana układów wody lodowej 
zwykle wiąże się z dużym skomplikowaniem 
prac i wysokimi kosztami. Firma STULZ zadbała 
o niewielkie wymiary urządzenia CyberCool 
WaterTec, aby zminimalizować trudności 
związane z przyłączaniem nowego urządzenia 
do instalacji. Dzięki temu urządzenie można 
zwykle przyłączyć do instalacji w postaci 
wstępnie zmontowanych podzespołów.

Łatwy demontaż
Cała konstrukcja urządzenia CyberCool WaterTec ułatwia życie użytkownikowi – nie tylko dlatego, że zajmuje niewielką 
przestrzeń. Modułowa budowa sprawia, że w razie potrzeby urządzenie można łatwo rozłożyć na oddzielne elementy. 
Nawet rama, która musi spełniać najwyższe wymogi stabilności, jest łatwa w demontażu. Dzięki temu instalacja urządzenia 
CyberCool WaterTec, nawet w trudnych warunkach, nie wymaga wysiłku, a serwisowanie jest zawsze łatwe. Przy instalacji 
naściennej można wykorzystać haki zamontowane w tylnej części szafy sterowniczej.

6
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Inteligentne  
przełączanie 
i sterowanie
W firmie STULZ oprogramowanie i sprzęt opra-
cowywane są w ramach zintegrowanego pro-
cesu – inżynierowie i programiści ściśle ze sobą 
współpracują, szukając najlepszych rozwiązań. 
W ten sposób opracowujemy cyfrowe systemy 
sterowania spełniające wymogi bezawaryjności i 
wydajności, których klienci oczekują od naszych 
systemów i z jakimi firma STULZ od dekad jest 
kojarzona.  
Wynik: Sterowniki firmy STULZ są wysoce 
niezawodne oraz łatwe i intuicyjne w obsłudze. 
W sposób całkowicie automatyczny koordy-
nują pracę komponentów CyberCool WaterTec 
i umożliwiają łatwe połączenie jednostki ze 
wszystkimi standardowymi systemami zarządza-
nia budynkiem. System operacyjny jest zwykle 
bardzo elastyczny, a na żądanie może zostać roz-
szerzony o kilka parametrów i funkcji. 

Sterownik SEC.blue jest łatwy w obsłudze 
zarówno dla operatorów, jak i serwisantów. 
Liczne grafiki zapewniają intuicyjne środowisko 
użytkownika.

•  Nowoczesny sprzęt, najnowsze oprogramowanie

•  Oprogramowanie jest dostosowywane do każdego 
projektu i gwarantuje wysoki poziom łączności i 
elastyczności

• Inteligentne przełączanie i sterowanie trybem  
częściowego obciążenia

• Możliwość równoległej obsługi kilku układów  
wody lodowej

• Opcja: Sterowanie elementami zewnętrznymi, takimi jak 
pompy, zawory czy chłodnica

Serwer sieci Web

Ekran dotykowy, 7''

Ethernet

Micro SD

Programowalny

Kolorowy ekran 
dotykowy

ModBus RTU,  
TCP-IP

7
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0% oleju,  
70% mniej czynnika chłodniczego,  
100% wydajności chłodniczej

Tryb częściowego obciążenia zwiększa wydajność
W zależności od wielkości konstrukcyjnej jednostki, urządzenie CyberCool WaterTec obejmuje od 1 do 
4 sprężarek Turbocor zapewniających pracę zoptymalizowaną pod kątem częściowego obciążenia. Sprężarki są 
wyposażone w łożyska magnetyczne, dzięki czemu praca systemu wcale nie wymaga stosowania oleju. 
Ta wydajna technologia działa bez strat związanych z tarciem i przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Czynnik chłodniczy R1234ze charakteryzuje się bardzo niskim 
współczynnikiem GWP.
W urządzeniu CyberCool WaterTec standardowo wykorzystywany jest przyjazny dla 
środowiska czynnik chłodniczy R1234ze. Czynnik chłodniczy HFO ma bardzo niski 
współczynnik ocieplenia globalnego i nadaje się do stosowania jako przyszłościowy, 
wydajny zamiennik tradycyjnych czynników chłodniczych opartych na HFC. Jest to 
zrównoważone rozwiązanie firmy STULZ stanowiące odpowiedź na niedobory czynników 
chłodniczych opisane w rozporządzeniu 517/2014 UE. 

Niedobory czynników chłodniczych sprawiają, że typ i ilość czynnika chłodniczego ma coraz 
większe znaczenie z uwagi na koszty. Z myślą o tych problemach firma STULZ zapewnia 
przyszłościowe rozwiązania. Komponenty urządzenia CyberCool WaterTec współpracują ze sobą na 
tyle wydajnie, że umożliwiają efektywną, oszczędną i przyjazną dla środowiska obsługę systemów 
chłodzenia o znaczeniu strategicznym – bez żadnych ograniczeń co do bezpieczeństwa czy 
bezawaryjności. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wydajność

W
yd

aj
no

ść

Współczynnik efektywności energetycznej (współczynnik wydajności)*

* TSI 03501 WTTA
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Do 70% mniej czynnika chłodniczego
Urządzenie CyberCool WaterTec jest standar-
dowo wyposażone w innowacyjną technologię 
parownika aerozolu. Dzięki temu wykorzystuje 
do 70% mniej czynnika chłodniczego w porów-
naniu z parownikami zalanymi o podobnej 
wydajności. Wpływa to korzystnie nie tylko na 
środowisko, ale również w sposób pozytywny 
i zauważalny zmienia koszty zaopatrzenia.

Stosowanie czynnika chłodniczego R1234ze 
i innowacyjnego parownika aerozolu gwarantuje 
przyjazną dla środowiska i oszczędną eksplo-
atację. Urządzenie CyberCool WaterTec już teraz 
spełnia wymogi normy ErP 2021.
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Opcja: moduł chło-
dzenia swobodnego
Chłodzenie swobodne to inteligentne rozwiąza-
nie kwestii minimalizacji energochłonnego trybu 
sprężarki i znacznego obniżenia kosztów eksplo-
atacji. Dzięki modułowi chłodzenia swobodnego 
urządzenie CyberCool WaterTec wykorzystuje 
temperaturę zewnętrzną, co daje potencjalnie 
największe oszczędności, szczególnie w zimnym 
i umiarkowanym klimacie. 

Moduł chłodzenia swobodnego można łatwo 
zintegrować i podłączyć do instalacji rurowej 
za pomocą złącza Victaulic. Szafa sterownicza 
jednostki – zawierająca sterownik SEC.blue – 
gwarantuje optymalne przełączanie i sterowanie, 
a także bezbłędną komunikację z urządzeniem 
CyberCool WaterTec.

Trzy tryby pracy dla maksymalnej 
wydajności
Przez cały rok, bez względu na lokalny rozkład 
temperatur, urządzenie automatycznie i nieza-
wodnie wybiera najbardziej wydajny tryb pracy. 

Tryb sprężarki (DX)
Przy wysokiej temperaturze zewnętrznej 
za uzyskanie pełnej wydajności chłodniczej 
odpowiada sprężarka. Urządzenie CyberCool 
WaterTec działa bardzo wydajnie, również w 
tym trybie, dzięki wykorzystaniu doskonale 
dopasowanych komponentów.

Tryb mieszany
Przy temperaturach umiarkowanych urządzenie 
CyberCool WaterTec działa w energooszczęd-
nym trybie mieszanym stanowiącym połączenie 
chłodzenia swobodnego i znacznie zredukowa-
nego chłodzenia za pomocą sprężarki.

Tryb chłodzenia swobodnego (FC)
Przy niskich temperaturach zewnętrznych 
chłodzenie swobodne zapewnia największe 
potencjalne oszczędności. W tym przy-
padku do chłodzenia wykorzystywane jest 
tylko powietrze zewnętrzne, a chłodzenie za 
pomocą sprężarki jest całkowicie wyłączone.

100godz./rok 200 300 400
-15°C

0°C

5°C

35°C

11°C

500

Tryb mieszany 
~2534 h/a (29%) 

Tryb chłodzenia swobodnego 
~2603 h/a (30%) 

Tryb sprężarki (DX) 
~3623 h/a (41%) 

Lokalizacja: Hamburg

Model: TSI 03501 WTTA

Temperatura chłodzonej wody:  18/12°C  

30% glikolu etylenowego 

18°C

12°C

Chłodnice

CyberCool WaterTec

Moduł 
chłodzenia 

swobodnego

Wymiary (dł.×szer.×wys.)   
2200 × 1100 × 2200 mm 
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Opcja: drugie źródło zasilania energią 
zapewniające największą 
bezawaryjność
Jednym z kluczowych wymogów zastosowań o znaczeniu strategicznym jest zapewnienie nieprzerwanego chło-
dzenia – na przykład w razie przerwy w zasilaniu. Aby zapewnić stabilną wydajność chłodniczą pomimo takich 
wydarzeń, firma STULZ oferuje opcjonalny automatyczny przełącznik między obwodami montowany bezpo-
średnio w szafie sterowniczej. Jeżeli zawiedzie główne źródło zasilania energią, sytuacja taka zostanie automatycz-
nie wykryta, a system domyślnie przełączy się na drugie źródło zasilania energią w ciągu maksymalnie 180 ms.

Przełącznik 
automatyczny

System ATS stale sprawdza stan wykorzystywanych źródeł zasilania i całkowicie 
automatycznie przełącza się, kiedy potrzebne źródło zasilania jest stabilne.

Awaria systemu elektroenergetycznego

Główne źródło 
zasilania

Drugie źródło zasilania 
energią

Konfiguracja sieci
Źródło zasilania energią jest dostępne i 
sprawdzane pod kątem stabilności (napię-
cie i częstotliwość).

Stabilne źródło zasilania energią
Drugie źródło zasilania energią jest sta-
bilne i obsługuje urządzenie CyberCool 
WaterTec.

Szybkie uruchomienie
Po maksymalnie 120 sekundach urządzenie CyberCool WaterTec 
ponownie zapewni 100% wymaganej wydajności chłodniczej.

Stabilne źródło zasilania energią
Główne źródło zasilania jest stabilne i obsługuje 
urządzenie CyberCool WaterTec.
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Bezawaryjność eksploatacyjna

Urządzenie CyberCool WaterTec zapewnia maksymalną bezawaryjność 
eksploatacyjną: Wszystkie komponenty systemu gwarantują płynną, stałą 
pracę w trybie ciągłym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. 

• Testy sprawności i próby ciśnieniowe wszystkich komponentów 
mechanicznych i elektrycznych zapewniają kontrolę jakości.

• Filtr EMC chroni główne źródło zasilania i przyłączone komponenty 
przed falami harmonicznymi generowanymi przez układ wody 
lodowej.

•  Dławik liniowy do ochrony układu wody lodowej przed skokami 
napięcia.

•  Każda sprężarka wyposażona jest w dławik liniowy i filtr EMC, które 
gwarantują maksymalną bezawaryjność eksploatacyjną.

• Płynny rozruch sprężarki za pomocą początkowego prądu 
rozruchowego < 5 A.

•  Sprężarki uruchamiają się jedna po drugiej, co gwarantuje stabilność 
głównego źródła zasilania.

• Komponenty systemu są znormalizowane a ich dostępność na rynku 
ułatwia wymianę części i zapewnia bezawaryjność.

• Zarządzanie jakością od opracowania po uruchomienie – 
dzięki certyfikacji według norm ISO 9001 i ISO 14001.
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Climate. Customized. Klient staje przed 
wyzwaniem, my mamy rozwiązanie.

Climate Customized #1 
Jednostki standardowe 

Firma STULZ oferuje ogromny wybór 
akcesoriów do jednostek standar-
dowych i opcji pozwalających na 
zachowanie wysokiego poziomu ela-
styczności i indywidualizacji.

Climate Customized #2 
Jednostki standardowe z opcjami 
specjalnymi

Firma STULZ może dostosować jed-
nostki standardowe w celu stworzenia 
konstrukcji dostosowanych w wyso-
kim stopniu do potrzeb danego 
klienta.

Climate Customized #3 
Przygotowane na zamówienie 
rozwiązania klimatyzacyjne

STULZ ma rozwiązanie! We współ-
pracy z klientem i odpowiednio do 
jego wymagań planujemy, wdrażamy 
i stale dbamy o doskonałe rozwiązania 
klimatyzacyjne. Pozwala nam to opra-
cowywać indywidualne rozwiązania 
klimatyzacyjne, których wszystkie 
parametry pracy od początku są ze 
sobą doskonale zharmonizowane. 

• Lokalizacja
•  Rozkład 

pomieszczeń
• Klimat lokalny

•  Ochrona środowiska
•  Ochrona przed 

hałasem
• Wytwarzanie ciepła 

• Spokój ducha
•  Przyłączenie 

do instalacji 
i łączność

•  Projektowanie we 
własnym zakresie

•  Programowanie 
we własnym zakresie

Od jednostek standardowych, po rozwiązania całkowicie dostosowane do potrzeb klienta – zdolność oferowania klientom 
tak szerokiej gamy rozwiązań stanowi ucieleśnienie naszej filozofii: “Climate. Customized.”. Naszym celem jest spełnianie 
życzeń klientów w sposób idealny oraz tworzenie zrównoważonych i doskonale dostosowanych rozwiązań klimatyzacyj-
nych, które są w równym stopniu mocne, niezawodne i wydajne.

Klienci firmy STULZ zawsze uzyskują dostosowane do swoich potrzeb rozwiązania, doskonale 
skonfigurowane pod kątem danego zastosowania. 



 

Nazewnictwo

Wymiary

Typ sprężarki
T = sprężarka (-i) Turbocor

Klasa poziomu ciśnienia 
akustycznego
S = standard

Liczba obiegów 
chłodniczych
1 = 1 obieg 

2 = 2 obiegi

System 
W = chłodzony wodą

Skraplacz
T =  standardowy rozkład temperatur (ΔT<8K) 

H =  wysoki rozkład temperatur (8K<ΔT<15K) 

Instalacja
I = instalacja w pomieszczeniu

Znamionowa 
wydajność chłodnicza 

(kW)

Parownik
T = standardowy rozkład temperatur 

H = wysoki rozkład temperatur

Źródło zasilania energią
A =  400/3/50 Pojedyncze źródło zasilania 

energią

B =  460/3/60 Pojedyncze źródło zasilania 

energią

C = 400/3/50 Dwa źródła zasilania energią

D = 460/3/60 Dwa źródła zasilania energią

T S I 0350 1 W TT A

Rozmiar 1

dł. × szer. × wys. (mm)
2089 × 1185 × 1955
1 obieg chłodniczy
1 sprężarka

Rozmiar 2

dł. × szer. × wys. (mm)
2733 × 1330 × 2060
1 obieg chłodniczy
2 sprężarki

Rozmiar 3

dł. × szer. × wys. (mm)
2733 × 1330 × 2060
2 obiegi chłodnicze
2 sprężarki
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Dane techniczne

Rozmiar 4

dł. × szer. × wys. (mm)
3793 × 1490 × 2105
2 obiegi chłodnicze
3 sprężarki

Rozmiar 5

dł. × szer. × wys. (mm)
3832 × 1630 × 2390
2 obiegi chłodnicze
4 sprężarki

Parametry pracy TSI - WTTA

Model 03501 07001 07002 10502 14002

Punkt pracy 18°C/12°C (1)

Wydajność chłodnicza kW 378 769 769 1135 1513

Całkowite zużycie energii kW 64 142 142 192 256

EER kW/kW 5,9 5,4 5,4 5,9 5,9

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego (2) dB(A) 60,4 63,3 63,3 64,9 66,1

Wymiary

Szerokość mm 2089 2733 2733 3793 3832

Głębokość mm 1185 1330 1330 1490 1630

Wysokość mm 1955 2060 2060 2105 2390

Ciężar przy transporcie kg 2017 3117 3117 4540 5968

Ciężar podczas pracy kg 2227 3442 3442 5250 6837

1) Dopływ/odpływ zimnej wody 18/12°C, dopływ/odpływ wody chłodzącej 30/35°C (30% glikolu etylenowego)
2) Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 10 m
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Siedziba główna firmy STULZ

Spółki zależne STULZ

Blisko Ciebie na całym świecie
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami i partnerami w dziesięciu niemieckich 
filiach i spółkach zależnych oraz z wyłącznymi przedstawicielami handlowymi i serwiso-
wymi na całym świecie. 
Dysponujemy siedmioma zakładami produkcyjnymi w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Dalsze informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej www.stulz.com
Wersja cyfrowa
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