
AirBooster 2
Bardziej efektywne chłodzenie racków serwerowych dzięki zarządzaniu 
przepływem powietrza w celu chłodzenia przegrzanych miejsc
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Kompletny zakres systemów w dziedzinie 
technologii klimatyzacyjnej – z jednego źródła.
Od ponad 40 lat firma rodzinna STULZ 
oferuje systemy klimatyzacji precyzyjnej na 
najwyższym poziomie.

Nasze rozwiązania w zakresie klimatyzacji 
obiektów i urządzeń o znaczeniu krytycznym 
oraz kluczowym uczyniły z nas jednego 
z wiodących dostawców w branży.

Niezależnie od tego, czy chodzi o centrum obliczeniowe, 
infrastrukturę przemysłową czy technikę komunikacyjną, 
firma STULZ oferuje produkty dostosowane do 
indywidualnych potrzeb klientów.

Gwarantujemy bezkompromisowe przestrzeganie 
wysokich wymagań i standardów jakości, zarówno 
w naszym zakładzie w Hamburgu, jak i we wszystkich 
oddziałach produkcyjnych na całym świecie. Nie 
tylko spełniamy indywidualne potrzeby klientów, lecz 
przykładamy także szczególną wagę do tego, by 
nasze rozwiązania klimatyzacyjne były maksymalnie 
energooszczędne, a ich ślad węglowy jak najmniejszy.

Nasza oferta sięga od klasycznych urządzeń do 
klimatyzacji pomieszczeń, centrów obliczeniowych 

o dużej gęstości mocy, przez agregaty wody lodowej, 
centrale klimatyzacyjne, i moduły kontenerowe 
po mikrocentra danych, serwis oraz własne 
oprogramowanie monitorujące. Kompleksowy system 
zarządzania jakością nadzoruje wszystkie etapy 
w obszarach rozwoju, produkcji oraz serwisu. 

Firma STULZ jest obecna w ponad 140 krajach. 
STULZ GmbH składa się z 21 spółek handlowych i 11 
zakładów produkcyjnych w Europie, Indiach, Chinach, 
Ameryce Północnej i Południowej. Ponadto współpra-
cujemy z licznymi partnerami dystrybucyjnymi i serwiso-
wymi na wszystkich kontynentach. Nasza sieć wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów gwarantuje przestrze-
ganie najwyższych standardów. 

Całość naszych doświadczeń, wartości i osiągnięć 
jest tym, co nas definiuje i co cenią nasi klienci. 
Rozwiązania klimatyzacyjne – dostosowane do 
indywidualnych potrzeb i z jednego źródła: 
ONE STULZ. ONE SOURCE.
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Szafy serwerowe, w zależności od przeznaczenia 
w  centrum obliczeniowym, są narażone na różne  obciążenia 
termiczne. Szczególnie w erze wirtualizacji serwerów i 
technologii chmur informatycznych należy się liczyć z 
bardzo zmiennymi obciążeniami.

Skutkuje to doprowadzaniem do serwerów zbyt dużej lub 
zbyt małej ilości powietrza, co powoduje albo zwiększone 
koszty eksploatacji, albo nawet przegrzanie i ostatecznie 
awarię serwerów.

Wszystkim klientom posiadającym centra obliczeniowe 
z klasycznym systemem klimatyzacji zamkniętej, którzy 
chcą chłodzić serwery zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem, firma STULZ oferuje optymalny system 
dystrybucji powietrza.

Elementy systemu Air Booster 2 firmy STULZ można w 
łatwy sposób zainstalować na istniejącej podstawie 
dokładnie naprzeciwko racka serwerowego, uzyskując 
natychmiastową optymalizację przepływu powietrza i 
zapobiegając gromadzeniu się gorącego powietrza.

Obraz termograficzny uwidacznia 
zimne i gorące strefy w centrum 
obliczeniowym. Umożliwia to 
rozpoznanie krytycznych obszarów 
szaf serwerowych.

Systemy dystrybucji powietrza 
firmy STULZ

•  Zgodna z zapotrzebowaniem  
regulacja wydajności chłodniczej, 
skuteczne i niezawodne  
doprowadzanie powietrza

•  Prosty montaż, praktycznie  
natychmiastowa gotowość do pracy

• Zgodność z wymogami norm UL i CE
• Możliwość integracji z systemami GLT
•  Kratownice w dwóch wariantach  

odpowiadających indywidualnym  
potrzebom

•  Dokładna zgodność z wymiarami  
podłogi podniesionej  
(600 mm x 600 mm)

•  Niewielka wysokość – możliwy  
montaż w obrębie podłogi  
podniesionej (400 mm)

• Dostępny na całym świecie serwis

 Wszystkie zalety w skrócie



Precyzyjne i wybiórcze chłodzenie ognisk termicznych dokładnie tam, gdzie powstają? Umożliwia to precyzyjne 
urządzenie AirBooster 2 dzięki funkcji manualnej regulacji lamel prowadzących. Lamele kierowane są specjalnie 
na miejsca wymagające skuteczniejszego chłodzenia. Skupiony strumień powietrza dostarczany jest w miejsce 
 występowaniaogniska termicznego. Bez konieczności wykonywania pracochłonnych działań montażowych i  
kanałów powstają optymalne warunki doprowadzania powietrza.

AirBooster 2 – skuteczne i wydajne 
chłodzenie przy malejącym  
 obciążeniu termicznym

Mikrosterownik

Wentylator EC

Regulowane lamele prowadzące
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 Wszystkie zalety w skrócie

•  Punktowe dokładne wybiórcze chłodzenie ognisk 
termicznych szafy serwerowej

•  Prosty montaż, praktycznie natychmiastowa  
gotowość do pracy

•  Ustawiane lamele prowadzące powietrze 
zapewniają chłodzenie w dwóch strefach

•  Wentylator EC dostarcza dokładną ilość powietrza 
zgodnie z zapotrzebowaniem

•  Przepływ do 4 360 m³/h

•  Pomiar temperatury przez trzy czujniki

•  Opcjonalna regulacja ciśnienia

•  Niski pobór mocy w przedziale parametrów  
znamionowych

•  Nie wymaga zabudowy

Prowadzenie 
powietrza w dwóch 
strefach
Strumień powietrza urządzeń AirBooster 2 można  
kierować w każdej szafie serwerowej na dwie strefy. 
W zależności od zastosowanego wariantu szafy 
serwerowej regulowane manualnie lamele  
umożliwiają kierowanie strumienia powietrza  
na najbardziej obciążone strefy.

Urządzenia są wyposażone w wentylator EC o regulowanej prędkości obrotowej, regulator i kilka czujników 
temperatury. Czujniki te, zainstalowane na różnych wysokościach szafy serwerowej, mierzą temperaturę 
powietrza na wejściu serwera. Regulator steruje prędkością obrotową wentylatora w zależności od zmierzonej 
temperatury i zdefiniowanej przez użytkownika wartości zadanej.  Wzrost temperatury na wejściu serwera 
powoduje zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora w celu zapewnienia dostatecznego chłodzenia serwera.
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Dla urządzeń ze zintegrowanym systemem regulacji
• zrozumiały interfejs graficzny i wyświetlacz
• port RS485 do łączenia z systemami GLT 
• protokół Modbus RTU
• zaciski włącz-wyłącz zdalnego terminalu sterowniczego
• styk pomocniczy dla ogólnych sygnałów alarmowych

• trzy czujniki temperatury
• jednostka wskazania temperatury: °C albo °F
• podświetlany włącznik i wyłącznik
• diodowy sygnalizator stanu

Optymalne warunki pracy  dzięki 
inteligentnej regulacji

Kratownice w dwóch wariantach
Systemy dystrybucji powietrza są dostarczane zależnie od potrzeb z kratownicą Light Duty albo kratownicą  Heavy Duty.

Kratownica Light Duty zapewniająca optymalne 
prowadzenie powietrza
• Zoptymalizowana pod względem przepływu kratownica 

dla niewielkich ubytków ciśnienia
• Klasyfikacja BS EN 13264:2001 

-  Obciążenie powierzchniowe 33 kN/m² 
-   Obciążenie punktowe 1,5 kN na powierzchni  

25 mm × 25 mm
• Wymiary (szerokość x długość x wysokość):  

598 mm × 598 mm × 20 mm 
• Możliwość dostosowywania do różnych grubości  

podstaw: 23 – 44 mm
• Kolor: RAL 7047

Kratownica Heavy Duty do ochrony przed 
 obciążeniami mechanicznymi
• Dostępna opcjonalnie
• Chroni urządzenia przed obciążeniami ze strony 

 pojazdów transportowych
• Klasyfikacja BS EN 13264:2001 
• Obciążenie punktowe 4,5 kN na powierzchni  

25 mm × 25 mm
• Wymiary (szerokość x długość x wysokość):  

598 mm × 598 mm × 30 mm
• Możliwość dostosowywania do różnych grubości  

podłóg technicznych: 33 – 44 mm 
• Kolor: RAL 7047
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Dane techniczne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat współczynnika 
Delta T, wczytaj kod QR albo odwiedź naszą stroną internetową 
www.stulz.de/url/1E03q

Ilość powietrza 2 900 m3/h Ilość powietrza 4 360 m3/h

Wymiary 

Wysokość, długość mm 598 × 598 598 × 598

Szerokość mm 260 + kratownica 260 + kratownica

Pobór mocy W 75 474

Moc chłodnicza

Delta T1 10 K kW 10 15

Delta T1 15 K kW 15 22

Delta T1 20 K kW 19 29

Uwaga:  
1 Delta T: różnica między temperaturą powietrza na wejściu serwera i na wyjściu serwera



// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140 - Bairro
Santo Amaro São Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

// FRANCE 
STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

// INDIA 
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

// INDONESIA 
PT STULZ Air Technology Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Bintaro Sektor 7
Tangerang Selatan 15229 
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id

// IRELAND 
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15, Park West Road, 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

// ITALY 
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

// SINGAPORE 
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre, Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za

// SPAIN 
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

// SWEDEN 
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten, Stockholm
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

// UNITED KINGDOM 
STULZ U. K. Ltd.
First Quarter, Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

// USA 
STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

GERMANY 
STULZ GmbH – Company Headquarters
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

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 serwisowymi na całym świecie. Dysponujemy siedmioma 
zakładami produkcyjnymi w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

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