
CyberAir 3PRO CW
Innowacyjne chłodzenie wodą lodową do centrów oblicze-
niowych. Made in Germany.
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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.



3

Maksymalna wydajność 
chłodnicza Minimalne 
zapotrzebowanie na 
miejsce Optymalna 
efektywność
 
Urządzenie CyberAir 3PRO CW kontroluje mikroklimat 
w centrum obliczeniowym w sposób niezwykle precyzyjny, 
bezawaryjny i energooszczędny. Zaawansowane rozwiąza-
nia technologiczne firmy STULZ zapewniają wysoką 
wydajność energetyczną systemu przy maksymalnej 
niezawodności. 

Tak jak różne są centra obliczeniowe, tak elastyczne 
i dostosowane do indywidualnych potrzeb są urządzenia 
CyberAir 3PRO CW: oferujemy wersje w 11 rozmiarach 
z różnymi wariantami przepływu powietrza. 

       Najważniejsze zalety 

• Bardzo duży potencjał oszczęd-
nościowy dzięki pośredniemu 
 dynamicznemu lub bezpośredniemu 
chodzeniu swobodnemu  

• Maksymalna moc chłodnicza przy 
minimalnym zapotrzebowaniu na 
miejsce  

• Wysokowydajny przepływ powietrza 
(Airflow Efficiency Ratio)   

• Zoptymalizowany dla warunków 
roboczych zgodnie z zaleceniem 
ASHRAE  

• Elastyczność dla indywidualnych 
rozwiązań: 2 systemy chłodzenia 
(CW, CW2), 11 rozmiarów, różne 
warianty przepływu powietrza, różne 
wymienniki ciepła   

• Najwyższe wartości EER dzięki 
maksymalnie dużym powierzchniom 
wymienników ciepła i filtrów  

• Minimalne straty ciśnienia dzięki 
zoptymalizowanej konstrukcji 

• Wentylatory EC najnowszej 
generacji redukują pobór mocy 

• Zwarta konstrukcja ułatwiająca 
transport i instalację 

• Sterowanie wg temperatury powie-
trza nawiewanego, powrotnego, 
powietrza pomieszczenia lub tempe-
ratury wejściowej na serwerze

• Zarządzanie trybem gotowości 
CW, regulacja różnicy ciśnień 
i zarządzanie kontrolą filtra

• Indywidualny test urządzeń 
w centrum testowym STULZ



Zoptymalizowana 
 konstrukcja dla maksy-
malnych oszczędności
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Urządzenia CyberAir 3PRO CW uzyskują znacznie wyższe 
współczynniki EER. Osiągnięto to dzięki zmienionej geo-
metrii wymienników ciepła i zoptymalizowanej konstrukcji 
urządzenia ze zminimalizowanymi stratami ciśnienia – co 
skutkuje znacznym wzrostem efektywności. Z uwagi na 
swoją konstrukcję urządzenia osiągają ponadto bardzo 
niskie współczynniki AER (Airflow Efficiency Ratio), co gwa-
rantuje najwyższą wydajność kierowania ruchem powietrza. 
Współczynnik AER to stosunek poboru mocy wentylatora do 
wydatku powietrza. 

Wentylatory w pod-
łodze technicznej

Bezawaryjność i energooszczędność #1

Bezawaryjność i energooszczędność #2

Urządzenie CyberAir 3PRO CW oferuje rożne systemy 
dystrybucji powietrza. Zwłaszcza w wersji ASR (wentylatory 
zabudowane w przestrzeni podłogi technicznej) pobór 
mocy wentylatorów znacznie się zmniejsza z uwagi na 
minimalne turbulencje i zmiany kierunku przepływu 
powietrza – oszczędność energii, która jest od razu 
widoczna. 

„Bezawaryjność i energooszczędność 
to główne wymagania stawiane przez 
wszystkich operatorów centrów 
obliczeniowych. Urządzenie CyberAir 
3PRO CW jest zaprojektowane tak, 
by spełniać oba te wymogi.”



     Najważniejsze zalety 

• Optymalna geometria chłodnicy 

• Zmniejszenie strat ciśnienia po stronie wody 
i powietrza 

• Różne warianty zapewniające maksymalną 
elastyczność
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Bezawaryjność i energooszczędność #3

Bezawaryjność i energooszczędność #4

Wydajniejszy. Energooszczędniejszy. Cichszy.

• Technologia EC Green Tech 
• Znacznie wyższa wydajność przepływu powietrza
• Redukcja poboru mocy nawet o 10%
• Zredukowany poziom ciśnienia akustycznego 
• Zoptymalizowane kierowanie strumieniem powietrza
• Lepszy współczynnik AER urządzeń CyberAir 3PRO
• Najnowsza generacja silników 
• Wirniki z materiału kompozytowego high tech dla 

wysokiej gęstości mocy wentylatora 
• Długa żywotność

Wentylator RadiCal 
EC najnowszej 
generacji

Zoptymalizowane 
przenoszenie ciepła  
W agregatach wody lodowej wymienniki ciepła są najważ-
niejszym komponentem i gwarantem optymalnego odbioru 
ciepła. System wymienników ciepła urządzenia CyberAir 
3PRO CW jest nieustannie udoskonalany i optymalizowany 
pod kątem nowoczesnych zastosowań w centrach oblicze-
niowych. Oferujemy różne warianty wymienników ciepła, 
aby elastycznie reagować na różne potrzeby klientów.

Specjalne rozwiązanie do 
modernizowanych centrów 
obliczeniowych: 

Specjalny wymiennik ciepła jest przeznaczony do pracy 
przy wysokich temperaturach po stronie powietrza i niskich 
po stronie wody – dzięki temu znajduje zastosowanie 
w projektach modernizacyjnych w centrach 
obliczeniowych, w których nadal mają być eksploatowane 
starsze agregaty wody lodowej. Ta konfiguracja umożliwia 
spełnienie warunków dla powietrza nawiewanego 
określonych w zaleceniu ASHRAE.
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Optymalne parametry powietrza nawie-
wanego zgodnie z zaleceniem ASHRAE

Bezpieczne sterowanie,  
niezawodny nadzór 

Aby możliwie wydajnie chłodzić centra obliczeniowe, lecz nie akceptować przy tym kompromisów w kwestii beza-
waryjności, stowarzyszenie ASHRAE opublikowało wytyczne dot. temperatury powietrza na wlocie do serwera. 
Firma STULZ od dziesięcioleci projektuje systemy klimatyzacyjne do zastosowań o kluczowym znaczeniu, gdzie 
nawet małe usterki mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Ponieważ przykładamy również dużą wagę do 
energooszczędności, zoptymalizowaliśmy parametry powietrza nawiewanego urządzenia CyberAir 3PRO CW, tak 
by mieściły się w zakresie zalecanym przez stowarzyszenie Ashrae.

Wszystko pod kontrolą dzięki 
kontrolerowi STULZ C7000:
• Autonomiczne kontrolery w każdym module klimatyzacyjnym 

zapewniają wysoki poziom redundancji (brak reakcji 
łańcuchowej w razie awarii jednego modułu)

• Opcjonalny tryb przełączania sekwencyjnego z funkcjami trybu 
gotowości umożliwia elastyczne obciążanie lub odciążanie 
poszczególnych modułów klimatyzacyjnych w grupie 

• Możliwość centralnego sterowania maksymalnie 20 urządze-
niami klimatyzacyjnymi na jeden system magistrali danych

Bezawaryjność i energooszczędność #5

Bezawaryjność i energooszczędność #6
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Wykres Molliera h-x 
Ciśnienie powietrza 1013 hPA

    Dopuszczalny zakres dla zastosowań, które 
nie są kluczowe dla bezpieczeństwa (A2 wg 
ASHRAE)

    Dopuszczalny zakres dla zastosowań 
kluczowych dla bezpieczeństwa (A1 wg 
ASHRAE)

        Rekomendacje ASHRAE:  
Zakres, w którym systemy IT pracują 
jednocześnie najbardziej niezawodnie 
i najbardziej energooszczędnie

        Temperatura powietrza nawiewanego 
urządzeń STULZ
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Precyzyjne sterowanie 
temperaturą poprzez 
dynamiczną regulację
Różnica temperatur powietrza na wlocie i wylocie z szaf serwerowych lub systemów 
klimatyzacyjnych nazywana jest ∆T. Aby zapewnić optymalną pracę i zminimalizo-
wać koszty eksploatacji ważne jest, by ∆T urządzeń klimatyzacyjnych była 
 precyzyjnie i efektywnie dostosowana do ∆T szaf serwerowych. 

System dynamicznej regulacji umożliwia adaptację do zmieniających się wymagań 
infrastruktury IT i gwarantuje bardzo energooszczędną eksploatację.

Bezawaryjność i energooszczędność #7

powietrze  
powrotne 33°C wylot z serwera 33°C

powietrze 
nawiewane 19°C

wlot do  
serwera 19°C

∆T = 14 K ∆T = 14 K
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Potencjał oszczędnościowy 
z chłodzeniem swobodnym 

Bezpośrednie chłodzenie swobodne 
Urządzenie CyberAir 3PRO CW z bezpośrednim chłodze-
niem swobodnym klimatyzuje centra obliczeniowe nawet 
o 90% oszczędniej niż tradycyjne sprężarkowe systemy 
chłodzące. Warunkiem są rozszerzone tolerancje tempera-
tury i wilgotności.

Bezpośrednie chłodzenie swobodne wykorzystuje poten-
cjał temperatur zewnętrznych do bezpośredniej klimatyza-
cji centrów obliczeniowych chłodnym powietrzem ze-
wnętrznym. Powietrze zewnętrzne, oczyszczone przez 
systemy filtrujące, jest doprowadzane przez urządzenie 
CyberAir 3PRO CW bezpośrednio do serwerowni.

Komora FreeCool Plenum z umieszczonymi u góry prze-
pustnicami umożliwia elastyczną zabudowę bez dodatko-
wego zapotrzebowania na miejsce.

Aby wykorzystać potencjał oszczędnościowy także 
w mniejszych centrach obliczeniowych oraz przy moderni-
zacji istniejących systemów chłodzących, urządzenia 
CyberAir 3PRO CW z ruchem powietrza w dół można 
wyposażyć w nadstawkę do chłodzenia swobodnego 
FreeCool Plenum. W tej opcji, w zależności od temperatury 
zewnętrznej i zapotrzebowania na chłód, chłodzenie 
swobodne jest automatycznie łączone na trzech różnych 
poziomach z chłodzeniem sprężarkowym zewnętrznego 
systemu wody lodowej, co gwarantuje uzyskanie maksy-
malnych oszczędności:

1. Chłodzenie swobodne 
• Otwiera się klapa powietrza zewnętrznego
• Powietrze zewnętrzne przepływa przez element 

FreeCool Plenum bezpośrednio do urządzenia, a na-
stępnie do centrum obliczeniowego

• Sprężarka zewnętrznego systemu wody lodowej jest 
wyłączona, co zapewnia oszczędność energii

• Gdy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska, powietrze 
zewnętrzne jest mieszane z powietrzem powrotnym

2. Tryb mieszany 
• Jak w punkcie 1, dodatkowo: 
• Wspomagająco włącza się sprężarka zewnętrznego 

systemu wody lodowej
• Przy otwartej klapie powietrza zewnętrznego sprężarka 

zewnętrznego systemu wody lodowej pracuje pod 
częściowym obciążeniem

3. Tryb sprężarkowy 
• Urządzenie CyberAir 3PRO CW klimatyzuje wyłącznie 

poprzez chłodzenie sprężarkowe zewnętrznego systemu 
wody lodowej

• Klapa powietrza zewnętrznego jest zamknięta, do 
chłodzenia nie jest wykorzystywane powietrze zewnętrzne

• Klapa powietrza powrotnego jest otwarta w 100%

Specjalne rozwiązanie do małych 
i średnich centrów obliczeniowych: 
bezpośrednie chłodzenie swobodne 
z Free Cool Plenum (FCP)

Bezawaryjność i energooszczędność #8
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Pośrednie dynamiczne chłodzenie 
swobodne 

Zalety pośredniego dynamicznego chłodzenia swobodnego przy użyciu urządzenia CyberAir 3PRO CW2 

Komponenty pośredniego dynamicznego chłodzenia swobodnego

Pośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne to jedyny na świecie system z automatyczną optymalizacją wydajności 
– zaprojektowany i dystrybuowany wyłącznie przez firmę STULZ. Oferuje on podwójne korzyści: oprócz oszczędności 
energii rzędu 60%, układ z podwójnym obiegiem zwiększa redundancję i minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia 
awarii, dzięki czemu system chłodzący pobiera zawsze minimalną ilość energii.

Pośrednie:
W przypadku pośredniego chłodzenia swobodnego do 
centrum obliczeniowego nie napływa powietrze 
zewnętrzne.

Dynamiczne: 
W zależności od obciążenia cieplnego i temperatury 
zewnętrznej automatycznie wysterowywane są chłodnica 
nagrzanego chłodziwa, agregat wody lodowej i klimatyzator 
powietrza obiegowego – niezależnie od temperatur wody.

• Jedyny na świecie system chłodzenia swobodnego z automatyczną optymalizacją wydajności 
• Oszczędność energii do 60% 
• Sterowanie sytuacyjne w zależności od obciążenia cieplnego i temperatury zewnętrznej bez stałej wartości załączenia 

chłodzenia swobodnego
• Połączenie w sieć wszystkich aktywnych komponentów: modułów CyberAir 3PRO CW (łącznie z urządzeniami w trybie 

gotowości), chłodnicy nagrzanego chłodziwa, agregatu wody lodowej i pomp
• Maksymalna bezawaryjność dzięki podwójnemu obiegowi chłodzenia

CyberAir 3PRO CW2 
Klimatyzatory powietrza 

obiegowego

Oddzielne obiegi 
wody lodowej

CyberCool 2 
Agregat wody lodowej Chłodnica z wentylatorem 

o regulowanej prędkości obrotowej

Pompa agregatu wody lodowej 
o regulowanej prędkości obrotowej

Pompa 
obiegowa 
o regulowanej 
prędkości 
obrotowej

Powietrze zewnętrzne do  
chłodzenia swobodnego

Powietrze zewnętrzne do  
chłodzenia sprężarkowego
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Połączona wydajność STULZ: CyberAir 3PRO CW z agregatem wody lodowej CyberCool 2

Maksymalna efektywność
Woda przenosi ciepło 3500 razy lepiej niż 
powietrze, co tłumaczy wydajność systemów 
wody lodowej. Zawsze produkowana jest tylko 
taka ilość chłodu użytkowego, jakiej potrzebuje 
centrum obliczeniowe. A układ chłodzenia 
swobodnego ma potencjał, by radykalnie 
obniżyć zapotrzebowanie na energię – nawet 
o 90%. 

Maksymalna elastyczność
Systemy wody lodowej są elastyczniejsze 
w adaptacji, niezależnie od tego, czy jest to 
pierwsza instalacja czy modernizacja. 
Komponenty można łączyć z sobą niezależnie od 
wielkości, liczby, układu, typów pomieszczeń, 
obciążenia cieplnego, przepływu powietrza, 
podłogi technicznej lub jej braku. Dlatego 
system CW odznacza się wszechstronnym 
zastosowaniem.

Rozwiązania klimatyzacyjne firmy STULZ oferują kompletne, zsynchronizowane systemy, które efektywnie i niezawodnie 
chłodzą serwerownie. Przeznaczony specjalnie do centrów obliczeniowych zestaw obejmujący agregat wody lodowej 
CyberCool 2 i urządzenie klimatyzacyjne CyberAir 3PRO CW to inwestycja w wysoką jakość, niezawodność i doskonałą 
wydajność. 

Chłodzenie wodą lodową (CW) – wydajność, elastyczność i niezawodność 
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Połączona wydajność STULZ: CyberAir 3PRO CW z agregatem wody lodowej CyberCool 2

Maksymalna niezawodność
Made in Germany – to gwarancja wysokiej 
jakości, długiej żywotności i bezawaryjności 
 marki STULZ. Obejmuje ona solidną technikę 
produkcyjną, innowacyjną technologię chłodni-
czą, łatwą i intuicyjną obsługę oraz, na wszelki 
wypadek, błyskawiczny serwis na miejscu 
i optymalną dostępność części zamiennych.

Lider w zakresie TCO
Agregaty wody lodowej STULZ są konsekwentnie projektowane tak, 
by pod względem TCO zawsze plasować się na czołowej pozycji, czyli 
przez cały okres trwałości użytkowej gwarantować najniższe łączne 
koszty eksploatacji we wszystkich warunkach roboczych. Decydując 
się na urządzenia firmy STULZ, operatorzy centrów obliczeniowych 
podejmują rozsądne decyzje inwestycyjne, ponieważ wiedzą, że 
inwestycje w jakość, niezawodność i wydajność agregatów wody 
lodowej firmy STULZ zwrócą się w krótkim czasie dzięki energo-
oszczędności i bezpieczeństwu działania zakupionych urządzeń.

Wydajny, pewny i cichy: agregat wody lodowej CyberCool 2
• Lider w zakresie TCO: najniższe łączne koszty eksploatacji przez cały okres 

użytkowania 
• Zmaksymalizowane rozmiary komponentów dla maksymalnej wydajności 

energetycznej
• Bezpieczeństwo pracy „made in Germany”: optymalnie zestrojone komponenty systemu 

dla eksploatacji 24/7 przez cały rok
• Climate. Customized. – różnorodność opcji, która zaspokoi wszystkie potrzeby:  

rozmiary, moce chłodnicze, sprężarki, instalacje elektryczne, czynniki chłodnicze itp. 
dostosowane precyzyjnie do potrzeb klienta
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Łatwa integracja:  
warianty ASR, ASH, ASD i ASU
Urządzenie CyberAir 3PRO CW stanowi wzór zdolności adaptacyjnych. Niezależnie od rozmiaru, 
mocy chłodniczej, kierunku wydmuchu powietrza, wymiennika ciepła czy sterowników: rozwiązanie 
klimatyzacyjne STULZ można dostosować do indywidualnych wymogów centrów obliczeniowych.

ASR 
Ruch powietrza 
przód/tył/dół

Wersja ASR i ASH

Wersja ASD i ASU

ASD 
Downflow

ASR 
Ruch powietrza: przód

ASU 
Upflow

ASH 
Ruch powietrza jako 
wyparcie

ASH 
Ruch powietrza: dół

ASR (R=Raised Floor)
ASH (H=High)
ASD (D=Downflow)
ASU (U=Upflow)



 

       Zalety

• Wysoka moc chłodnicza przypadająca na 
powierzchnię, na której stoi urządzenie 

• Minimalny pobór mocy wentylatorów dzięki 
zredukowanym stratom ciśnienia w urządzeniu 

• Zoptymalizowany współczynnik EER  

• Zoptymalizowane współczynniki AER (Airflow 
Efficiency Ratio) i tym samym najwyższa 
wydajność przepływu powietrza 

• Wydłużenie czasu chłodzenia swobodnego 
agregatu wody lodowej dzięki wyższym 
temperaturom powietrza i wody 

 

• Optymalizacja temperatur powietrza zgodnie 
z zaleceniami ASHRAE 

• Mniejszy strumień objętości wody i tym 
samym:
-  mniejszy łączny pobór mocy systemu
-  niższe koszty inwestycji dzięki możliwości 

stosowania mniejszych komponentów 
hydraulicznych

13

Ta seria została zaprojektowana, by sprostać wymaganiom dużych centrów obliczeniowych przy jednoczesnym 
zapewnieniu wydajności i bezawaryjności urządzeń. Dzięki zmaksymalizowanym wymiarom gwarantuje ona większą 
moc chłodniczą przypadającą na powierzchnię, na której stoją urządzenia, i zwiększa wydajność w dużych centrach 
obliczeniowych i centrach typu hyperscale.

Zoptymalizowany dla dużych centrów ob-
liczeniowych i centrów typu hyperscale

ABR 
Ruch powietrza 
przód/tył/dół

ABR (B=BIG)
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2-drogowy regulacyjny zawór kurkowy 
niezależny od różnicy ciśnień 
Urządzenie CyberAir 3PRO CW można wyposażyć w niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny. 
Cechy i zalety:  

• Regulacja strumienia objętości wody niezależnie od różnicy ciśnień 
• Automatyczna kompensacja hydrauliczna 
• Redukcja poboru prądu przez pompy w instalacji hydraulicznej 
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• Podwójne zasilanie sieciowe 
z przełączaniem automatycznym 
lub ręcznym oraz buforowanie UPS 
regulatora 

• 2-drogowy regulacyjny zawór kur-
kowy niezależny od różnicy ciśnień 

• Interfejs użytkownika C7000 
Advanced

• Kontroler C7000-AT ze wska-
zaniem strumienia objętości po-
wietrza, łącznej mocy chłodniczej, 
współczynnika EER urządzeń 

• Pośrednie dynamiczne chłodzenie 
swobodne dla CW2

• Plenum zasysające dla bezpośred-
niego chłodzenia swobodnego

• Ogrzewanie elektryczne,  
1 – 3-stopniowe lub stałe 

• Dogrzewanie ciepłej wody 

• Stałe nawilżanie parą 

• Cokół z podłogą techniczną 
o różnych wysokościach 

• Przepustnica żaluzjowa  

• Nasadka z filtrem workowym F7, 
F9  

• 3-drogowy zawór CW 

• Sygnalizator dymu i pożaru 

• Możliwość podłączenia do wszyst-
kich wiodących systemów BMS, 
interfejs RS485- i RS232 do bez-
pośredniego podłączenia do BMS  

Climate. Customized. 
Od urządzeń standardowych po kompletne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb – możliwość 
zaoferowania klientom takiego zakresu usług wyraża filozofia „Climate. Customized.” Naszym celem jest optymalna 
realizacja życzeń klientów w celu stworzenia trwałych, idealnie dopasowanych rozwiązań klimatyzacyjnych, które 
pracują wydajnie, niezawodnie i efektywnie. 

Climate. Customized. #1 Urządzenia standardowe 
Do swoich urządzeń standardowych firma STULZ oferuje ogromny wybór osprzętu i opcji, które zapewniają 
elastyczność i umożliwiają indywidualną adaptację.

Climate. Customized. #2 Urządzenia standardowe z opcjami specjalnymi
Jeśli katalog standardowy nie wystarcza, dział konstrukcyjny i dział rozwoju mogą zaprojektować opcje specjalne 
służące dalszej indywidualizacji urządzenia standardowego.

Climate. Customized. #3 Rozwiązania klimatyzacyjne skrojone na miarę
STULZ ma odpowiednie rozwiązanie! W najlepszym wypadku oznacza to, że systemy klimatyzacyjne są w całości 
projektowane, wdrażane i na bieżąco monitorowane zgodnie ze specyfikacją klienta. W idealnej sytuacji centrum 
obliczeniowe i rozwiązanie klimatyzacyjne planowane są równolegle, dzięki czemu wszystkie parametry 
wydajnościowe z góry optymalnie do siebie pasują. 

Opcje dla urządzenia CyberAir 3PRO CW  
 
Różnorodne opcje i warianty wyposażenia umożliwiają stworzenie rozwiązań dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb centrów obliczeniowych:



Dane techniczne
CyberAir 3PRO ASR CW

Raised Floor (1 obieg wody lodowej) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Ilość powietrza m³/h 10 500 14 000 20 500 25 000 31 000 41 000 46 000

Moc chłodnicza (łączna) 1) temperatura wody: 12°C/18°C kW 58 81 117 146 181 243 273

Poziom ciśnienia akustycznego 1) 4) dBA 49 55 53 56 55 55 57

EER 1) kW/kW 44,5 53,8 50,7 47,1 47,7 45,0 42,0

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14

Rozmiar 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASH CW

High (1 obieg wody lodowej) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Ilość powietrza m³/h 10 500 14 000 20 500 25 000 31 000 41 000 46 000

Moc chłodnicza (łączna) 1) temperatura wody: 12°C/18°C kW 58 81 117 146 181 243 273

Poziom ciśnienia akustycznego 1) 4) dBA 56 55 53 58 58 56 57

EER 1) kW/kW 34,1 42,5 41,6 39,4 33,5 38,6 35,9

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,16 0,14 0,14 0,15 0,17 0,15 0,17

Rozmiar 1 2 3 4 5 7 8
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CyberAir 3PRO ASR CW2

Raised Floor (2 obiegi wody lodowej) 360 580 770 1080 1460 1960 2160

Ilość powietrza m³/h 10 000 13 800 19 000 23 300 29 000 38 000 45 000

Moc chłodnicza (łączna) 1) temperatura wody: 12°C/18°C kW  40 62 95 118 138 187 195

Poziom ciśnienia akustycznego 1) 4) dBA 49 55 53 56 54 54 56

EER 1) kW/kW 34,8 41,1 41,1 40,7 40,6 39,7 33,1

AER 1) 5) W/(m³/h) 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13

Rozmiar 1 2 3 4 5 7 8

Wymiary

Rozmiar 1 2 3 4 5 7 8

Szerokość mm 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110 3 350

Wysokość mm 2 495

Głębokość mm 890 980
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Dane techniczne

Wymiary

Rozmiar 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR

Szerokość mm 2 200 2 550 3 110 3 350

Wysokość mm 2 915

Głębokość mm 1 040

1) Parametry powietrza powrotnego: 33°C/30% wilg. wzgl.; zawartość glikolu: 0%
2) Parametry powietrza powrotnego: 35°C/25% wilg. wzgl.; zawartość glikolu: 0%
3) Temperatura wody: CW: 20°C/32°C; CW2: 20°C/30°C
4) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2 m w miejscu nieosłoniętym
5) AER = Airflow Efficiency Ratio = pobór mocy wentylatora/wydatek powietrza

Uwaga:  
Wszystkie dane obowiązują przy 400 V/3 ph/50 Hz z 20 Pa ESD

CyberAir 3PRO ABR CW/CW2

BIG (1/2 obiegi wody lodowej) 1400 1750 2200 2500 1650 2130

Ilość powietrza m³/h 27 500 34 500 44 000 50 000 31 000 39 000

Moc chłodnicza (łączna)2)3) kW 99 122 155 176 89 112

Poziom ciśnienia akustycznego 2) 4) dBA 58 57 54 56 54 52

EER 2) kW/kW 26,8 27,0 27,2 24,9 26,1 26,6

AER 2) 5) W/(m³/h) 0,13 0,13 0,13 0,14 0,11 0,11

Obiegi wody lodowej 1 1 1 1 2 2

Rozmiar 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR 5ABR 7ABR
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Dane techniczne
CyberAir 3PRO ASD CW

Downflow (1 obieg wody lodowej) 430 640 940 1220 1560 2080

Ilość powietrza m³/h 8 300 13 000 19 500 22 200 29 300 38 000

Moc chłodnicza (łączna) 1) temperatura wody: 12°C/18°C kW 44 70 102 122 157 210

Poziom ciśnienia akustycznego 1) 2) dBA 52 56 55 56 57 55

EER 1) kW/kW 34,1 37,0 33,8 36,0 32,7 34,4

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

Rozmiar 1 2 3 4 5 7

Wymiary

Rozmiar 1 2 3 4 5 7

Szerokość mm 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110

Wysokość mm 1 980

Głębokość mm 890 980

CyberAir 3PRO ASD CW2

Downflow (2 obiegi wody lodowej) 280 480 700 850 1090 1280

Ilość powietrza m³/h 7 500 11 000 16 500 19 500 25 500 33 500

Moc chłodnicza (łączna) 1) temperatura wody: 12°C/18°C kW 35 53 77 91 121 157

Poziom ciśnienia akustycznego 1) 2) dBA 52 53 53 55 56 54

EER 1) kW/kW 28,8 35,6 32,0 31,4 28,7 28,5

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16

Rozmiar 1 2 3 4 5 7
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CyberAir 3PRO ASU CW

Upflow (1 obieg wody lodowej) 430 640 940 1220 1560

Ilość powietrza m³/h 8 300 13 000 19 500 22 200 29 300

Moc chłodnicza (łączna) 1) temperatura wody: 12°C/18°C kW 44 70 102 122 157

Poziom ciśnienia akustycznego 1) 2) dBA 54 57 57 58 59

EER 1) kW/kW 34,1 35,2 31,8 34,0 31,4

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17

Rozmiar 1 2 3 4 5

1) Parametry powietrza powrotnego: 33°C/30% wilg. wzgl.; zawartość glikolu: 0%
2) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2 m w miejscu nieosłoniętym
3) AER = Airflow Efficiency Ratio = pobór mocy wentylatora/wydatek powietrza

Uwaga:  
Wszystkie dane obowiązują przy 400 V/3 ph/50 Hz z 20 Pa ESD

Dane techniczne

Wymiary

Rozmiar 1 2 3 4 5 7

Szerokość mm 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110

Wysokość mm 1 980

Głębokość mm 890 980

CyberAir 3PRO ASU CW2        

Upflow (2 obiegi wody lodowej) 280 480 700 850 1090

Ilość powietrza m³/h 7 500 11 000 16 500 19 500 25 500

Moc chłodnicza (łączna) 1) temperatura wody: 12°C/18°C kW 35 53 77 91 121

Poziom ciśnienia akustycznego 1) 2) dBA 53 55 55 56 58

EER 1) kW/kW 26,6 33,4 29,6 31,4 28,1

AER 1) 3) W/(m³/h) 0,17 0,15 0,16 0,15 0,17

Rozmiar 1 2 3 4 5
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Główna siedziba koncernu STULZ 

Spółki zależne koncernu 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 jedenastoma zakładami produkcyjnymi w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji.

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

internetowej.

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

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

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 

STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

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

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

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

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

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

STULZ México S.A. de C.V. 
Avda. Santa Fe No. 170 
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México 
Distrito Federal
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

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

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za

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

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

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

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