
CyberAir 3PRO CW
Refrigeração inovadora com água gelada para centros de dados.
Fabricada na Alemanha.
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A gama completa de tecnologia de ar 
condicionado – de uma só fonte.
Há mais de 40 que a STULZ, uma empresa familiar, 
é sinônimo de ar condicionado de precisão ao 
mais alto nível.

Nossas soluções para o ar condicionado de 
aplicações empresariais críticas e sistemas 
sensíveis fizeram de nós uma empresa líder na 
nossa indústria.

Seja para centros de dados, tecnologia industrial ou de 
comunicação, o portfólio da STULZ tem uma solução de 
refrigeração à medida de seus requisitos.

Garantimos o cumprimento rigoroso dos elevados requi-
sitos e padrões de qualidade tanto na nossa fábrica em 
Hamburgo como em todos os nossos locais de produção 
em todo o mundo. Além do mais, trabalhamoas ardua-
mente não só para satisfazer os desejos individuais dos 
nossos clientes, mas também para assegurar que as 
nossas soluções de ar condicionado oferecem a máxima 
eficiência energética e uma pegada de CO2 mínima.

Nosso portfólio vai desde a tradicional refrigeração de 
salas e refrigeração de alta intensidade, passando por 

chillers, unidades de tratamento de ar e módulos contê-
ineres, até microcentros de dados, assistência e nosso 
software de monitoramento desenvolvido internamente. 
Um sistema de garantia de qualidade abrangente mo-
nitora todos os detalhes nas áreas de desenvolvimento, 
produção, implementação e assistência. 

Atualmente, a STULZ tem presença em mais de 140 pa-
íses. A STULZ GmbH tem 21 subsidiárias e onze locais 
de produção na Europa, Índia, China e América do 
Norte e do Sul. Também temos acordos de parceria 
com  inúmeros parceiros de vendas e serviços em todos 
os continentes. Nossa rede de especialistas altamente 
qualificados é uma garantia confiável dos mais altos 
padrões. 

A riqueza combinada de nossa experiência, nossos 
valores, desempenho e assistência é aquilo que 
nos define e que os nossos clientes valorizam em 
particular. Soluções de ar condicionado – adapta-
das aos clientes e de uma só fonte: 
UMA STULZ. UMA FONTE.
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Capacidade de 
refrigeração máxima 
Tamanho mínimo 
Eficiência otimizada
O CyberAir 3PRO CW controla as condições no centro de 
dados com a máxima precisão, confiabilidade e eficiência 
energética. Pela razão de a tecnologia STULZ liderar 
esses campos, ele consegue explorar ao máximo as 
potenciais poupanças ao mesmo tempo que assegura 
a máxima confiabilidade. 

Independentemente das diferenças que possam existir 
entre centros de dados, o CyberAir 3PRO CW é flexível 
e feito sob medida: está disponível em 11 tamanhos com 
vários métodos de condução do ar.

       As vantagens em resumo 

• Máximo potencial de economia 
com Indirect Dynamic ou  
Direct Free Cooling 

•  Capacidade de refrigeração máxima 
com um tamanho mínimo 

•  Condução do ar altamente eficiente 
(Coeficiente de Eficiência do Fluxo 
de Ar)  

•  Otimizado para condições de 
funcionamento baseadas nas 
recomendações da ASHRAE 

• Flexibilidade para soluções 
individuais para os clientes: 
2 sistemas de refrigeração (CW, 
CW2), 11 tamanhos, diferentes 
métodos de condução do ar, uma 
variedade de permutadores de calor 

• Valores EER superiores graças aos 
permutadores de calor e superfícies 
de filtro de tamanho máximo 

•  Quedas de pressão mínimas graças 
ao design otimizado da unidade

•  Ventiladores EC da última geração 
reduzem o consumo de energia 

•  Design compacto que facilita o 
transporte e instalação 

• Controle baseado no ar de supri-
mento, ar de retorno, ar ambiente ou 
temperatura de entrada do servidor

• Gerenciamento de standby CW, 
controle da pressão diferencial e 
gerenciamento de controle do filtro

• Teste individual da unidade no 
Centro de testes da STULZ



Design otimizado 
da unidade para o 
máximo de poupança

4

O CyberAir 3PRO CW permite que os valores EER 
sejam consideravelmente mais elevados. Isso foi obtido 
modificando a geometria dos permutadores de calor e 
otimizando o design da unidade para assegurar o mínimo 
de quedas de pressão, aumentando bastante a eficiência. 
Graças ao seu design, as unidades também prometem o 
AER (Coeficiente de Eficiência do Fluxo de Ar) mais baixo e, 
assim, uma condução do ar com a máxima eficiência. O AER 
resulta da energia do ventilador em relação ao fluxo de ar.

Ventiladores no 
piso elevado

Confiabilidade e eficiência energética #1

Confiabilidade e eficiência energética #2

O CyberAir 3PRO CW oferece quatro sistemas de condução 
de ar. A condução de ar ASR (ventiladores integrados sob o 
piso elevado), em particular, reduz tremendamente o consu-
mo de energia dos ventiladores assegurando o mínimo de 
turbulência e mudanças na direção do fluxo de ar, para 
poupanças de energia que você irá perceber de imediato. 

"A confiabilidade e eficiência 
energética são os principais desafios 
para todos os operadores de centros 
de dados.  
O CyberAir 3PRO CW foi desenvolvido 
para satisfazer esses dois requisitos."



     As vantagens em resumo 

• Geometria otimizada da unidade de refrigeração 

• Menores quedas de pressão nos lados do ar e 
da água 

• Várias versões para máxima flexibilidade

5

Confiabilidade e eficiência energética #3

Confiabilidade e eficiência energética #4

Maior desempenho. Máxima eficiência energética. 
Mais silencioso.

• Tecnologia GreenTech EC
• Saída de ar significativamente maior
• Mais de 10% de redução no consumo de energia
• Ruído reduzido 
• Fluxo de ar otimizado
• Melhora o AER das unidades CyberAir 3PRO CW
• Última geração de motor
• Impulsores feitos de material compósito de alta tecno-

logia para maior densidade de potência do ventilador 
• Longa vida útil

Ventilador RadiCal 
EC da última 
geração

Transferência de 
calor otimizada  
Em sistemas de água gelada, os permutadores de ca-
lor são o componente mais importante e uma garantia 
da melhor transferência de calor possível. O sistema de 
permutador de calor do CyberAir 3PRO CW está sendo 
desenvolvido e otimizado de modo contínuo para atender 
as mais recentes aplicações em centros de dados. Estão 
disponíveis diferentes versões de permutadores de calor, 
assegurando a flexibilidade para atender os requisitos 
específicos de cada cliente.

Solução especial para centros de 
dados modernizados: 

Um permutador de calor especial é adequado para 
operação nas temperaturas do lado do ar alto e lado da 
água baixo e, por conseguinte, para projetos de 
modernização de centros de dados onde os chillers 
antigos continuarão a ser usados. Esta configuração 
permite condições de suprimento de ar de acordo com as 
recomendações da ASHRAE.
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Condições ideais de suprimento de ar de 
acordo com as recomendações da ASHRAE

Controle seguro,  
monitoramento confiável 

Para refrigerar os centros de dados da forma mais eficiente possível sem comprometer a confiabilidade, a ASHRAE 
publicou uma recomendação para a temperatura do ar à entrada do servidor. Durante décadas, a STULZ vem 
desenvolvendo unidades de ar condicionado para aplicações críticas, nas quais as avarias podem ter consequências 
graves. Contudo, para que se mantenha também uma monitoração contínua da eficiência energética, as condições 
de suprimento de ar do CyberAir 3PRO CW foram otimizadas para obter a faixa recomendada pela ASHRAE.

Tudo em resumo com o controlador 
C7000:

• Os controladores autônomos em todos os módulos de ar 
condicionado asseguram a máxima redundância (sem reação 
em cadeia se um módulo falhar)

• A sequenciação opcional com funções de standby permite que 
os módulos de ar condicionado individuais de um grupo sejam 
usados em maior ou menor escala com a máxima flexibilidade 

• Em um barramento de dados é possível controlar centralmente 
até 20 módulos de ar condicionado

Confiabilidade e eficiência energética #5

Confiabilidade e eficiência energética #6
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Controle dinâmico para 
regulação precisa da 
temperatura
A diferença no lado do ar na temperatura entre a entrada e a saída de ar dos 
armários para servidores e sistemas de ar condicionado é designada como ∆T. 
Para assegurar uma operação otimizada e a máxima poupança possível nos 
custos de operação, é imprescindível que a ∆T das unidades de ar condicionado 
seja adaptada de forma precisa e eficiente à ∆T dos seus armários para servido-
res. 

O controle dinâmico permite que a ΔT seja adaptada aos requisitos variáveis das 
TI, assegurando a máxima eficiência energética durante a operação.

Confiabilidade e eficiência energética #7

Ar de  
retorno 33 °C Saída do servidor 33 °C

Ar de  
suprimento 19 °C

Entrada  
do servidor 19 °C

∆T = 14 K ∆T = 14 K
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Poupanças potenciais com Free Cooling 

Direct Free Cooling 
Com o Direct Free Cooling, o CyberAir 3PRO CW condi-
ciona o ar de centros de dados com uma economia até 
90% maior do que os sistemas de refrigeração conven-
cionais com compressor. O pré-requisito para isso 
consiste em centros de dados com maiores tolerâncias de 
temperatura e umidade.

O Direct Free Cooling explora o potencial das temperatu-
ras externas para condicionar o ar do centro de dados 
usando o ar externo frio. Por meio do CyberAir 3PRO CW, 
o ar externo, que foi tratado por sistemas de filtro, entra 
diretamente na sala do servidor.

O design FCP com os dampers no topo é uma construção 
flexível que não ocupa espaço extra.

Para também explorar grandes poupanças potenciais em 
centros de dados mais pequenos e ao modernizar siste-
mas de refrigeração existentes, as unidades CyberAir 
3PRO CW com condução de ar de fluxo descendente 
podem ser equipadas com a caixa Free Cooling para 
FreeCool Plenum. Com esta opção, o Free Cooling é 
automaticamente combinado com a refrigeração do 
compressor do sistema refrigerador em três estágios 
variáveis, para adaptação à temperatura externa e às 
necessidades de refrigeração, assegurando que as 
máximas poupanças são sempre exploradas ao máximo:

1. Free Cooling 
• O damper do ar externo abre-se
• O ar externo passa através do filtro do FreeCool 

Plenum diretamente para dentro da unidade, em 
seguida para dentro do centro de dados

• O compressor do sistema refrigerador permanece 
desligado, poupando totalmente a energia de refrigera-
ção normalmente necessária

• Se a temperatura externa estiver muito baixa, o ar 
externo é misturado com o ar de retorno

2. Modo misto 
• Como em 1, mais: 
• O compressor do sistema refrigerador é adicionalmente 

ativado para suporte
• Quando o damper do ar externo está aberto, o com-

pressor do sistema refrigerador funciona no modo de 
carga parcial

3. Modo de compressor 
• O CyberAir 3PRO CW refrigera usando exclusivamente 

o compressor do sistema refrigerador
• O damper do ar externo permanece fechado e não é 

usado qualquer ar externo para a refrigeração
• Damper do ar de retorno aberto a 100 %

Solução especial para centros de da-
dos de pequena a média dimensão: 
 Direct Free Cooling com FreeCool Plenum 

Confiabilidade e eficiência energética #8
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Indirect Dynamic Free Cooling 

Vantagens do Indirect Dynamic Free Cooling com o CyberAir 3PRO CW2 

Componentes Indirect Dynamic Free Cooling

O Indirect Dynamic Free Cooling é o único sistema do mundo com otimização automática da eficiência, que é desenvolvi-
da e comercializada exclusivamente pela STULZ. Oferece uma dupla vantagem: para além das poupanças de energia de 
até 60 %, o sistema de circuito duplo aumenta a redundância e, por isso, reduz a probabilidade de falha ao mínimo, para 
que o sistema de refrigeração funcione sempre com um consumo mínimo de energia.

Indireto:
Com Indirect Free Cooling, nenhum o ar externo entra no 
centro de dados.

Dinâmico: 
O resfriador seco, refrigerador e unidade de ar condicio-
nado de precisão são ativados automaticamente para 
adaptação à carga térmica predominante e à temperatura 
externa, independentemente das temperaturas da água.

• O único Free Cooling do mundo com otimização automática da eficiência 
• Até 60 % de economia de energia 
• Controle situacional baseado na carga térmica e na temperatura externa, sem valor inicial Free Cooling fixo
• Conexão em rede de todos os componentes ativos: Módulos CyberAir 3PRO CW (incluindo unidades de standby), dry 

cooler, chillers e bombas
• Circuito de refrigeração duplo para máxima confiabilidade

Unidades de ar condiciona-
do de precisão CyberAir 

3PRO CW2

Circuitos 
separados de água 
gelada

Chiller 
CyberCool 2 Dry cooler com ventilador 

com velocidade variável

Bomba do chiller com 
velocidade variável

Bomba do 
dry cooler 
com 
velocidade 
variável

Temperatura do 
ar externo para 
Free Cooling

Ar externo para 
refrigeração do 

compressor
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Eficiência combinada da STULZ: CyberAir 3PRO CW com refrigerador CyberCool 2

Máxima eficiência
A água transfere calor 3.500 vezes melhor do 
que o ar, o que explica a eficiência dos sistemas 
de água gelada. Somente é produzida a energia 
de refrigeração que o centro de dados realmen-
te necessita. E o Free Cooling tem o potencial 
de reduzir radicalmente o consumo de energia 
– em até 90 %. 

Flexibilidade ideal
Os sistemas de água gelada podem ser 
adaptados de forma flexível, que se trate de 
uma instalação inicial ou de uma modernização. 
Os componentes podem ser adaptados em 
termos de tamanho, quantidade, layout, tipo de 
sala, carga térmica e condução de ar, e podem 
ser combinados com e sem pavimento elevado. 
Um sistema CW é sempre universal.

As soluções de climatização da STULZ oferecem sistema globais sincronizados que refrigeram salas de servidores com 
eficiência e confiabilidade. Para centros de dados, em particular, combinando o chiller CyberCool 2 com a unidade de ar 
condicionado de precisão CyberAir 3PRO CW significa um investimento em qualidade duradoura, confiabilidade e 
eficiência extraordinária. 

Refrigeração com água gelada (CW) –  
eficiência, flexibilidade e confiabilidade 
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Eficiência combinada da STULZ: CyberAir 3PRO CW com refrigerador CyberCool 2

Confiabilidade superior
Fabricado na Alemanha – na STULZ, isso é uma 
promessa de qualidade, confiabilidade e uma 
longa vida útil. Incorpora engenharia de 
produção sólida, tecnologia de refrigeração 
inovadora, uso simples e intuitivo e, se a ocasião 
se apresentar, assistência ultra rápida no seu 
local e excelente disponibilidade de peças de 
reposição.

Líder em termos de custo total de propriedade
As soluções de chiller da STULZ são desenvolvidas consistentemen-
te para serem as melhores no que respeita a uma comparação de 
custo total de propriedade: os sistemas chillers que continuam a ter 
a melhor relação custo-benefício ao longo da vida útil, em todas as 
condições de operação. Com a STULZ, os operadores dos centros 
de dados tomam uma decisão sensata de investimento, porque eles 
percebem que: o investimento na qualidade, confiabilidade e eficiên-
cia das soluções de refrigerador da STULZ compensa durante a 
operação em um curto espaço de tempo, graças às poupanças 
energéticas e confiabilidade operacional.

Eficiente, confiável e silencioso: o chiller CyberCool 2
• Líder em termos de custo total de propriedade: a melhor relação custo-benefício 

ao longo da vida útil 
• Componentes de tamanho máximo para a maior eficiência energética possível
• Confiabilidade operacional “Fabricado na Alemanha”: componentes do sistema 

idealmente harmonizados para usar 24 horas ao dia, 7 dias por semana durante 
todo o ano

• Clima. Customizado. – Uma vasta gama de opções que não deixam nada a 
desejar: tamanho, capacidade de refrigeração, compressores, sistema elétrico, 
refrigerante e muito mais, precisamente para atender as necessidades dos 
clientes
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Integração simplificada:  
Versões ASR, ASH, ASD e ASU
O CyberAir 3PRO CW é um modelo de adaptabilidade. Tamanho, capacidade de refrigeração, 
direção de insuflamento, tipo de permutador de calor e controle: você pode adaptar as soluções de 
climatização da STULZ com precisão em função dos requisitos individuais do seu centro de dados.

ASR 
Condução de ar para 
a frente/para trás/
para baixo

Versão ASR e ASH

Versão ASD e ASU

ASD 
Fluxo descendente

ASR 
Condução de ar 
para a frente

ASU 
Fluxo ascendente

ASH 
Condução de ar como 
deslocamento

ASH 
Condução de ar 
para baixo

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

• Elevada capacidade de refrigeração por 
tamanho 

• Mínimo consumo de energia do ventilador 
graças às menores perdas de pressão 
interna 

• Coeficiente de eficiência energética (EER) 
otimizado  

• AER (Coeficiente de eficiência do fluxo de ar) 
otimizado e, por conseguinte, condução de ar 
com máxima eficiência 

• Melhores tempos Free Cooling do 
refrigerador graças às temperaturas mais 
elevadas do ar e da água

• Otimização das temperaturas do ar com base 
nas recomendações da ASHRAE  

• Menor velocidade do fluxo de água e, por 
conseguinte:

-  Menor consumo total de energia do sistema
- Menores custos de investimento uma vez que 

podem ser usados componentes hidráulicos 
mais pequenos

Esta série foi desenvolvida para atender os requisitos dos grandes centros de dados levando em consideração a 
eficiência e confiabilidade. Maximizando as dimensões da unidade, esta nova série oferece maior capacidade de 
refrigeração por tamanho e aumenta a eficiência em centros de dados grandes e de hiperescala.

Otimizado para centros de dados 
grandes e de hiperescala

ABR 
Condução de ar para 
a frente/para trás/
para baixo

ABR (B=BIG)
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Válvula esférica de controle de 2 vias  
independente da pressão 

O CyberAir 3PRO CW pode ser equipado com uma válvula de controle independente da pressão. 
Características de desempenho e vantagens:  

• A velocidade do fluxo de água é regulada independentemente da pressão diferencial 
• Compensação hidráulica automatizada 
• Consumo de energia reduzido das bombas no sistema hidráulico 



• Fornecimento de energia dual com 
transição automática ou manual 
com a opção de amortização 
de UPS (fontes de alimentação 
ininterruptas) para o controlador 

• Válvula esférica de controle de 
2 vias independente da pressão 

• Interface do utilizador C7000 
Advanced

• Controlador C7000 AT com exibi-
ção da velocidade do fluxo de ar, 
capacidade total de refrigeração, 
EER da unidade 

• Indirect Dynamic Free Cooling para 
CW2

• Intake plenum para  
Direct Free Cooling

• Aquecedor elétrico, um dos três 
estágios ou contínuo 

• Reaquecimento da água quente

• Umidificação contínua por vapor 

• Suporte com pavimento elevado 
em várias alturas 

• Dampers  

• Fixação F7, F9 para filtro de bolsa  

• Válvula CW de 3 vias 

• Detectores de fumaça e de 
incêndios 

• Adequado para conexão com 
todos os sistemas BMS comuns, 
interface RS485 e RS232 para 
conexão direta a um BMS  15

Clima. Customizado. 
Desde as unidades padrão até às soluções para os clientes totalmente sob medida – a capacidade de oferecer 
essa largura de banda aos clientes é a expressão da nossa filosofia, “Clima. Customizado.” O nosso objetivo é 
colocar os desejos de nossos clientes em prática na forma ideal, para criar soluções de climatização perfeitamen-
te adaptadas que sejam ao mesmo tempo potentes, confiáveis e eficientes. 

Clima. Customizado. #1 Unidades padrão 
Para suas unidades padrão, a STULZ oferece uma grande variedade de acessórios e opções, que permitem uma 
elevada flexibilidade e individualização – a partir de nosso catálogo padrão.

Clima. Customizado. #2 Unidades padrão com opções especiais
Se o catálogo padrão não for suficiente, nossos departamentos de Design e Desenvolvimento podem criar 
opções especiais para individualizar ainda mais a unidade padrão.

Clima. Customizado. #3 Soluções de climatização sob medida
A STULZ tem a solução! No melhor caso, isso pode significar que o planejamento, implementação e suporte 
contínuo de soluções de climatização são totalmente adaptados às necessidades do cliente. Idealmente, o centro 
de dados e a solução de climatização são desenvolvidos paralelamente, para que todas as características de 
desempenho fiquem perfeitamente harmonizadas desde o início. 

Opções para o CyberAir 3PRO CW  
 
As soluções sob medida para centros de dados são obtidas por meio de inúmeras opções e versões 
de equipamento:
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Dados técnicos
CyberAir 3PRO ASR CW

Raised Floor (1 circuito de água gelada) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Fluxo de ar m³/h 10.500 14.000 20.500 25.000 31.000 41.000 46.000

Capacidade de refrigeração (total) 1)  
Temperatura da água: 12 °C/18 °C kW 58 81 117 146 181 243 273

Ruído 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

Tamanho 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASH CW

High (1 circuito de água refrigerada) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Fluxo de ar m³/h 10.500 14.000 20.500 25.000 31.000 41.000 46.000

Capacidade de refrigeração (total) 1)  
Temperatura da água: 12 °C/18 °C kW 58 81 117 146 181 243 273

Ruído 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

Tamanho 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASR CW2

Raised Floor (2 circuitos de água refrigerada) 360 580 770 1080 1460 1960 2160

Fluxo de ar m³/h 10.000 13.800 19.000 23.300 29.000 38.000 45.000

Capacidade de refrigeração (total) 1)  
Temperatura da água: 12 °C/18 °C kW  40 62 95 118 138 187 195

Ruído 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

Tamanho 1 2 3 4 5 7 8

Dimensões

Tamanho 1 2 3 4 5 7 8

Largura mm 950 1.400 1.750 2.200 2.550 3.110 3.350

Altura mm 2.495

Profundidade mm 890 980
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Dados técnicos

Dimensões

Tamanho 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR

Largura mm 2.200 2.550 3.110 3.350

Altura mm 2.915

Profundidade mm 1.040

1) Condições do ar de retorno: 33 °C/30 % u.r.; proporção de glicol: 0 %
2) Condições do ar de retorno: 35 °C/25 % u. r.; proporção de glicol: 0 %
3) Temperatura da água: CW: 20 °C/32 °C; CW2: 20 °C/30 °C
4) Ruído medido a uma distância de 2 m em condições de campo livre
5) AER = Coeficiente de eficiência do fluxo de ar = Entrada de potência/Fluxo de ar do ventilador

Comentários: 
Todos os dados são válidos para 400 V/3 ph/50 Hz com 20 Pa ESD

CyberAir 3PRO ABR CW/CW2

BIG (1/2 circuitos de água) 1400 1750 2200 2500 1650 2130

Fluxo de ar m³/h 27.500 34.500 44.000 50.000 31.000 39.000

Capacidade de refrigeração (total) 2)3) kW 99 122 155 176 89 112

Ruído 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

Circuitos de água 1 1 1 1 2 2

Tamanho 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR 5ABR 7ABR
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Dados técnicos
CyberAir 3PRO ASD CW

Downflow (1 circuito de água refrigerada) 430 640 940 1220 1560 2080

Fluxo de ar m³/h 8.300 13.000 19.500 22.200 29.300 38.000

Capacidade de refrigeração (total) 1)  
Temperatura da água: 12 °C/18 °C kW 44 70 102 122 157 210

Ruído 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

Tamanho 1 2 3 4 5 7

Dimensões

Tamanho 1 2 3 4 5 7

Largura mm 950 1.400 1.750 2.200 2.550 3.110

Altura mm 1.980

Profundidade mm 890 980

CyberAir 3PRO ASD CW2

Downflow (2 circuitos de água gelada) 280 480 700 850 1090 1280

Fluxo de ar m³/h 7.500 11.000 16.500 19.500 25.500 33.500

Capacidade de refrigeração (total) 1)  
Temperatura da água: 12 °C/18 °C kW 35 53 77 91 121 157

Ruído 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

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

Upflow (1 circuito de água gelada) 430 640 940 1220 1560

Fluxo de ar m³/h 8.300 13.000 19.500 22.200 29.300

Capacidade de refrigeração (total) 1)  
Temperatura da água: 12 °C/18 °C kW 44 70 102 122 157

Ruído 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

Tamanho 1 2 3 4 5

1) Condições do ar de retorno: 33 °C/30 % u.r.; proporção de glicol: 0 %
2) Ruído medido a uma distância de 2 m em condições de campo livre
3) AER = Coeficiente de eficiência do fluxo de ar = Entrada de potência/Fluxo de ar do ventilador

Comentários:  
Todos os dados são válidos para 400 V/3 ph/50 Hz com 20 Pa ESD

Dados técnicos

Dimensões

Tamanho 1 2 3 4 5 7

Largura mm 950 1.400 1.750 2.200 2.550 3.110

Altura mm 1.980

Profundidade mm 890 980

CyberAir 3PRO ASU CW2        

Upflow (2 circuitos de água gelada) 280 480 700 850 1090

Fluxo de ar m³/h 7.500 11.000 16.500 19.500 25.500

Capacidade de refrigeração (total) 1)  
Temperatura da água: 12 °C/18 °C kW 35 53 77 91 121

Ruído 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

Tamanho 1 2 3 4 5
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STULZ Sede da Empresa

Filiais da STULZ

Perto de você em todo o mundo
Com parceiros competentes e especializados em dez delegações na Alemanha e 
em filiais, e venda exclusiva e agentes autorizados em todo o mundo. 
Nossos onze locais de produção estão situados na Europa, América do Norte e Ásia.

Para mais informações, visite a nossa página em www.stulz.com
Encontre mais informações 

em nossa página.

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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