
CyberAir 3PRO DX
Precyzyjna, bezawaryjna i energooszczędna klimatyzacja 
centrów obliczeniowych



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.



Maksymalna moc chłodnicza przy mini-
malnym zapotrzebowaniu na miejsce

  Najważniejsze zalety    

• Wiodąca technologia gwarantująca najwyższą wydajność chłodniczą
• Maksymalna moc chłodnicza przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
• Maksymalna wydajność przepływu powietrza 
• Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki parametrom powietrza nawiewanego zgodnym z rekomendacją ASHRAE
• Bardzo duży potencjał oszczędnościowy dzięki systemowi pośredniego dynamicznego chłodzenia swobodnego 

firmy STULZ
• Niezawodne, precyzyjne, ciche i nadzwyczaj oszczędne chłodzenie
• Długa żywotność
• Zastosowanie technologii EC w celu zapewnienia maksymalnej wydajności
• Zwarta konstrukcja ułatwiająca transport i instalację
• Możliwość przetestowania urządzenia w naszym centrum testowym 
• Regulacja w zależności od powietrza nawiewanego, powrotnego lub powietrza z pomieszczenia

Wysokowydajne klimatyzatory precyzyjne do 
optymalnej regulacji temperatury i wilgotności

CyberAir 3PRO DX jest rezultatem konse-
kwentnego udoskonalania cieszącej się dużą 
popularnością serii urządzeń CyberAir 3. Jego 
konstrukcja bazuje na ponad trzech dekadach 
doświadczeń projektowych gromadzonych na 
całym świecie.

W celu uzyskania maksymalnej mocy chłodni-
czej na minimalnej powierzchni oraz znacznego 
zredukowania kosztów eksploatacji urządzenia te 
oferują większe możliwości adaptacyjne niż jaki-
kolwiek inny klimatyzator precyzyjny dostępny na 
rynku. Rozwiązania klimatyzacyjne firmy STULZ 
mogą być precyzyjnie dostosowywane do indy-
widualnych wymagań centrów obliczeniowych, 
czy to pod względem rozmiaru, mocy chłodniczej, 
przepływu powietrza czy też sterowania.
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Różnica temperatur powietrza na wlocie i wylocie z szaf 
serwerowych lub systemów klimatyzacyjnych nazywana 
jest ∆T. Aby zapewnić optymalną pracę i zminimalizować 
koszty eksploatacji ważne jest, by ∆T urządzeń klimatyza-
cyjnych była precyzyjnie i efektywnie dostosowana do ∆T 
szaf serwerowych. 

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

Precyzyjna regulacja

Zoptymalizowana 
konstrukcja dla 
maksymalnych 
oszczędności
Z uwagi na swoją konstrukcję klimatyzatory precyzyjne STULZ-
charakteryzują się najwyższymi współczynnikami EER i najniższymi 
współczynnikami AER (Airflow Efficiency Ratio), co zapewnia mak-
symalną efektywność przepływu powietrza. Współczynnik AER to 
stosunek poboru mocy wentylatora do wydatku 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 powie-
trza – oszczędność energii, która jest od razu zauważalna. 

Energy Efficiency Ratio (EER)

całkowita moc chłodnicza

pobór mocy
EER =

Airflow Efficiency Ratio (AER)

pobór mocy wentylatora

ilość powietrza
AER =

powietrze powrotne 33°C

∆T = 14 K ∆T = 14 K

wylot z serwera 33°C

wlot do serwera 19°Cpowietrze nawiewane 19°C
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W SKRÓCIE   
• Wydajność chłodnicza od 20 kW do 

150 kW
• Zmaksymalizowane powierzchnie 

wymienników ciepła i filtrów gwarantujące 
minimalne straty ciśnienia 

• Czynniki chłodnicze R407C, R410A 
i R134a

• Kontroler STULZ steruje wszystkimi 
funkcjami i komponentami, także 
w przypadku kilku współpracujących 
urządzeń

• Zarządzenie kontrolą filtra
• Wszystkie części wymagające 

konserwacji są dostępne od frontu
• Klasa filtra wg ISO 16890:  

ISO Coarse 80% do ePM10 70%
• Łatwy transport: mieści się w każdych 

drzwiach o standardowych wymiarach
• Elastyczne możliwości instalacji 

w centrum obliczeniowym
• 2 warianty konstrukcyjne i 6 rozmiarów
• 5 systemów chłodniczych

Optymalne parametry powietrza 
nawiewanego gwarantujące 
bezawaryjność i maksymalną wydajność
Aby jak najefektywniej chłodzić centra obliczeniowe, lecz nie akceptować przy tym kompromisów w kwestii bezawaryj-
ności, stowarzyszenie ASHRAE opublikowało rekomendację dot. temperatury powietrza na wlocie do serwera. Ponieważ 
od dziesięcioleci projektujemy systemy klimatyzacyjne do zastosowań o kluczowym znaczeniu, gdzie nawet małe usterki 
mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, oraz przykładamy dużą wagę do energooszczędności, temperatury powietrza 
nawiewanego naszych urządzeń mieszczą się zawsze w granicach zalecanych przez ASHRAE.

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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Dwa warianty konstrukcyjne dla 
indywidualnych możliwości ustawienia
Urządzenie CyberAir 3PRO DX stanowi wzór zdolności adaptacyjnych. Niezależnie od rozmiaru, mocy chłodniczej, 
kierunku przepływu powietrza czy sterowników: rozwiązanie klimatyzacyjne STULZ można dostosować do indywidu-
alnych wymogów centrów obliczeniowych. Urządzenie CyberAir 3PRO DX oferuje maksymalną elastyczność inte-
gracji dzięki dwóm wariantom konstrukcyjnym i specjalnie zoptymalizowanym systemom przepływu powietrza.

Wersja ASD i ASU
Wariant konstrukcyjny ze integrowanymi 
wentylatorami jest dostępny ze standar-
dowymi systemami przepływu powietrza 
ASD (downflow) i ASU (upflow). Dzięki 
konsekwentnemu rozwojowi i optymalizacji 
konstrukcji urządzenia, udało się znacznie 
poprawić wydajność w porównaniu z po-
przednią wersją. Znajduje to wyraźne od-
zwierciedlenie w wyższych współczynnikach 
EER i niższych współczynnikach AER.

ASU 
Upflow

ASD 
Downflow
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Wersja ASR
W porównaniu z urządzeniami, w których 
wentylatory stoją na podłodze technicznej, 
seria ASR (Raised Floor) oferuje jeszcze 
większą oszczędność energii. Konstrukcja 
jest wyposażona w zewnętrzną skrzynię 
z wentylatorami i posiada specyficzny dla 
urządzenia system przepływu powietrza. 
Skrzynia z wentylatorami jest umieszczona 
pod urządzeniem w podłodze technicznej. 
Uzyskana w ten sposób przestrzeń w kli-
matyzatorze pozwala na zastosowanie 
większych wymienników ciepła, co skutkuje 
wyższą mocą chłodniczą w przeliczeniu na 
zajmowane miejsce. Ponadto umieszcze-
nie wentylatorów w podłodze technicznej 
powoduje mniejsze turbulencje i zmiany 
kierunku przepływu powietrza. W rezultacie 
uzyskujemy optymalny przepływ powietrza 
i tym samym znacznie mniejszy pobór energii 
przez wentylator (współczynniki AER). 

ASR 
Ruch powietrza przód/tył/dół

ASR 
Ruch powietrza: przód

Duża oszczędność energii dzięki  
wentylatorom w podłodze technicznej
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Bezpośrednie chłodzenie swobodne wykorzystuje  
potencjał niskich temperatur zewnętrznych do chłodzenia 
centrów obliczeniowych powietrzem zewnętrznym. W tym 
trybie powietrze zewnętrzne, oczyszczane przez systemy 
filtrujące, jest doprowadzane bezpośrednio do pomiesz-
czenia. Bezpośrednie chłodzenie swobodne nadaje się do 
zastosowań o rozszerzonych tolerancjach temperatury 
i wilgotności. 

System klimatyzacji precyzyjnej CyberAir 3PRO DX 
z bezpośrednim chłodzeniem swobodnym klimatyzuje 
centra obliczeniowe nawet o 90% oszczędniej niż  
tradycyjne sprężarkowe systemy chłodzące.

Energooszczędność dzięki chłodzeniu 
swobodnemu

Aby wykorzystać potencjał oszczędnościowy także 
w mniejszych centrach obliczeniowych oraz przy moderni-
zacji istniejących systemów chłodzących, urządzenia 
CyberAir 3PRO DX 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, co gwarantuje 
uzyskanie maksymalnych oszczędności:

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

FreeCool Plenum bezpośrednio do urządzenia, 
a następnie do centrum obliczeniowego

• Sprężarka 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
• Przy otwartej klapie powietrza zewnętrznego sprężarka 

pracuje pod częściowym obciążeniem
• Klapa powietrza powrotnego FreeCool Plenum otwiera 

się proporcjonalnie

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

poprzez chłodzenie sprężarkowe
• 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)

Bezpośrednie chłodzenie swobodne

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

Pompa o regulowanej prędkości obrotowej

Chłodnica z wentylato-
rami o regulowanej 
prędkości obrotowej

Pośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne

Tryb sprężarkowy

Tryb mieszany

Tryb chłodzenia swobodnego

Rozszerzone chłodzenie swobodne

Minimalny czas pracy sprężarki
Jeśli tylko pozwalają na to tempera-
tury zewnętrzne, system pośredniego 
chłodzenia swobodnego wykorzystuje 
 potencjał powietrza zewnętrznego. 
W ten sposób można całkowicie lub 
częściowo zrezygnować z energo-
chłonnego chłodzenia sprężarkowego.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Sprawdź za pomocą naszej 
animacji zalety pośredniego 
dynamicznego chłodzenia 
swobodnego w określonych 
przez Ciebie warunkach.

W przypadku pośredniego chłodzenia swobodnego do 
wrażliwych obszarów we wnętrzu budynku nie napływa 
powietrze zewnętrzne. Dlatego też pośrednie chłodzenie 
swobodne jest niezależne od jakości powietrza zewnętrz-
nego. Pośrednie dynamiczne chłodzenie swobodne firmy 
STULZ to jedyny na świecie system z automatyczną 
optymalizacją wydajności. Dynamiczna regulacja bez stałej 
wartości startowej chłodzenia swobodnego oraz dodatko-
wy tryb pracy gwarantują maksymalne oszczędności. 

System dynamicznej regulacji steruje wszystkimi aktywny-
mi elementami w zależności od temperatury powietrza 
zewnętrznego i obciążenia cieplnego, ograniczając w ten 
sposób do minimum chłodzenie sprężarkowe. Ponadto 
system dynamicznej regulacji posiada tryb rozszerzonego 
chłodzenia swobodnego. W tym trybie pracy moc chłodni-
cza jest utrzymywana na stałym poziomie poprzez zwięk-
szanie ilości powietrza dzięki zastosowaniu komponentów 
z regulowaną prędkością obrotową. Skutkuje to dodatko-
wym wydłużeniem pracy w trybie chłodzenia swobodnego, 
co redukuje koszty eksploatacji do minimum. 

Brak nadpodaży
Komponenty z regulowaną prędkością 
obrotową zapewniają wytworzenie 
 dokładnie wymaganej mocy chłod-
niczej. Nie dochodzi więc do zbędnej 
nadpodaży pochłaniającej duże ilości 
energii.

Minimalna ilość czynnika 
chłodniczego
Ponieważ chodzi tutaj o układ chłodzo-
ny wodą, system wymaga tylko minimal-
nej ilości czynnika chłodniczego. Re-
zultatem jest przyjazna dla środowiska 
eksploatacja z obniżoną emisją gazów 
cieplarnianych, a tym samym daleko-
wzroczna inwestycja w przyszłość.
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•   Wentylator o regulowanej prędkości obrotowej
• Minimalny pobór mocy 
• Minimalny poziom ciśnienia akustycznego
•    Nominalny strumień objętości powietrza przy  

zoptymalizowanej prędkości obrotowej wentylatora  
w trybie pracy pod częściowym obciążeniem 

•   Zwiększony wydatek powietrza przypadający na  
dany rozmiar konstrukcyjny

•   Najnowocześniejsze silniki, wirniki i elektronika sterująca
•    Spełnia wymagania aktualnej dyrektywy w sprawie 

ekoprojektu ErP
•   Łopatki zoptymalizowane pod względem aerodynamiki 
•   Zintegrowany łagodny rozruch

•    Doskonała wydajność i precyzyjna regulacja 
temperatury dzięki płynnemu sterowaniu sprężarką

•    Maksymalna wydajność zwłaszcza w trybie pracy pod 
częściowym obciążeniem i trybie mieszanym 

•  Stała temperatura powietrza nawiewanego
•  Zintegrowana funkcja płynnego rozruchu sprężarki 
•    Szybka i precyzyjna reakcja na zmiany obciążenia 

cieplnego 
•   Długa żywotność dzięki stałej pracy bez cykli  

włączania i wyłączania sprężarki

Zoptymalizowane 
pod kątem urządzeń 
wentylatory EC

Sprężarka EC  
do precyzyjnej  
regulacji
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Różnorodność opcji
 
Różnorodne opcje i warianty wyposażenia umożliwiają optymalne dostosowanie urządzeń STULZ do 
indywidualnych potrzeb.

•    Podwójne zasilanie sieciowe z przełączaniem 
automatycznym lub ręcznym oraz buforowanie 
UPS regulatora 

•    Możliwość podłączenia do wszystkich popular-
nych systemów BMS, interfejs RS485 i RS232 
do bezpośredniego podłączenia do BMS 

•    Regulator ciśnienia do podłóg technicznych 
i zabudów 

•   Stałe, wielostopniowe ogrzewanie elektryczne
 
•  Dogrzewanie czynnika chłodniczego
 
•  Dogrzewanie NGW 
 
•  Stałe nawilżanie parą 

•    Sterowanie nawilżaczami ultradźwiękowymi
 
•   Cokół z podłogą techniczną o różnych 

wysokościach
 
•   Plenum FreeCool do bezpośredniego 

chłodzenia swobodnego
 
•  Plenum wydmuchowe i zasysające
 
•  Nasadka z filtrem workowym F7, F9
 
•   Interfejs użytkownika
 
•  Sygnalizator dymu i pożaru
 
•  I wiele innych

Bezpieczne sterowanie,  
niezawodny nadzór 
• Kontroler STULZ do sterowania systemem 

klimatyzacyjnym i jego nadzorowania
• Wysoki poziom redundancji i dostępności dzięki 

autonomicznym regulatorom w każdym klimatyzatorze
• Przełączanie sekwencyjne z funkcją trybu gotowości
• Sterowanie maksymalnie 20 klimatyzatorami 

• System magistrali danych
• Zasilanie bezprzewodowe z konfigurowanymi kompo-

nentami dla minimalnego poboru mocy przez urządzenie
• Rejestracja mikroklimatu w pomieszczeniu
• Interfejs serwisowy
• Zainstalowany protokół Modbus 
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System dostosowany do wymagań

Energooszczędność, zakres inwestycji, koszty eksploatacji, wielkość pomieszczenia, ochrona przed hałasem, redundancja 
i strefa klimatyczna – każdy projekt ma inne wymagania odnośnie klimatyzacji precyzyjnej. Dlatego firma STULZ oferuje 
możliwość precyzyjnego dostosowania urządzeń do indywidualnych wymogów projektowych. Istotnym czynnikiem jest przy 
tym wybór odpowiedniego systemu chłodzenia. Aby zapewnić optymalną równowagę między inwestycją, kosztami eksplo-
atacji i energooszczędnością, urządzenia CyberAir 3PRO DX są dostępne z pięcioma różnymi systemami chłodzenia. 

Aby nasze urządzenia były jeszcze wydajniejsze w trybie pracy pod częściowym obciążeniem, systemy AS 
i GES są wyposażone w sprężarki EC z płynnie regulowaną prędkością obrotową.

System Opis systemu

A/AS System chłodzenia powietrzem na zasadzie parownika bezpośredniego

G System chłodzenia wodą na zasadzie parownika bezpośredniego

GE/GES Hybrydowy system chłodzenia swobodnego

ACW System chłodzenia zimną wodą z redundantnym systemem chłodzenia powietrzem

GCW System chłodzenia zimną wodą z redundantnym systemem chłodzenia wodą

Podczas przepływu przez parownik 
zyski ciepła z powietrza pomieszczenia 
są odbierane przez czynnik chłodniczy. 
Klimatyzator i skraplacz pracują w za-
mkniętym obiegu czynnika chłodniczego. 
Czynnik chłodniczy oddaje ciepło do po-
wietrza zewnętrznego poprzez chłodzony 
powietrzem skraplacz.

System chłodzenia powietrzem (A/AS): kompak-
towe rozwiązanie standardowe z chłodzonym 
powietrzem skraplaczem na zasadzie parownika 
bezpośredniego
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System chłodzenia wodą działa tak 
jak system chłodzenia powietrzem 
(A/AS) z jedną różnicą: ciepło 
z obiegu czynnika chłodniczego 
jest poprzez kondensator płytkowy 
wbudowany w klimatyzator oddawane 
do obiegu wody chłodzącej, co 
wymaga tylko minimalnej ilości 
czynnika chłodniczego. Z obiegu 
wody chłodzącej ciepło jest przez 
zewnętrzną chłodnicę usuwane do 
powietrza zewnętrznego. 

System chłodzenia wodą (G): Łatwe odprowadzanie 
ciepła za pomocą mieszanki wodno-glikolowej

Hybrydowy system chłodzenia swobodnego (GE/GES):

Hybrydowy system chłodzenia swo-
bodnego działa podobnie jak system G, 
jednak posiada dodatkowo zintegrowany 
wymiennik chłodzenia swobodnego. 
Dzięki temu przy niskich i umiarkowanych 
temperaturach zewnętrznych można 
całkowicie lub częściowo zrezygnować 
z energochłonnego chłodzenia sprężar-
kowego. Ciepło jest przenoszone przez 
zintegrowany wymiennik bezpośrednio 
do obiegu wody chłodzącej i poprzez 
zewnętrzną chłodnicę oddawane do 
powietrza zewnętrznego.

13



Dwa niezależne systemy chłodnicze (CW i G) 
w jednym klimatyzatorze gwarantują 
maksymalne zabezpieczenie na wypadek 
awarii. W przypadku uszkodzenia głównego 
systemu chłodzenia zimną wodą (CW) system 
chłodzenia wodą (G) będzie kontynuować 
klimatyzowanie pomieszczenia.

System chłodzenia zimną wodą z redundantnym 
systemem chłodzenia wodą (GCW):

Dwa niezależne systemy chłodnicze 
(CW i A) w jednym klimatyzatorze gwa-
rantują maksymalne zabezpieczenie na 
wypadek awarii. W przypadku uszkodzenia 
głównego systemu chłodzenia zimną wodą 
(CW) system chłodzenia powietrzem (A) 
będzie kontynuować klimatyzowanie 
pomieszczenia.

System chłodzenia zimną wodą z redundantnym 
systemem chłodzenia powietrzem (ACW):
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Climate. Customized. Ty masz zadanie 
do wykonania, my mamy rozwiązanie.

Test klimatyczny wg specyfikacji klienta

Od urządzeń standardowych po kompletne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb – możliwość 
zaoferowania klientom takiego zakresu usług wyraża filozofia „Climate. Customized.”.

#1 Climate. Customized.  
Urządzenia standardowe 

Do swoich urządzeń standardowych firma STULZ oferu-
je bardzo duży wybór dodatkowego wyposażenia i opcji, 
które zapewniają elastyczność i indywidualne możliwości 
adaptacji.

#2 Climate. Customized.  
Urządzenia standardowe z opcjami specjalnymi

Konstruktorzy firmy STULZ realizują opcje wskazane przez 
klientów, które w najwyższym stopniu indywidualizują urzą-
dzenia standardowe.

#3 Climate. Customized.  
Rozwiązania klimatyzacyjne skrojone na miarę

STULZ ma odpowiednie rozwiązanie! Idealne rozwiązanie 
klimatyzacyjne jest projektowane we współpracy z klien-
tem, wdrażane i na bieżąco monitorowane. Umożliwia to 
tworzenie indywidualnych rozwiązań klimatyzacyjnych, 
w których wszystkie parametry wydajnościowe są odpo-
wiednio zoptymalizowane.

W naszym nowoczesnym centrum testowym na ponad 
700 metrach kwadratowych powierzchni w różnych 
komorach klimatycznych przeprowadzamy rozmaite testy 
systemów klimatyzacji precyzyjnej i wytwornic wody 
lodowej. Dzięki temu w fazie projektowania byliśmy 
w stanie przetestować i zoptymalizować urządzenie 
CyberAir 3PRO DX w każdych warunkach klimatycznych.

Oprócz tego oferujemy możliwość osobistego udziału 
w tzw. witness-teście w naszym centrum. Umożliwia on 
dokładne sprawdzenie systemu klimatyzacyjnego pod 
kątem parametrów wyszczególnionych przez klienta, który 
otrzymuje następnie przejrzyste dane dot. wydajności 
i poboru energii urządzeń.
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Uwaga:  
Wszystkie dane obowiązują przy 400 V/3 ph/50 Hz z czynnikiem chłodniczym 
R407 i 20 Pa ESD
1)  Całkowita moc brutto przy powietrzu powrotnym 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

Chłodzony powietrzem, downflow, 1-obiegowy

ASD xxx A 171 211 231 241 341 311 361 441 471 521 481 531 621 701

Ilość powietrza m³/h 4 000 4 800 6 100 7 100 8 000 7 400 9 000 10 200 11 600 12 800 10 700 13 400 15 900 19 100

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 20,3 23,6 31,2 35,3 40,0 37,1 43,3 49,0 55,0 62,1 55,3 64,0 74,3 87,1

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 48 51 54 56 58 47 52 55 59 62 55 58 61 61

EER kW/kW 5,2 5,1 5,0 4,8 4,5 5,4 5,2 5,1 4,8 4,5 5,2 4,7 4,6 4,7

AER 3) W/(m³/h) 0,05 0,08 0,11 0,15 0,20 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,11 0,16 0,22 0,21

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2

Szerokość mm 950 1 400 1 750 2 200

Chłodzony powietrzem, downflow, 2-obiegowy

ASD xxx A 472 582 642 672 652 762 792 862 842 902 1032 1152

Ilość powietrza m³/h 10 500 12 400 14 200 16 100 14 100 16 400 18 800 20 800 19 600 21 900 23 500 26 200

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 54,1 64,1 72,1 82,2 72,3 83,2 94,3 104,3 96,3 107,2 118,1 133,2

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 54 57 59 61 56 58 61 62 61 63 64 65

EER kW/kW 5,1 5,0 4,7 4,5 5,1 4,8 4,7 4,4 5,0 4,7 4,3 4,3

AER 3) W/(m³/h) 0,10 0,15 0,18 0,23 0,12 0,16 0,20 0,24 0,14 0,17 0,20 0,24

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Szerokość mm 1 750 2 200 2 550

Dane techniczne

W celu uzyskania danych technicznych następujących modeli 
prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem urządzeń STULZ.
• Modele upflow (ASU)
• Modele ze sprężarkami z regulowaną prędkością obrotową 

(AS, GES)
• Modele chłodzone wodą (G)
• Modele Dualfluid (ACW, GCW)
• Modele z R410a i R134a
• Inne szczególne warunki robocze 
• Przyłącze 60 Hz
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Chłodzenie swobodne, downflow, 1-obiegowy

ASD/ALD xxx GE 171 211 231 341 361 471 481 531

Ilość powietrza m³/h 4 000 4 700 6 500 8 400 8 800 11 100 11 100 12 600

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 20,3 23,6 33,1 42,4 44,1 56,0 56,4 63,4

Temperatura wody dla 100% 
chłodzenia swobodnego °C 10,7 10,5 10,0 9,3 11,8 10,9 9,5 9,4

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 49 51 45 52 53 57 53 55

EER kW/kW 5,1 5,1 5,5 5,1 5,4 5,1 5,5 5,0

EER (chłodzenie swobodne) kW/kW 67,7 59,0 66,2 42,5 49,0 33,0 62,7 48,8

AER 3) W/(m³/h) 0,08 0,09 0,08 0,12 0,10 0,15 0,08 0,10

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Szerokość mm 950 1 400 1 750 2 200

Chłodzenie swobodne, downflow, 2-obiegowy

ALD xxx GE 472 642 652 792 862 902 1032 1152

Ilość powietrza m³/h 11 100 15 800 14 500 18 500 20 700 21 000 23 400 26 800

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 54,2 75,0 73,3 94,7 105,3 108,5 121,1 138,6

Temperatura wody dla 100% 
chłodzenia swobodnego °C 10,0 9,9 10,0 9,1 8,9 10,9 10,7 10,2

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 53 58 58 61 63 62 63 64

EER kW/kW 5,2 5,0 5,2 5,0 4,7 4,8 4,4 4,4

EER (chłodzenie swobodne) kW/kW 60,3 31,3 52,4 35,1 28,5 28,6 24,8 19,8

AER 3) W/(m³/h) 0,08 0,15 0,10 0,15 0,18 0,18 0,21 0,26

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Szerokość mm 2 200 2 550 3 110

Wymiary

Szerokość mm 950 – 2 550 3 110

Głębokość mm 890 980

Wysokość mm 1 980
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Dane techniczne

Chłodzony powietrzem, raised floor, 2-obiegowy

ASR xxx A 532 602 682 722 802 892 822 1082 1252

Ilość powietrza m³/h 13 500 16 000 18 000 19 000 20 000 22 000 21 000 27 000 32 000

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 64,4 75,5 99,6 87,2 94,2 104,9 98,4 128,3 150,4

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 50 54 57 55 57 59 54 60 62

EER kW/kW 5,1 4,8 4,4 4,8 4,7 4,4 5,1 4,6 4,7

AER 3) W/(m³/h) 0,13 0,17 0,21 0,16 0,17 0,21 0,14 0,21 0,19

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Szerokość mm 1 750 2 200 2 550 3 110

Chłodzony powietrzem, raised floor, 1-obiegowy

ASR xxx A 201 291 351 381 451 561 431 551

Ilość powietrza m³/h 6 200 7 500 8 800 10 000 11 500 12 500 13 000 15 000

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 30,8 36,2 41,6 48,7 55,0 68,9 56,7 65,8

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 49 52 55 53 55 57 48 52

EER kW/kW 5,1 4,8 4,5 5,1 4,7 4,5 5,1 4,9

AER 3) W/(m³/h) 0,10 0,15 0,19 0,13 0,17 0,19 0,11 0,14

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1

Szerokość mm 950 1 400 1 750

Uwaga:  
Wszystkie dane obowiązują przy 400 V/3 ph/50 Hz z czynnikiem chłodniczym 
R410A w wersji standardowej. 
1)  Całkowita moc brutto przy powietrzu powrotnym 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

W celu uzyskania danych technicznych następujących modeli 
prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem urządzeń STULZ.
• Modele upflow (ASU)
• Modele ze sprężarkami z regulowaną prędkością obrotową 

(AS, GES)
• Modele chłodzone wodą (G)
• Modele Dualfluid (ACW, GCW)
• Modele z R410a i R134a
• Inne szczególne warunki robocze 
• Przyłącze 60 Hz
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Chłodzenie swobodne, raised floor, 1-obiegowy

ALR xxx GE 201 291 331 381 431 551

Ilość powietrza m³/h 5 000 7 500 9 000 10 000 12 500 14 500

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 22,1 37,5 39,6 48,5 52,2 66,2

Temperatura wody dla 100% 
chłodzenia swobodnego °C 14,3 11,5 13,6 12,0 14,8 13,3

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 43 49 41 43 45 49

EER kW/kW 4,7 5,2 5,6 5,3 5,6 5,1

EER (chłodzenie swobodne) kW/kW 110,5 53,6 66,0 60,6 52,2 44,1

AER 3) W/(m³/h) 0,04 0,09 0,07 0,08 0,08 0,10

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Szerokość mm 1 400 1 750 2 200

Chłodzenie swobodne, raised floor, 2-obiegowy

ALR xxx GE 422 532 572 722 822 1082 1252

Ilość powietrza m³/h 10 000 13 700 15 900 19 300 21 000 23 000 25 500

Moc chłodnicza (całkowita) 1) kW 44,2 64,3 68,2 89,9 99,3 123,3 140,2

Temperatura wody dla 100% 
chłodzenia swobodnego °C 14,5 13,0 14,1 12,6 12,8 10,7 10,1

Poziom ciśnienia akustycznego 2) dBA 40 47 49 53 57 58 60

EER kW/kW 4,6 5,2 5,5 5,0 5,2 4,8 4,7

EER (chłodzenie swobodne) kW/kW 73,7 49,5 40,1 33,3 41,4 41,1 35,1

AER 3) W/(m³/h) 0,06 0,10 0,11 0,14 0,11 0,13 0,16

Liczba obiegów chłodniczych/
sprężarek 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4

Szerokość mm 2 200 2 550 3 110

Wymiary

Szerokość mm 950 – 2 550 3 110

Głębokość mm 890 980

Wysokość mm 2 495 (1 980 nad podłogą techniczną + 515 w podłodze technicznej)
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AUSTRIA
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BRAZYLIA 
CHINY

FRANCJA 
HISZPANIA 
 HOLANDIA

INDIE 
INDONEZJA

IRLANDIA
MEKSYK

NOWA ZELANDIA
POLSKA

POŁUDNIOWA AFRYKA 
SINGAPUR

SZWECJA
USA

WIELKA BRYTANIA
WŁOCHY 

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. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
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 
Västertorpsvägen 135
129 44 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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