
CyberCool Indoor
Efektywność dzięki funkcji chłodzenia swobodnego –
wysokowydajny agregat wody lodowej do pomieszczeń



Systemy klimatyzacyjne STULZ do 
 zastosowań o wysokim bezpieczeństwie 
pracy – na całym świecie

Doskonała technika z Niemiec 
Połączenie wieloletniego doświadczenia i ogromnego 
potencjału innowacyjnego czyni z firmy STULZ wyjątkowe 
przedsiębiorstwo. Od inżyniera po doradcę klienta – 
w poszczególnych fazach rozwoju urządzeń wszystkie 
zespoły ściśle ze sobą współpracują, projektując 
i nieustannie udoskonalając systemy klimatyzacyjne 
i agregaty wody lodowej. Nie jest więc niespodzianką, 
że nasze produkty są trwałe i niezawodne i wyznaczają 
wysokie standardy w zakresie energooszczędności. 

Od 40 lat jesteśmy jednym z wiodących na świecie 
producentów rozwiązań klimatyzacyjnych dla aplikacji 
wymagających wysokiego bezpieczeństwa pracy 
i niezawodności. Dla naszych klientów projektujemy 
i produkujemy systemy klimatyzacyjne oraz agregaty 
wody lodowej, opracowujemy indywidualne rozwiązania 
klimatyzacyjne, uruchamiamy instalacje i zapewniamy ich 
serwisowanie.

Naszą siedzibą jest Hamburg. Posiadamy 19 spółek 
zależnych, 10 zakładów produkcyjnych oraz partnerów 
handlowych i serwisowych w ponad 140 krajach, dzięki 
czemu jesteśmy zawsze blisko naszych klientów. 

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

• Agregat wody lodowej do instalacji 
wewnętrznej

• Zakres mocy chłodniczych od 20 kW 
do100 kW

• Trzy różne systemy

• Zintegrowana funkcja chłodzenia 
swobodnego obniżająca łączne koszty 
eksploatacji

• Dostępny ze sprężarką EC lub ON/OFF

• Adaptacja do indywidualnych potrzeb 
i rozwiązania specjalne, dostosowane 
do różnych zastosowań

CyberCool Indoor –  
elastyczne układy wody lodowej do 
wrażliwych i krytycznych zastosowań

Trzy systemy:

Chłodzenie powietrzem: 
kompaktowe rozwiązanie 
standardowe

Chłodzenie wodą: 
cicha praca i łatwa integracja

Chłodzenie wodą ze zintegrowaną 
funkcją chłodzenia swobodnego: 
maksymalna wydajność

STULZ CyberCool Indoor zapewnia wysokowydajne 
i niezwykle efektywne chłodzenie wodą lodową, nie 
zajmując przy tym wiele miejsca. Agregat wody lodowej 
oferuje elastyczne rozwiązania chłodnicze o różnych 
wielkościach i mocach oraz możliwość ustawienia ich 
w pobliżu punktów odbioru chłodu. 

Nowoczesne wzornictwo i kompaktowa konstrukcja 
umożliwiają bezproblemową instalację urządzenia 
w budynkach oraz integrację z istniejącymi systemami. 
Z uwagi na zastosowanie wyciszonych skraplaczy i chłodnic, 
urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania odnośnie 
emisji hałasu, obowiązujące np. w dzielnicach mieszkalnych.

Aby zapewnić wymagane chłodzenie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, agregat CyberCool Indoor jest 
dostępny w dwóch wariantach i trzech różnych systemach. 
Ponieważ systemy są skalowane, można je rozbudowywać 
i adaptować do zmieniającego się zapotrzebowania.

TC

O-LEADER

GE
GES
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      Korzyści w technice medycznej 

• Minimalna emisja hałasu dzięki wyciszonym skraplaczom lub chłodnicom*

• Bardzo szybka adaptacja do zmiennego obciążenia

• Bez glikolu w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych

Twoje wyzwania, nasze rozwiązania: 
CyberCool Indoor w systemie

      Korzyści w chłodzeniu procesowym 

• Indywidualne rozwiązania do różnych zastosowań

• Duży zakres parametrów pracy (temperatura wody zimnej na wyjściu od +4°C do +18°C)
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      Korzyści w centrum obliczeniowym 

• Całoroczna energooszczędność dzięki pośredniemu chłodzeniu swobodnemu

• Wysokie temperatury wody zimnej, do +18°C na wyjściu i +25°C na wejściu

• Wysoka bezawaryjność dzięki podwójnemu zasilaniu sieciowemu (opcja)

Wysokowydajne komputery, centra obliczeniowe, chłodzenie procesowe 
i przemysłowe – agregat CyberCool Indoor jest przeznaczony do wszelkich 
wrażliwych zastosowań. Ponadto liczne opcje i indywidualne rozwiązania 
pozwalają na optymalne dostosowanie go do wymogów projektowych 
i zmaksymalizowanie bezpieczeństwa pracy. 

      Korzyści w chłodzeniu przemysłowym 

• Łatwa integracja z istniejącymi systemami wody lodowej

• Możliwość ustawienia w bezpośrednim sąsiedztwie punktów odbioru chłodu
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Zawsze dobry wybór: CyberCool Indoor 
z trzema systemami chłodniczymi

Zasada działania:
Obieg wody lodowej przenosi zyski ciepła do 
parownika, gdzie są one następnie odbierane przez 
czynnik chłodniczy. Czynnik chłodniczy oddaje ciepło 
do powietrza zewnętrznego poprzez chłodzony 
powietrzem skraplacz.

Zasada działania:
Jak A/AS na zasadzie bezpośredniego odparowania, 
z jedną różnicą: Ciepło jest przekazywane przez 
zintegrowany wymiennik płytkowy do mieszanki wodno-
glikolowej, która w obiegu zamkniętym oddaje je poprzez 
zewnętrzną chłodnicę do powietrza zewnętrznego. 

+ Zalety systemu:

• Sprawdzona, wytrzymała technologia

• Redukcja do kilku komponentów

• Doskonałe przenoszenie ciepła przez czynnik 
chłodniczy jako medium transportowe

+ Zalety systemu:

• Możliwość integracji w istniejące systemy wody 
chłodzącej

• Chłodnicę można połączyć z wieloma urządzeniami

• Pompy umożliwiają zachowanie dużych odległości 
między urządzeniem CyberCool Indoor a chłodnicą 
zewnętrzną.

Chłodzenie powietrzem: 
kompaktowe rozwiązanie  
standardowe

Chłodzenie wodą: 
cicha praca i łatwa integracja

A
AS

G
GS
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Chłodzenie wodą ze zintegrowaną  
funkcją chłodzenia swobodnego:  
maksymalna wydajność

+ Zalety systemu:

• Lider w zakresie TCO: najniższe łączne koszty eksplo-
atacji przez cały okres trwałości użytkowej (patrz str. 9)

• Wszystkie komponenty chłodzenia swobodnego (FC) 
zintegrowane w urządzenie

• Najbardziej wydajny system dzięki inteligentnemu 
przełączaniu trybów pracy (DX- Mix - FC)

Zasada działania:
Jak G/GS, jednak z pośrednim chłodzeniem swobodnym, które 
przy niskich temperaturach zewnętrznych całkowicie lub częścio-
wo zastępuje energochłonny tryb sprężarkowy. W trybie chłodzenia 
swobodnego ciepło jest przenoszone przez zintegrowany wymien-
nik bezpośrednio do obiegu wody chłodzącej i poprzez zewnętrzną 
chłodnicę oddawane do powietrza zewnętrznego. 

Trzy tryby pracy dla 
maksymalnej efektywności 
W zależności od temperatury zewnętrznej 
automatycznie wybierany jest najbardziej 
efektywny tryb pracy – niezawodnie 
przez cały rok i dla każdego lokalnego 
profilu temperaturowego. 

Tryb sprężarkowy (DX)
Przy wysokich temperaturach 
zewnętrznych cała moc chłodnicza 
jest wytwarzana przy użyciu sprężarki. 
Dzięki zastosowaniu optymalnie 
zestrojonych komponentów urządzenie 
CyberCool Indoor pracuje nadzwyczaj 
wydajnie także w tym trybie.

Tryb mieszany
W umiarkowanych temperaturach 
urządzenie CyberCool Indoor pracuje 
w energooszczędnym trybie mieszanym, 
łączącym chłodzenie swobodne 
ze znacznym ograniczeniem pracy 
sprężarek.

Tryb chłodzenia swobodnego (FC)
W niskich temperaturach zewnętrznych 
chłodzenie swobodne oferuje największy 
potencjał oszczędnościowy. Chłodzenie 
odbywa się wyłącznie poprzez 
wykorzystanie chłodnego powietrza 
zewnętrznego, chłodzenie sprężarkowe 
jest całkowicie wyłączone.

100h/rok 200 300 400
–15°C

0°C

5°C

35°C

11°C

500

Tryb mieszany  
~2534 h/rok (29%) 

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

Tryb sprężarkowy (DX)  
~3623 h/rok (41%) 

TCO-LEADE
RGEGES

Lokalizacja: Hamburg

Model: CSI 661 GE

Temperatura wody zimnej: 18/12°C
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Agregat CyberCool Indoor EC został 
zaprojektowany z myślą o bardzo wysokich 
wymaganiach projektowych. W tym 
wariancie dostępne są dwa kompletne, 
redundantne obiegi chłodnicze, gwarantujące 
maksymalne bezpieczeństwo pracy. Oprócz 
standardowej sprężarki ON/OFF, sprężarka 
EC o bezstopniowo regulowanej prędkości 
obrotowej zapewnia najwyższą wydajność 
pracy pod częściowym obciążeniem. Dzięki 
temu urządzenie bardzo szybko reaguje na 
wahania obciążenia i zmiany temperatury 
– zawsze wytwarzana jest tylko wymagana 
moc chłodnicza, co optymalizuje całoroczną 
efektywność urządzenia.

CyberCool Indoor EC – 
nowe standardy bezpieczeństwa  
pracy i wydajności

+ Zalety systemu:

• Bezpieczeństwo pracy dzięki redundancji

• Z dwoma obiegami chłodniczymi w standardzie

• Szybka adaptacja do zmieniających się obciążeń

• Maksymalna wydajność w trybie pracy pod częściowym 

obciążeniem

• Długa żywotność dzięki łagodnemu rozruchowi 
sprężarki i stałej pracy bez taktowania

Dostępność we wszystkich 
trzech systemach:

TC

O-LEADER

GES
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Moc chłodnicza

100%

50%

10%

SPRĘŻARKA
ON/OFF

SPRĘŻARKA EC

SPRĘŻARKA EC

10* – 50% mocy chłodniczej
Sprężarka EC wytwarza bezstopniowo dokładnie 
wymaganą moc chłodniczą. Sprężarka ON/OFF 
jest wyłączona.

~ 50% mocy chłodniczej
Jeśli zapotrzebowanie wynosi ok. 50% mocy 
chłodniczej, sprężarka ON/OFF  
wytwarza stale potrzebną moc. Sprężarka EC 
jest wyłączona.

50 – 100% mocy chłodniczej
Sprężarka ON/OFF wytwarza stale 
50% mocy chłodniczej. Sprężarka EC  wytwarza 
bezstopniowo dodatkową potrzebną moc 
 chłodniczą.

*W zależności od modelu

Dzięki zintegrowanej funkcji chłodzenia swo-
bodnego CyberCool Indoor umacnia swoją 
pozycję lidera technologicznego w segmen-
cie agregatów chłodniczych instalowanych 
wewnętrznie, w pomieszczeniach. Urządze-
nie wyposażone dodatkowo w sprężarkę 
EC (system GES) jest niezwykle wydajne 
w trybie pracy pod częściowym obciąże-
niem. Połączenie sprężarki o regulowanej 
prędkości obrotowej i pośredniego chłodze-
nia swobodnego umożliwia pracę w bardzo 
energooszczędnym trybie mieszanym. 
W bezpośrednim porównaniu TCO z syste-
mem A widać wyraźnie, że wyższe nakłady 
inwestycyjne zwracają się w bardzo krótkim 
czasie dzięki niskim kosztom eksploatacji.

Regulacja mocy chłodniczej w trybie pracy pod 
 częściowym i pełnym obciążeniem

CyberCool Indoor EC – lider pod względem TCO

250 000 €

500 000 €

0  

lata 5 10 15

System A System GES

Porównanie modelu CSI 661 A z modelem CSI 662 GES

Lokalizacja: Hamburg

Temperatura wody zimnej: 18/12°C

Moc chłodnicza: 64 kW

Wskaźnik TCO (Total Cost of 

Ownership) oznacza całkowite 

koszty eksploatacji przez cały 

okres trwałości użytkowej 

urządzenia (łącznie z inwestycją, 

eksploatacją i konserwacją).
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Inteligentne rozwiązania – 
wszystko od jednego producenta
Zintegrowane oprogramowanie dla inteligentnego sterowania

W firmie STULZ rozwój sprzętu i oprogramowania stanowi zintegrowany i nierozerwalny proces, którego efektem jest 
idealna współpraca sterownika i agregatu wody lodowej. Tylko tak możemy spełnić najwyższe oczekiwania odnośnie 
niezawodności i efektywności naszych urządzeń. 

• Rozwój i optymalizacja oprogramowania dostosowanego do 
potrzeb indywidualnych projektów

• Obsługa wszystkich popularnych protokołów BMS
• Bezpieczeństwo dzięki kompensacji czasu pracy i przełączaniu 

w stan alarmowy
• Praca równoległa kilku agregatów wody lodowej
• Zróżnicowany system ostrzegawczy i alarmowy

Łatwa instalacja i integracja
Kompaktowe urządzenie CyberCool Indoor mieści 
się w wymiarach standardowych drzwi, dzięki 
czemu można je bez problemu ustawić w dowolnym 
miejscu. Separacja przestrzenna dwóch źródeł 
hałasu i zastosowanie wyciszonych skraplaczy 
i chłodnic minimalizuje emisję dźwięku na zewnątrz. 
Ponieważ wszystkie ważne elementy systemu 
są zintegrowane w urządzenie CyberCool Indoor 
zlokalizowanym wewnątrz budynku, wrażliwe 
komponenty nie są w żaden sposób zagrożone. 
Ponadto sam agregat jest doskonale zabezpieczony 
przed aktami wandalizmu lub przypadkowym 
uszkodzeniem. 

Łatwa konserwacja, niezawodny serwis
CyberCool Indoor oferuje łatwy dostęp od frontu 
urządzenia. Ułatwia to konserwację wszystkich 
aktywnych komponentów, takich jak zawory 
rozprężne i pompy. Dzięki dużym drzwiom łatwo 
dostępna jest także szafa sterownicza ze wszystkimi 
komponentami elektrycznymi.

Centrum testowe STULZ – testowanie rozwiązań 
dla klientów
W centrum testowym STULZ urządzenia CyberCool 
Indoor są poddawane kompleksowym badaniom 
i testom. Pomiary przeprowadzane w różnych warunkach 
wskazują rzeczywiste parametry wydajnościowe 
systemów i komponentów, wprowadzając przejrzystość 
do teoretycznych danych obliczeniowych.
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Climate. Customized.  
Ty masz zadanie do wykonania,  
my mamy rozwiązanie.

Climate Customized #1  
Urządzenia standardowe 

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

Climate Customized #2  
Urządzenia standardowe z 
opcjami specjalnymi

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

Climate Customized #3  
Skrojone na miarę  
rozwiązania klimatyzacyjne

STULZ ma odpowiednie rozwiązanie! 
Idealne rozwiązanie klimatyzacyjne 
jest projektowane we współpracy 
z klientem, wdrażane i na bieżąco 
monitorowane. Umożliwia to tworzenie 
indywidualnych rozwiązań, w których 
wszystkie parametry wydajnościowe 
są odpowiednio zoptymalizowane. 

• Lokalizacja
•  Planowanie 

 przestrzenne
• Strefa klimatyczna

• Ochrona środowiska
• Ochrona przed hałasem
• Wytwarzanie ciepła 

• Bezpieczeństwo
•  Integracja  

i połączenia w sieci

• Inhouse Engineering
•  Inhouse Software  

Development

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 potrzeb klientów w celu stworzenia trwałych, idealnie dopasowanych rozwiązań klimatyzacyjnych, które pracują 
wydajnie, niezawodnie i efektywnie.

Klienci firmy STULZ otrzymują skrojone na miarę rozwiązania, które są optymalnie skonfigurowane 
dla danego zastosowania. 
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Opcja: drugie źródło prądu dla 
maksymalnej bezawaryjności
Jednym z ważniejszych wymagań wobec zastosowań wrażliwych i o kluczowym znaczeniu jest bezprzerwowe chłodzenie, 
np. w razie awarii zasilania. Aby w takiej sytuacji zapewnić nieprzerywalnie wymaganą moc chłodniczą, firma STULZ oferuje 
opcję automatycznego przełączania linii zasilania, która jest zintegrowana bezpośrednio w szafie sterowniczej. 
Awaria głównego źródła prądu jest automatycznie rozpoznawana i w przeciągu min. 180 ms urządzenie przechodzi na 
zasilane z drugiego źródła.

Automatyczne
przełączanie sieci

System ATS nieustannie sprawdza stan źródeł prądu i w przypadku stabilnej  
sieci przełącza się w pełni automatycznie

Awaria zasilania

Główne zasilanie  
energią elektryczną

Drugie
źródło prądu

Budowa sieci
Drugie źródło prądu jest dostępne i jest 
sprawdzane pod kątem stabilności  
(napięcie i częstotliwość)

Stabilne zasilanie energią  elektryczną
Drugie źródło prądu jest stabilne i  zasila 
urządzenie CyberCool Indoor

Budowa sieci
Główne źródło prądu jest ponownie dostępne 
i jest sprawdzane pod kątem stabilności 
(napięcie i częstotliwość)

Stabilne zasilanie energią  elektryczną
Główne źródło prądu jest stabilne i zasila 
urządzenie CyberCool Indoor
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Typ sprężarki 
C = sprężarka(i) scroll

Klasa akustyczności
S = standard

Liczba  
obiegów 
chłodniczych
1 = 1 obieg 
2 = 2 obiegi

System  
A = chłodzenie powietrzem
G = chłodzenie wodą
GE =  chłodzenie wodą  

+ chłodzenie  swobodne

Instalacja
I = w pomieszczeniach

Nominalna 
moc chłodnicza 

(kW)

Nomenklatura

Rozmiar 1

dł. x szer. x wys. (mm)
950 × 890 × 1980

Rozmiar 2

dł. x szer. x wys. (mm)
1400 × 890 × 1980

Przegląd wielkości konstrukcyjnych

S =  sprężarka  
z regulowaną prędkością 
obrotową
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Dane techniczne

CyberCool Indoor wersja standardowa A

Model 221 421 661 841 981

A

Punkt pracy 18/12°C 1) 

Moc chłodnicza kW 21,3 39,9 63,0 79,8 93,3

Pobór mocy, całkowity kW 5,8 10,4 16,6 20,8 24,2

EER kW/kW 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9

Liczba sprężarek 1 1 2 2 2

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Wymiary

Rozmiar 5) 1 1 1 1 1

Ciężar transportowy kg 281 351 450 466 556

Ciężar roboczy kg 285 357 457 476 571

CyberCool Indoor wersja standardowa G

Model 221 421 661 841 981

G

Punkt pracy 18/12°C 2) 

Moc chłodnicza kW 21,9 40,8 64,1 81,0 94,7

Pobór mocy, całkowity kW 5,6 10,1 16,2 20,4 23,8

EER kW/kW 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Liczba sprężarek 1 1 2 2 2

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Wymiary

Rozmiar 5) 1 1 1 1 1

Ciężar transportowy kg 296 365 476 493 581

Ciężar roboczy kg 305 381 495 517 601

CyberCool Indoor wersja standardowa GE

Model 221 421 661 841 981

GE

Punkt pracy 18/12°C 2) 

Moc chłodnicza kW 21,8 43,4 64,1 81,0 94,7

Pobór mocy, całkowity kW 5,6 11,3 16,2 20,4 23,8

EER kW/kW 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0

100% chłodzenie swobodne 3) °C 9,6 9,4 9,5 9,5 9,2

Liczba sprężarek 1 1 2 2 2

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 4) dB(A) 50,9 50,9 50,9 54,7 56,0

Wymiary

Rozmiar 5) 2 2 2 2 2

Ciężar transportowy kg 455 515 625 699 747

Ciężar roboczy kg 471 547 660 739 795
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CyberCool Indoor wersja EC AS

Model 222 422 662 842 982

AS

Punkt pracy 18/12°C 1) 

Moc chłodnicza kW 22,0 43,9 67,6 83,1 91,9

Pobór mocy, całkowity kW 6,0 12,6 18,8 24,6 26,4

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

Liczba sprężarek 2 2 2 2 2

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Wymiary

Rozmiar 5) 1 1 1 1 1

Ciężar transportowy kg 390 420 480 510 520

Ciężar roboczy kg 395 427 488 522 537

CyberCool Indoor wersja EC GS

Model 222 422 662 842 982

GS

Punkt pracy 18/12°C 2) 

Moc chłodnicza kW 22,7 45,3 69,2 84,9 97,1

Pobór mocy, całkowity kW 5,6 12,1 18,2 23,8 26,3

EER kW/kW 4,1 3,7 3,8 3,6 3,7

Liczba sprężarek 2 2 2 2 2

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Wymiary

Rozmiar 5) 2 2 2 2 2

Ciężar transportowy kg 470 510 580 610 620

Ciężar roboczy kg 481 524 600 632 643

CyberCool Indoor wersja EC GES

Model 222 422 662 842 982

GES

Punkt pracy 18/12°C 2) 

Moc chłodnicza kW 22,6 45,3 69,2 84,9 97,1

Pobór mocy, całkowity kW 5,7 12,1 18,2 23,8 26,3

EER kW/kW 4,0 3,7 3,8 3,6 3,7

100% chłodzenie swobodne 3) °C 9,9 10 10 9,9 10,1

Liczba sprężarek 2 2 2 2 2

Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego 4) dB(A) 51,4 52,5 54,0 55,3 56,4

Wymiary

Rozmiar 5) 2 2 2 2 2

Ciężar transportowy kg 520 570 650 690 700

Ciężar roboczy kg 534 696 690 733 748

1) Wejście/wyjście wody zimnej 18/12 °C, temperatura skraplania 50 °C
2) Wejście/wyjście wody zimnej 18/12 °C, wejście/wyjście wody chłodzącej 39/45 °C (30 % glikolu etylenowego)
3) Temperatura wody chłodzącej do przełączenia w tryb pełnego chłodzenie swobodne
4) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2 m
5) Przegląd wielkości konstrukcyjnych na str. 13 15



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) 96 74 47 00
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 615 99 81-0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
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 4163 4989
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 3360 7101
info@stulz.cn

STULZ France S. A. R. L. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
info@stulz.fr

STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016 
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
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 2221 3982
info@stulz.id

STULZ S.p.A. 
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 (045) 633 16 00
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) 52 92 85 96
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
stulz@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 (22) 883 30 80
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd. 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610 
Tel. +65 6749 2738
sales@stulz.sg

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
info@stulz.es

STULZ Sverige AB
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulzsverige.se

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 (1372) 74 96 66
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 (301) 620 20 33
info@stulz-ats.com
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Siedziba główna firmy STULZ

Spółki zależne STULZ

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

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

Zm
ia

ny
 te

ch
ni

cz
ne

 i p
om

ył
ki

 z
as

tr
ze

żo
ne

. 1
10

05
56

  V
2.

2 
 0

7-
18

 p
l ·

 ©
 S

TU
LZ

 G
m

bH
, H

am
bu

rg


