STULZ Explorer WPAmini
Chiller com Free Cooling para temperaturas elevadas.
Qualidade e experiência STULZ.

Sistemas de climatização STULZ para aplicações críticas – em qualquer ponto do mundo
Há mais de 40 anos que somos um dos fabricantes
líderes em todo o mundo de soluções de climatização
para aplicações críticas. Desenvolvemos e produzimos
para os nossos clientes sistemas de climatização e
chillers, planejamos soluções de climatização individuais,
implementamos os sistemas e tratamos da sua
manutenção com o nosso serviço de assistência próprio.
A nossa sede encontra-se em Hamburgo. Com 20 filiais,
10 locais de produção e parceiros de vendas e serviços em
mais de 140 países, asseguramos a proximidade em relação aos nossos clientes, seja qual for o ponto do mundo
onde eles se encontram.

Alta performance técnica proveniente da Alemanha
É a combinação de décadas de experiência com um
espírito de inovação constante que torna a STULZ uma
empresa única. Desde os engenheiros até aos consultores
de apoio ao cliente, trabalhamos em equipes estreitamente
interligadas, que, em conjunto, desenvolvem e otimizam
continuamente os nossos sistemas de climatização e
chillers em todas as etapas de desenvolvimento. Portanto,
não é de surpreender que os nossos sistemas sejam
extremamente confiáveis e duradouros, estabelecendo
ponto de referência em termos de eficiência energética em
todo o mundo.
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Assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano
Na Alemanha, 140 engenheiros de assistência altamente
qualificados em 10 locais, asseguram soluções rápidas
e especializadas para os seus problemas, 24 horas por
dia. Há 40 anos que os nossos clientes depositam a sua
confiança na competência técnica, recursos abrangentes e
disponibilidade contínua da assistência da STULZ.

Vasta gama operacional. Eficiência
sempre presente, em qualquer lugar.
A experiência da STULZ em matéria de refrigeração de data centers e aplicações de processos, permitiu-nos desenvolver um chiller capaz de responder aos grandes limites operacionais (em relação a usuários e ambiente) requeridos pelas
novas tecnologias de eficiência energética.

WPAmini temperatura ambiente
As aplicações do WPAmini são necessárias em
todo o mundo, em diferentes condições ambientais.
Por este motivo, a faixa de trabalho do WPAmini é:

WPAmini limites para água gelada
Ao contrário do segmento "Conforto", o WPAmini
opera em mercados que requerem elevadas
temperaturas do fluido de alimentação. A gama
WPAmini foi concebida para operar dentro dos
seguintes limites:

Versão

Mín.

Máx.

Versão

Mín.

Máx.

Padrão

-10 °C

+55 °C

Padrão

0 °C

+20 °C

Free Cooling

-20 °C

+55 °C

Fluido de baixa temperatura

-5 °C

+20 °C

Free Cooling -40°C

-40 °C

+55 °C

WPAmini
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WPAmini
em resumo
Concebido para refrigeração de data centers e
processos. Operação 24/7/365
1. 	Grandes condensadores de microcanais
• Perdas de pressão minimizadas do lado do ar
• Transferência térmica melhorada
• Necessidade de menores quantidades de fluido refrigerante

↑
SEPR

Forma em V para maximizar a superfície.
Condensadores de microcanal em alumínio.

Free Cooling integrado.
↑
SEPR

2. 	Serpentinas Free Cooling integradas
• Possibilidade de Free Cooling mesmo com baixas
capacidades
• Menor consumo de energia elétrica
• Produzido com serpentinas de cobre e alumínio
3. Compartimento do compressor fechado
• Dois circuitos de refrigerante que trabalham de forma
independente.
• 4 compressores para mais estágios de funcionamento
• Compartimento fechado para reduzir as emissões de
ruído
4. 	Interconexão
• Ethernet
• ModBus
• Monitorização web
• Sequenciação

↑
SEPR

Índice de desempenho energético sazonal de
acordo com o regulamento europeu 5539/16
(ver s. 8)

Baixo ruído

↑

Ligado em rede
Fácil de utilizar
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Fácil manutenção
 N+1

2
4

Redundante
2 circuitos de refrigerante
4 compressores

Espaço amplo para o circuito hidráulico

Opções:
• Ventiladores EC
• Axitop®
↑

↑↑
SEPR

Ventiladores AC (Ø 800 mm).
Velocidade variável.
↑
SEPR

STULZ SEC.blue

Amplo quadro elétrico,
com espaço
maximizado para
opções elétricas

Multi-circuitos. Multi-compressor.
Compartimento do compressor
fechado
↑
SEPR

 N+1

2
4
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Climate. Customized.
Você lança o desafio, nós temos a solução.
Cada aplicação tem requisitos diferentes para a temperatura ambiente, temperatura dos fluidos, nível de pressão sonora,
posicionamento, etc. A STULZ é capaz de satisfazer os mais diversos requisitos graças a uma vasta gama de opções e à
possibilidade de expandir os limites operacionais do WPAmini., se solicitado.

condições meteorológicas

Ambiente: localização extremamente
quente e com muito pó

O que torna o WPAmini ideal para regiões quentes:
• Frequência: 60 Hz (opcional)
• Filtros de ar metálicos para proteger os condensadores do pó
e da sujidade.
• Operação até +55°C com redução de carga.
Até +45°C a capacidade de refrigeração está 100% garantida.
Se a temperatura subir acima dos +45°C, a função de redução
de carga modula os compressores sem os desligar.
Temperatura
externa

+15 °C

+35 °C

+50 °C

Clima desértico, semi-árido.

Água: 18/12°C

Ponto de operação
Capacidade de
refrigeração

115 kW

92 kW

72 kW

EER

6,08

3,56

2,13

Dados técnicos do WPAmini WPA0302DNA00000, concebido para este tipo de aplicação.

aplicação

Aplicação: temperatura de água elevada
O que torna o WPAmini ideal para temperaturas de água
elevadas:
• Circuito de refrigeração especialmente concebido
para alcançar temperaturas de saída elevadas.
• Grandes limites operacionais do compressor
• Compressor com temperatura de sucção elevada

Temperatura
externa

+35 °C

Soldagem

Ponto de operação

Água: 18/12°C

Água: 25/20°C

Água: 30/25°C

Capacidade de
refrigeração

92 kW

119 kW

136 kW

EER

3,56

4,68

5,39

Dados técnicos do WPAmini WPA0302DNA00000, concebido para este tipo de aplicação.
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• Localização
• Planejamento
do espaço
• Clima local

• Proteção ambiental
• Proteção acústica
• Produção de calor

• Segurança
• Integração e
conectividade

• Engenharia interna
• Desenvolvimento de
software próprio

A gama WPAmini é a solução ideal para cada requisito: garante durabilidade, flexibilidade e
opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano em todas as condições.

condições meteorológicas

Ambiente: extremamente frio

O que torna o WPAmini ideal para regiões frias:
• Compartimento do compressor fechado
• Resistência de aquecimento para proteger o painel
elétrico, os compressores, o evaporador e o circuito
hidráulico
• Free Cooling até -40°C com componentes selecionados especificamente para uma longa vida útil.

Deserto polar

Temperatura
externa

-40 °C

Ponto de operação

-10 °C

+35 °C

Água: 18/12°C

Capacidade de
refrigeração

115 kW

115 kW

88 kW

EER

>250

6,33

3,24

Dados técnicos do WPAmini WPA0302LNA00000, concebido para este tipo de aplicação

aplicação

Aplicação: água gelada

O que torna o WPAmini ideal para temperaturas de
água baixas:
• Circuito de r efrigeração especialmente concebido
para alcançar temperaturas de saída baixas.
• Maior espessura do isolamento térmico
• Sistema anticongelante padrão para proteger o
sistema hidráulico e de refrigerante tanto no modo
operacional como em standby.

Água gelada

Temperatura exterior

+35 °C

Ponto de operação

Água: 0/-5 °C

Água: 5/0°C

Água: 10/5°C

Capacidade de
refrigeração

46 kW

57 kW

70 kW

EER

1,72

2,12

2,55

Dados técnicos do WPAmini WPA0302CNA00000, concebido para este tipo de aplicação
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Eficiência que desafia o futuro:
ErP 2018 pronto
O regulamento europeu 5539/16, conhecido como ErP 2018, estabelece os novos parâmetros SEPR para a avaliação
da eficiência energética de chillers. Toda a gama WPAmini cumpre os limites requeridos pelo ErP 2018.

E.E.R.: Energy Efficiency Ratio (índice de eficiência energética)
Eficiência do chiller sob uma determinada condição.

E.S.E.E.R.: European Seasonal Energy Efficiency Ratio (índice de eficiência energética

sazonal europeu) Eficiência sazonal de um chiller para conforto: ar ambiente de 25 a 35°C

S.E.P.R.: Seasonal Energy Performance Ratio (índice de desempenho energético sazonal)
Avalia a carga e as variações de temperatura durante o ano, relativamente ao consumo de eletricidade
do chiller.
ErP 2018

Parâmetros para refrigeradores de processos de
altas temperaturas (reg. 5539/16):

ErP
2018

Capacidade de refrigeração nominal

pronto

Reg. 5539/16

<400 kW

4,5

≥ 400 kW

5,0

Entrada/saída de água: 12/7°C, ar: 35°C

Toda a gama WPAmini já cumpre os limites requeridos pelo ErP 2018:
Versão padrão

Free Cooling - Versão de baixo ruído

Tamanho

Capacidade de
refrigeração

SEPR

Tamanho

Capacidade de
refrigeração

SEPR

WPA 030

82 kW (1)

5,4

WPA 030

88 kW (2)

5,1

WPA 045

106 kW

(1)

5,1

WPA 045

111 kW (2)

4,9

WPA 050

130 kW

(1)

5,4

WPA 050

136 kW

(2)

5,1

WPA 055

150 kW (1)

5,1

WPA 055

152 kW (2)

4,8

(1)
Sob as seguintes condições: ENTRADA/SAÍDA de água 12/7°C,
ar 35°C
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(2)
Sob as seguintes condições: ENTRADA/SAÍDA de água 15/10°C,
ar 30°C

Laboratório de teste.
Qualidade comprovada.
Em 2016, a nova câmara climática para testar grandes chillers
industriais foi oficialmente aberta.

Figuras:
1400 kW refrigerado a ar

A câmara climática está localizada na nova fábrica de produção em
Valeggio Sul Mincio (VR), e abrange uma área de mais de 230 m²,
permitindo testar chillers de até 1,500 kW.
Esta instalação permite aos clientes supervisionar os testes nos
seus chillers STULZ e receber um relatório de acordo com os
regulamentos EN 14511 e UNI 3744.

1500 kW refrigerado a água
+5/+55 °C lado do condensador
+5/+25 °C lado do evaporador

136 m² área de teste
3 x 3,2 m dimensões das portas
2

unidades simultâneas

Câmara climática em STULZ S.p.A., Valeggio S/M (Itália)

Testado e garantido!

Com a nova câmara climática é possível realizar todos os testes de desempenho requeridos pelos novos regulamentos.
Os testes principais são:
• Desempenho
• Carga parcial
• Níveis sonoros
Os testes cumprem os regulamentos EN14511 e UNI3744.
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Free Cooling.
Economia de energia.
A gama WPAmini está disponível numa versão Free
Cooling, que permite uma economia de energia
significativa, especialmente em climas frios e
temperados.

35 °C

Modo de compressor (DX)

O Free Cooling usa o ar exterior para refrigerar o
fluido e pode substituir totalmente o circuito de
refrigeração, permitindo que os compressores
sejam desligados.
Os modos de operação são:
• DX: a carga térmica é atendida pelo circuito de
refrigeração.
• Mix: parte da carga térmica é trocada com o
ambiente, o calor restante é absorvido pelo
circuito de refrigeração.
• Free Cooling: toda a carga térmica é libertada
diretamente para o ar ambiente, graças a
trocadores de calor água/ar.

Hamburgo 34 % 2,940 h/a
51 %

4,477 h/a

Modo misto

13 °C

Hamburgo 56 % 4,896 h/a

Modo
misto

Verona

0 °C

42 %

3,713 h/a

Modo Free Cooling
Modo Free Cooling

Hamburgo 10 %

924 h/a

Verona

570 h/a

7%

-11°C
h/a

WPAmini - plus:
• Total Free Cooling a 0°C
• Trocadores de calor água/ar com superfície
maximizada.

Verona

Modo de
compressor

100

200

300

400

500

Base de cálculo: 30 % etilenoglicol

Comparação:
• WPA0552CNA0000
• WPA0552FNA0000

R.O.I.

Hamburgo

1 ano,
2 meses

Verona

2 anos

Condições:
• Temperatura ambiente de
Entrada: 30°C
• Entrada/saída de fluido:
15/10°C

Modo misto

Free Cooling

Em climas temperados, o consumo de energia do circuito
de refrigeração pode ser reduzido trocando parte da
carga térmica com o ar ambiente. Os compressores
trabalham menos, pois só têm de suprir a parte que falta
da capacidade de refrigeração.

Com temperaturas externas baixas, o fluido é totalmente
refrigerado pelo ar ambiente.
O consumo de energia é minimizado devido à utilização de
ventiladores de velocidade variável e válvulas de modulação.

18 °C
12 °C
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18 °C
12 °C

Silencioso.
Tal como em casa.
Um chiller tem de operar em plena carga com o nível de pressão sonora mais baixo possível, uma vez que cada vez mais
locais estão próximos de áreas residenciais.
A nossa solução para satisfazer este requisito e manter ao mesmo tempo um excelente desempenho de refrigeração e
economia de energia, é o WPAmini na versão de baixo ruído, também disponível com Free Cooling.
Opcionalmente estão disponíveis difusores Axitop® , para reduzir ainda mais os níveis de pressão sonora.

Prioridade: eficiência energética

↑
SEPR

Chiller padrão, com ventiladores de alta velocidade.
Compartimento do compressor fechado por painéis de chapa metálica.
Disponível na versão padrão e Free Cooling
Versão

Pressão acústica (1 m)

EER

Capacidade de refrigeração

Fluxo de ar

Consumo dos ventiladores

Padrão

61,2 dB(A)

3,16

120 kW

40,805 m /h

3,45 kW

Free Cooling

61,2 dB(A)

3,11

118 kW

36,630 m3/h

3,45 kW
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Prioridade: nível de pressão sonora

↑
SEPR

Chiller de baixo ruído, com a velocidade do ventilador reduzida em 30%
Compartimento do compressor fechado com painéis acústicos específicos.
Disponível na versão padrão e Free Cooling
Versão

Pressão acústica (1 m)

EER

Capacidade de refrigeração

Fluxo de ar

Consumo dos ventiladores

Padrão LN

57,2 dB(A)

2,92

114 kW

29,795 m /h

2,26 kW

Free Cooling LN

57,2 dB(A)

2,71

111 kW

25,650 m3/h

2,26 kW
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Condições de operação:

Dados técnicos do WPA045 sob as seguintes condições de operação:
Água a 18/12°C, temperatura ambiente 35°C
Nível de pressão sonora (plena carga) medido em condições de campo livre a uma distância de 1 m (de acordo com
ISO 3744) com 30% de glicol

140 dB
Avião a 25 m

110 dB
Banda de rock

80 dB
Trânsito

Discussão

60 dB

WPAmini
40 dB
Biblioteca

18 dB
Floresta

WPAmini

1m
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Redundância para
operação ininterrupta.
Circuito de refrigeração duplo

24

 N+1

M

O WPAmini foi concebido para operar 24 horas por dia, 7 dias
por semana, 365 dias por ano, sem tempos de inatividade.
Aproveitando dois circuitos de refrigeração independentes e redundantes, o
chiller pode evitar tempos de inatividade trabalhando em modo de carga parcial.
365

M

M

M

TCE
1
TCE
2

Circuito
n.°1
Circuito
n.°2

Quatro compressores

↑
SEPR

 N+1

Compressores scroll são montados em paralelo e controlados de modo independente, de
forma a otimizar o desempenho de refrigeração e garantir a respetiva operação em todas as
condições.
Esta configuração permite que o chiller opere mesmo em caso de avaria do compressor.
Com quatro fases de modulação da capacidade (25-50-75-100%), a eficiência do WPAmini com cargas parciais e,
consequentemente, os índices SEPR serão mais altos.

Circuito hidráulico

 N+1

O WPAmini está disponível com duas bombas padrão
ou duas bombas de alta pressão.
As bombas, combinadas com um reservatório para um circuito pressurizado,
são geridas para 100% de redundância: uma bomba está ligada, a outra está
em standby.

SEC.blue
No WPAmini, a redundância é gerida pelo controlador eletrônico SEC.blue, o
qual liga os componentes de apoio no caso de uma avaria.
Além disso, o SEC.blue controla os respectivos arranques para igualar as
horas de funcionamento e ampliar a vida útil do chiller. O tempo de rotação é o
resultado da experiência e de testes feitos pela STULZ em cada elemento.
12
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Arranque rápido em caso de
falha de energia.
As opções do WPAmini reduzem os tempos de inatividade causados por uma falha de energia
para um mínimo, e restauram a capacidade plena de refrigeração tão rapidamente quanto
possível.
As opções disponíveis são:
• Linha de alimentação de corrente dupla, com troca automática e manual
• Arranque suave do compressor, para reduzir a corrente de entrada
• Controle eletrônico alimentado por UPS, para um restart rapido e para o envio de um alarme
contínuo para o centro de controle da fábrica.

100
CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO
REQUERIDA EM %

Arranque
4.º compressor

Arranque
3.º compressor

Inicialização do
chiller

Arranque
2.º compressor

Arranque com
controle
eletrônico

Arranque
1.º compressor

Arranque padrão

0

65 s.

TEMPO

100
CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO
REQUERIDA EM %

Inicialização do
chiller

Arranque
4.º compressor

Produção de
eletricidade

Arranque
3.º compressor

Arranque com
controle
eletrônico

Arranque
2.º compressor

Religamento
com gerador de
energia

Arranque
1.º compressor

Mudança para
alimentação de corrente
de emergência

RESTART após uma falha de energia com troca automática para alimentação de emergência

0

65 s.

TEMPO
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Controlador
SEC.blue

No sentido de monitorizar as suas aplicações em todo o mundo, a STULZ
concebeu e desenvolveu o SEC.blue, o novo controlador eletrônico capaz
de gerir todos os componentes do WPAmini , incluindo os opcionais.

Ethernet

A nova placa eletrônica inclui como padrão:
• Porta Ethernet com conector RJ45 para HTTP, SNMP, protocolos
ModBus TCP e para o upgrade remoto de software
• Porta RS485 para protocolo ModBus RTU
• Slot MicroSD para guardar o histórico de eventos e para atualizações de
software
• Porta Dbus para interface com expansões futuras

ModBus RTU

Pré-instalado no controlador:
• Monitorização através de uma página web com notificação de alarme por
e-mail, para uma verificação constante do estado da unidade
• Sequenciação para a gestão automática de até 10 chillers em 5 zonas de
operação diferentes
• Redundância de componentes (bombas, compressores) com rotação de
acordo com as horas atuais de funcionamento
• Redução da carga para a operação do chiller mesmo a temperaturas
ambiente elevadas
• Sistema de segurança anticongelante, para garantir a segurança permanente da unidade

Display gráfico

Graças ao novo sistema operacional altamente flexível, a lógica de
funcionamento pode ser enriquecida com novos parâmetros e
funções associadas, a pedido do cliente.
Estão disponíveis três interfaces para o usuário:
• Display gráfico IP54 com 6 teclas capacitivas e 2 LEDs (padrão)
• Display touchscreen a cores de 7” IP67 (opcional), com menu sinóptico
acessível.
• Monitor de computador para monitoramento remoto via web, usando a
porta Ethernet (padrão)

HTTP, SNMP
Micro SD
Programável

Display touchscreen
a cores (opcional)

Servidor web

Display gráfico

Display touchscreen de 7”
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Codificação
WPAmini
1°

n.° do dígito

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

n.° do dígito

W P A 0 4 5 S C N A

Fonte de alimentação
Refrigerador de líquidos

A

400 V / ~3 / 50 Hz

B

460 V / ~3 / 60 Hz

Nível sonoro
Tipo
A

Ventiladores AC

E

Ventiladores EC

X

Ventiladores AC + Axitop

Y

Ventiladores EC + Axitop

Padrão

S

Baixo Ruído

Versão

Capacidade de refrigeração
030 80 kW (1)

045 110 kW (1)

050 130 kW

055 150 kW (1)

(1)

N

(1)

a 50 Hz, W7L35

C

Chiller

D

Chiller com condensadores de cataforese

F

Free Cooling
Free Cooling com serpentinas revestidas
a epóxi

G
L

Free Cooling -40°C

M

Free Cooling -40°C com serpentinas
revestidas em epóxi

Compressores
S

Compressor scroll R410A

(1)

não na versão Free Cooling -40°C
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Dados técnicos
Versão padrão

↑
SEPR

MODELO

M.U.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Capacidade de refrigeração W18/12 L35 (1)

kW

95

120

150

170

Potência absorvida W18/12 L35 (1)(5)

kW

27

38

45

53

Capacidade de refrigeração W12/7 L35 (2)

kW

82

106

130

150

Potência absorvida W12/7 L35 (2)(5)

kW

26,4

36,1

42,9

50,7

dB(A)

61,2

61,2

61,2

64,9

Pressão acústica a uma distância de 1 m
Refrigerante

R410A

Carga de refrigerante

kg

N.° de circuitos de refrigeração / N.° de compressores
Fonte de alimentação

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

V ~ Hz

400/3/50 - 460/3/60

Altura x Largura x Profundidade

mm

2316 x 1370 x 3650

Peso de envio (6)

Kg

1579

1634

1670

1778

MODELO

M.U.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Capacidade de refrigeração W18/12 L35 (1)

kW

92

114

144

161

Potência absorvida W18/12 L35 (1)(5)

kW

27

39

46

55

Capacidade de refrigeração W12/7 L35 (2)

kW

79

101

125

142

Potência absorvida W12/7 L35 (2)(5)

kW

26,2

37,1

43,6

52,2

dB(A)

57,2

57,2

58,1

60,9

Versão de baixo ruído

↑
SEPR

Pressão acústica a uma distância de 1 m
Refrigerante
Carga de refrigerante

R410A
kg

N.° de circuitos de refrigeração / N.° de compressores
Fonte de alimentação

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

V ~ Hz

400/3/50 - 460/3/60

Altura x Largura x Profundidade

mm

2316 x 1370 x 3650

Peso de envio (6)

Kg

1594

1649

1685

1793

(1) Fluido do evaporador (entrada/saída) 18/12°C; ar do condensador (entrada) 35°C. Fluido: água

(4) Fluido Free Cooling (entrada/saída) 15/10 °C; ar (entrada) 0 °C. Fluido: água + 30% etilenoglicol

(2) Fluido do evaporador (entrada/saída) 12/7°C; ar do condensador (entrada) 35°C. Fluido: água

(5) Unidade em carga plena. De acordo com ISO 3744. Contribuição da bomba não considerada.

(3) Fluido do evaporador (entrada/saída) 15/10°C; ar do condensador (entrada) 30°C. Fluido: água +
30% etilenoglicol

(6) Unidade sem reservatório nem bombas
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Versão Free Cooling

↑
SEPR

MODELO

M.U.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Capacidade de refrigeração W18/12 L35 (1)

kW

94

118

147

166

Potência absorvida W18/12 L35 (1)(5)

kW

28

38

46

55

Temp. 100% Free Cooling (1)

°C

2,5

1

1

-0,5

Capacidade de refrigeração W15/10 L30 (3)

kW

92

117

145

165

Potência absorvida W15/10 L35 (3)(5)

kW

24,9

34,2

41,2

49,2

Temp. 100% Free Cooling (4)

°C

1

-1

-1

-2,5

dB(A)

61,2

61,2

62,1

64,9

Pressão acústica a uma distância de 1 m
Refrigerante
Carga de refrigerante

R410A
kg

N.° de circuitos de refrigeração / N.° de compressores
Fonte de alimentação

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

V ~ Hz

400/3/50 - 460/3/60

Altura x Largura x Profundidade

mm

2316 x 1370 x 3650

Peso de envio (6)

Kg

1842

1882

1933

2041

↑
SEPR

Free Cooling Versão de baixo ruído
MODELO

M.U.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Capacidade de refrigeração W18/12 L35 (1)

kW

90

111

136

150

Potência absorvida aprox. W18/12 L35 (1)(5)

kW

28

41

49

60

Temp. 100% Free Cooling (1)

°C

-0,5

-2

-2,5

-4

Capacidade de refrigeração W15/10 L30 (3)

kW

88

111

136

152

Potência absorvida aprox. W15/10 L30 (3)(5)

kW

25,1

36

43,7

53

Temp. 100% Free Cooling (4)

°C

-1,5

-4

-5

-6

dB(A)

57,2

57,2

58,1

60,9

Pressão acústica a uma distância de 1 m
Refrigerante
Carga de refrigerante

R410A
kg

N.° de circuitos de refrigeração / N.° de compressores
Fonte de alimentação

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

V ~ Hz

400/3/50 - 460/3/60

Altura x Largura x Profundidade

mm

2316 x 1370 x 3650

Peso de envio (6)

Kg

1858

1897

1948

2056

(1) Fluido do evaporador (entrada/saída) 18/12°C; ar do condensador (entrada) 35°C. Fluido: água

(4) Fluido Free Cooling (entrada/saída) 15/10 °C; ar (entrada) 0 °C. Fluido: água + 30% etilenoglicol

(2) Fluido do evaporador (entrada/saída) 12/7°C; ar do condensador (entrada) 35°C. Fluido: água

(5) Unidade em carga plena. De acordo com ISO 3744. Contribuição das bombas não considerada.

(3) Fluido do evaporador (entrada/saída) 15/10°C; ar do condensador (entrada) 30°C. Fluido: água +
30% etilenoglicol

(6) Unidade sem reservatório nem bombas
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STULZ Sede da empresa
STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
products@stulz.de

ALEMANHA
ÁFRICA DO SUL
AUSTRÁLIA
ÁUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
CHINA
ESPANHA
EUA
FRANÇA
ÍNDIA
INDONÉSIA
ITÁLIA
MÉXICO
NOVA ZELÂNDIA
PAÍSES BAIXOS
POLÔNIA
REINO UNIDO
SINGAPURA
SUÉCIA

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

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.
Os nossos sete locais de produção estão situados na Europa, América do Norte
e na Ásia.
Para mais informações, visite a nossa página em www.stulz.com
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