
Soluções de refrigeração ideais para construções modulares,  
aplicações de telecomunicações e tecnologia de ponta

STULZ Shelter Cooling



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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STULZ Shelter Cooling –  
para uso autônomo e máxima economia 
de energia

A STULZ oferece quatro sistemas diferentes, 
personalizados de acordo com seus requisitos 
individuais, com a opção Free Cooling, que 
reduz os custos de energia associados à sua 
climatização.

Compactos, robustos e econômicos, esses 
sistemas garantem uma refrigeração confiável,  
24 horas por dia, ao longo de muitos anos.  
As unidades são do tipo plug & play e, 
portanto, vêm imediatamente prontas para 
conexão e uso. Elas proporcionam intervalos 
de manutenção bastante prolongados, assim 
como monitoramento remoto. 

Graças à vasta gama de opções disponíveis,  
elas podem ser configuradas precisamente 
de acordo com as necessidades e requisitos 
específicos dos clientes.

• Operação confiável e eficiente, durante todo o ano
• Free Cooling reduz o consumo de energia  

em mais de 90 %
• Inicialização rápida e simples
• Baixas emissões de CO2 
• Longos intervalos de manutenção 
• Adaptações customizadas e soluções especiais para 

todas as aplicações
• Conectividade: Monitoramento e acesso remoto 

disponíveis para todas as unidades, por uma interface 
na web

• Operação de reserva (Free Cooling e refrigeração 
de reserva) em caso de falha da principal fonte de 
alimentação

• Reinicialização automática após quedas de energia
• Oferta de serviços em todo o mundo 

 Um resumo de todas as vantagens

Unidades de climatização robustas de alta precisão, com Free Cooling integrado para uso 
autônomo em construções modulares, contêineres, quadros de comando e estações-base 
de celulares
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A solução certa para sua aplicação –  
onde quer que você esteja
Quer o sistema crítico de sua empresa funcione 
em temperaturas de até 55 °C, em atmosferas 
contaminadas por partículas, em temperaturas 
extremamente baixas, como -40 °C, ou em um 
ambiente permanentemente úmido, você pode  
sempre confiar nos sistemas da STULZ.

• Todos os produtos da série Shelter Cooling 
são testados em fábrica, abastecidos  
com fluido refrigerante e vêm prontos  
para conexão e operação, desde o início

• Menor tempo e custo de instalação
• Inicialização mais rápida

Vantagens do sistema  
plug & play

STULZ 
Shelter Cooling Modo DX Modo misto Free Cooling

48 V DC 
operação  

de reserva
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WallAir • • • • 16

SplitAir • • • • 16

ShelterAir FC 
FCL • • 6

CabinetAir   
PRT • • • 2
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Free Cooling – sempre dando a melhor 
vantagem para você

Sem Free Cooling

47.318 kWh19.712 kWh

Com Free Cooling

€ 4.140,91

€ 2.956,81Custos de energia

Consumo de energia

Economia anual

€ 7.097,72

A condução eficiente do ar e o controle inteligente  
dos modos operacionais atingem uma economia 
de até 58 %.

Economia com Free Cooling 

Consumo de energia usando a unidade TelAir TXGA6 como exemplo, com temperatura do 
ar de retorno de 30 °C, com base no perfil de temperatura da cidade de São Paulo,  
0,15 €/kWh

TelAir 

Diversas estações-base e data-centers pequenos continuam a utilizar até hoje unidades de climatização de conforto 
sem o modo Free Cooling, acarretando um alto consumo de energia. As unidades da série Shelter Cooling da STULZ 
exploram o potencial do recurso Free Cooling, reduzindo drasticamente seus custos de energia.

Free Cooling  
Em baixas temperaturas externas, o ar exterior é diretamente usado para a refrigeração. O ar exterior é transportado 
para o interior quando se abre o damper de ar. A refrigeração por compressor, que requer um consumo intenso de 
energia, não é necessária quando a temperatura externa é baixa. Assim, o Free Cooling oferece um enorme potencial 
de economia.

Modo misto  
Se o Free Cooling não estiver suficientemente disponível por causa da temperatura externa, a unidade pode 
continuar usando o ar exterior até um certo grau. O resultado é uma combinação da refrigeração por compressor 
com o sistema Free Cooling. 

Modo de compressor (DX)
Se a temperatura externa for tão alta que o ar exterior não consiga mais ajudar a refrigerar o interior, toda 
a refrigeração será feita por meio do compressor. Mesmo nesse modo, os componentes perfeitamente harmonizados 
que utilizamos mantêm as unidades de climatização STULZ funcionando de forma confiável e eficiente.

100 200 300

 

 

0 °C

16 °C

 28 °C

h/a

Modo de compressor
 ~ 448 h/a

Modo misto
~ 6.396 h/a 

Modo Free Cooling 
~ 1.916 h/a

~5 %

400 500 600 700 800

~22 %

~73 %
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Condução de ar com máxima 
flexibilidade
Com diferentes opções de condução de ar, essas unidades oferecem maior flexibilidade para soluções de 
clientes individuais. Com ou sem piso elevado, com ou sem deslocamento, a STULZ projeta precisamente 
a solução certa, especificamente para o seu caso. 

As unidades de deslocamento 
permitem que o fluxo de ar frio circule 
próximo ao piso em velocidade baixa. 
A faixa de ar frio formada sobre 
o piso evita que o ar quente e o frio 
se misturem. Esta técnica aumenta 
o número de horas operacionais com 
Free Cooling, atingindo a máxima 
economia potencial.

Fluxo descendenteFluxo ascendente

As unidades de fluxo descendente 
aspiram o ar de retorno para fora da 
sala, pela parte de cima, e insuflam 
o fluxo de ar refrigerado para baixo, 
em direção ao piso elevado. Através 
do piso elevado, o fluxo de ar atinge 
precisamente aqueles pontos da 
sala que precisam de refrigeração, 
evitando que o ar quente e frio se 
misturem, aumentando a eficiência 
do sistema.

As unidades de fluxo 
ascendente sugam o ar de 
retorno para fora da sala por 
meio da parte dianteira inferior 
da unidade de climatização, 
e insuflam para cima o fluxo de 
ar refrigerado. 

Confiabilidade operacional otimizada  
para sua aplicação

Na área de telecomunicações, em particular, a alta confiabilidade é essencial para prevenir as quedas de rede. 
É possível uma operação de reserva com o Free Cooling, graças à fonte de alimentação de 48 V DC adicional. Se a 
principal fonte de alimentação falhar, as unidades Shelter Cooling continuam operando a refrigeração de reserva 
para manter seu sistema funcionando de forma confiável.

Conectividade para máxima 
disponibilidade

Uma interface na web permite fazer monitoramento e diagnóstico de todas as 
unidades remotamente. Isto permite a rápida intervenção e, portanto, a resolução 
imediata de problemas em todas as situações. Somando-se a isso, nossas unidades 
são compatíveis com inúmeros protocolos de comunicação, para integração em 
sistemas de gerenciamento de serviços de construção.

Operação de reserva para máxima confiabilidade

Deslocamento

• Registro de dados
• Configuração remota
• Atualizações de firmware
• Relés dos alarmes
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Clima. Customizado.
Você tem o desafio, nós temos  
a solução.
Desde unidades padrão até soluções totalmente customizadas – a capacidade de oferecer uma gama  
tão vasta aos clientes é expressão de nossa filosofia, "Clima. Customizado".

As unidades da série Shelter Cooling da STULZ vêm 
com controle de velocidade do ventilador e podem 
vir também com um compressor EC opcional com 
velocidade variável.
 

Clima. Customizado. 
Unidades padrão 

Para suas unidades padrão, a STULZ oferece uma 
grande variedade de acessórios e opções, oferecendo 
um alto nível de flexibilidade e customização.

Clima. Customizado. 
Unidades padrão com opções especiais

Ampliando as possibilidades das unidades padrão, os 
projetistas da STULZ oferecem opções personalizadas 
para criar unidades padrão altamente individualizadas.

Clima. Customizado. 
Soluções de climatização personalizadas

A STULZ tem a solução! Em colaboração com o cliente 
e sob medida para satisfazer requisitos específicos, 
planejamos, implementamos e oferecemos suporte 
permanente para sua solução perfeita de climatização.  
Dessa forma, desenvolvemos soluções de climatização 
individuais com características de desempenho que 
estão perfeitamente harmonizadas entre si desde 
o início.

#1 #2 

#3 

Componentes com 
velocidade variável 
para uma operação 
silenciosa 
e eficiente

Os ventiladores que usamos garantem a máxima economia potencial e também uma operação silenciosa. O controle 
de velocidade do ventilador e o projeto otimizado das unidades garantem baixos níveis de ruído, permitindo também 
seu uso em áreas residenciais.
 
O compressor EC que utilizamos é especialmente econômico em termos de energia no modo de carga parcial, 
garantindo a temperatura constante da entrada. O soft start e o controle contínuo integrados sem ciclos de ativação/
desativação do compressor asseguram uma prolongada vida útil em operação contínua.
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STULZ sistemas de controle
Para poderem refrigerar sistemas de TI de forma eficiente e confiável, as unidades de climatização e seus 
sistemas de controle devem funcionar em perfeita harmonia. É por esse motivo que na STULZ, projetamos 
os dois equipamentos – unidades de climatização e controladores – sob o mesmo teto. Devido a isso 
podemos garantir a máxima confiabilidade e eficiência dos equipamentos e softwares da STULZ – ou seja, 
você obtém uma vantagem duradoura.

O SEC.blue é composto por um controlador e um terminal do operador opcional. O controlador gerencia todas as 
funções dos produtos Shelter Cooling da STULZ. O terminal do operador, composto por um teclado numérico e um 
monitor LCD, apresenta os mais importantes estados operacionais e alertas.

Sequenciamento
•  É possível configurar até dez unidades no mesmo 

sistema de climatização. Se uma unidade individual cair 
ou a carga de calor aumentar, a unidade em standby 
será ativada para oferecer suporte adicional. 

• As horas operacionais de todas as unidades de 
climatização conectadas são comparadas, para que 
sua utilização seja equivalente.

Modo noturno
• Limitação da velocidade do ventilador do condensador 

e evaporador, controlada pelo tempo, garantindo uma 
operação silenciosa.

Modo de economia de energia
• A velocidade do ventilador (regulável) é automatica-

mente reduzida nos momentos em que não existe 
necessidade de aquecimento nem de refrigeração.

Menu de configuração em várias etapas via  
terminal do operador (protegido por senha)
• Operador da unidade
• Serviço 

Visor em vários idiomas 
• O terminal do operador permite escolher  

entre sete idiomas para exibição do menu geral, 
alarmes e pontos de ajuste.

 
Monitoramento e relés de alarmes
• Via sistemas BMS (ModBus integrado, 

outros protocolos via Ethernet)
• Via contatos secos (existem nove contatos 

disponíveis): É possível atribuir uma prioridade 
alta ou baixa aos alarmes.  

Microprocessador SEC.blue para WallAir, TelAir e SplitAir
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Terminal do operador para 
SEC.blue / C100 / C102

Controle dos diversos modos operacionais
• Função Free Cooling dependendo 

da temperatura e entalpia
• Gerenciamento do modo misto 
• Modo de compressor
•  Ventilação de reserva para caso de falha da  

principal fonte de alimentação 
• Aquecimento 
• Umidificação e desumidificação 

Configuração simples e atualizações de 
software
• Configuração central das unidades a partir  

de um laptop 
• Chave de hardware/dispositivo de memória USB 

para fazer upload e download de software sem 
um laptop e/ou copiar a configuração para outras 
unidades.

Gerenciamento de alarmes de pressão alta
• Os alarmes de alta pressão podem ser desativados 

automaticamente nas três primeiras vezes, para evitar 
chamadas de serviço desnecessárias. Se ocorrer 
algum outro alarme dentro de quatro horas, 
ele deverá ser desativado manualmente. 
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O microprocessador C102 monitora e controla as unidades ShelterAir FC. As unidades de climatização de conforto 
podem ser integradas ao sistema de climatização existente, e também podem ser acionadas pelo controle do 
C102. Sempre que a temperatura externa permitir, o modo Free Cooling será ativado e as unidades de climatização 
de conforto serão desligadas.

O microprocessador C102 garante 
a máxima versatilidade
• Os relés integrados permitem que o C102 controle 

e monitore até duas unidades de climatização de 
conforto conectadas.

• Como alternativa, ele pode controlar uma unidade 
de climatização e um aquecedor externo. 

• Esse controle mede diretamente o consumo 
de energia das unidades ShelterAir FC e registra 
as horas operacionais das unidades de climatização 
de conforto

• Ele oferece ventilação de reserva em caso de falha 
da principal fonte de alimentação ou de um defeito 
nas unidades de climatização de conforto

•  Ele monitora a tensão DC e desativa a unidade 
se a tensão da bateria estiver abaixo de um limiar 

admissível 
• Um alarme de filtro configurável é ativado por 

pressão diferencial, ou com base no tempo de 
operação do ventilador regulável 

• Modo de serviço: A unidade pode ser forçada 
ao desligamento, para permitir a realização 
de serviços na estação-base. A unidade de 
climatização é iniciada automaticamente após 
um intervalo de tempo regulável.

• Teste de inicialização semiautomático para 
verificar todos os componentes.

• Monitoramento: ModBus integrado, outros 
protocolos, como HTTP e SNMP via WIB 1000.

Microprocessador C102 para ShelterAir FC 

O sistema de controle C100 é um controlador de E/S controlado por microprocessador. O controlador de E/S 
é instalado na caixa de controle da unidade de climatização. É necessário um terminal do operador opcional para 
exibir status operacional e mensagens, e para alterar parâmetros.

Controle dos diversos modos operacionais
• Função Free Cooling dependendo 

da temperatura e umidade
• Modo de compressor
•  Ventilação de reserva para caso de falha da  

principal fonte de alimentação 
• Aquecimento 
• Contador de horas de operação para compressores, 

aquecedores e ventiladores de condensação 
e evaporação

Menu de configuração de várias etapas 
via terminal do operador  
(protegido por senha)
• Valores que podem ser definidos pelo 

operador:  
Ponto de ajuste de resfriamento, ponto de 
ajuste de aquecimento, limite de alarme para  
temperatura excessivamente alta ou baixa

• Para manutenção: Configuração e atualizações 
de software fácil via chave de hardware

Microprocessador C100 para CabinetAir PRT
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Gerenciador de alarme
• Os alarmes podem ser desativados de forma 

automática ou manual para evitar chamadas 
de serviço desnecessárias.

• No caso de alarmes de alta pressão, o sistema 
é iniciado quatro vezes antes da ativação do 
alarme.

• Alarme de manutenção configurável para filtros:  
O tempo até a próxima manutenção pode ser 
selecionado conforme necessário

• Histórico dos últimos 40 alarmes

Monitoramento
• Conexão ao sistema BMS comum 

via interface Modbus RTU 
• Dois contatos digitais configuráveis 

para sinais de alarme
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WallAir para instalação no exterior
Em contêineres de telecomunicações, o espaço é bastante limitado. As unidades WallAir são instaladas 
fora do contêiner, permitindo o máximo aproveitamento do espaço interior. Essas unidades de climatização 
compactas e resistentes ao clima funcionam pelo princípio de deslocamento, e vêm imediatamente 
prontas para conexão e uso.  
 
Assim como o modo de compressor, essas unidades possuem os modos Free Cooling e Misto, o que 
proporciona uma alta economia nos custos de energia – de forma completamente automática.

Instalação da WallAir
Uma vez que a unidade é instalada fora 
do contêiner, todo o espaço interior 
pode ser usado pelos equipamentos 
informáticos.

Até 84 % de economia nos custos de energia  
com os modos Misto e Free Cooling

Modo Free CoolingModo de compressor 
em um contêiner
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OPÇÕES

Plug & play

VANTAGENS

• Custos de energia mais baixos, graças a: 
- Modos Free Cooling e Misto 
- Princípio de deslocamento 
- Controle da pressão de condensação 

• Monitoramento remoto
• Condições atmosféricas do exterior -20/+50 °C  

inverno/verão
• Baixa quantidade de fluido refrigerante  

(equivalente a menos de dez toneladas de CO2)
• Graças à baixa quantidade de refrigerante e ao circuito 

refrigerante hermeticamente vedado (padrão com 
compressor EC, opcional com compressor Ligado/
Desligado), é desnecessário fazer o teste de vazamento 
anual de acordo com o Regulamento da UE sobre gases 
fluorados

• Fluido refrigerante R410A para compressor EC
• Fluido refrigerante R407C para compressor  

Ligado/Desligado
• Monitor de filtro e alarme de fluxo de ar
• Sensor de temperatura interna e externa
• Filtro em ziguezague classe ISO 16890: ePM10 50 %
• Condensador com tecnologia microcanal
• Sistema de controle SEC.blue

• Operação em alta temperatura até 55 °C com R134a
• Kit de inverno até -40 °C
• Soft start do compressor para baixas correntes de 

inicialização
• Fiação elétrica, com conector plug & play
• Operação de reserva com 48 V DC ou 230 V/50 Hz/1 Ph
• Pode ser retroadaptado sem alterações nos recortes do 

contêiner: Quadro adaptador universal para substituição 
rápida e fácil por um novo modelo WallAir 

• Terminal do operador externo
• Aquecedor elétrico
• Sensor de umidade

Free Cooling
Modo misto
Deslocamento
Fluxo ascendente
Fluxo descendente
Instalação exterior

EM RESUMO
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TelAir para instalação em interior
As unidades TelAir são projetadas para instalação em contêineres de telecomunicações, salas de 
equipamentos e salas de servidores. As unidades são instaladas no interior para proteção contra 
influências ambientais e atos de vandalismo. Graças a seus baixos níveis de ruído, essas unidades podem 
ser usadas em áreas residenciais sem qualquer problema.

As unidades TelAir são especialmente eficientes no modo Free Cooling. Com seu alto fluxo de ar nos modos 
Free Cooling e Misto, as unidades alcançam os valores máximos de EER.

Os modelos individuais da série TelAir encontram-se disponíveis nas versões de Fluxo ascendente, Fluxo 
descendente e Deslocamento. No modelo de Deslocamento, o fluxo de ar pode ser direcionado na horizontal 
ou na vertical, de forma totalmente individual, conforme necessário, com a ajuda de aletas reguláveis, para otimizar 
a operação de seus servidores.

Instalação da TelAir Deslocamento 
Uma vez que são instaladas no interior,  
as unidades ficam protegidas contra  
o clima e atos de vandalismo.

Até 83 % de economia nos custos de energia  
com os modos Misto e Free Cooling

Modo Free CoolingModo de compressor 
em um contêiner
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OPÇÕES

• Custos de energia mais baixos, graças a: 
- Modos Free Cooling e Misto 
- Princípio de deslocamento 
- Controle da pressão de condensação 

• Monitoramento remoto
• Várias opções de condução de ar
• Condições atmosféricas do exterior -20/+50 °C  

inverno/verão
• Baixa quantidade de fluido refrigerante  

(equivalente a menos de dez toneladas de CO2)
• Graças à baixa quantidade de refrigerante e ao circuito 

refrigerante hermeticamente vedado (padrão com 
compressor EC, opcional com compressor  
Ligado/Desligado), é desnecessário fazer o teste 
de vazamento anual de acordo com o Regulamento  
da UE sobre gases fluorados

• Fluido refrigerante R410A para compressor EC
• Fluido refrigerante R407C para compressor  

Ligado/Desligado
• Monitor de filtro e alarme de fluxo de ar
• Sensor de temperatura interna e externa
• Filtro em ziguezague classe ISO 16890: ePM10 50 %
• Condensador com tecnologia microcanal
• Sistema de controle SEC.blue

• Operação em alta temperatura até 55 °C 
com fluido refrigerante R134a

• Kit de inverno até -40 °C
• Soft start do compressor para baixas correntes  

de inicialização
• Fiação elétrica, com conector plug & play
• Operação de reserva com 48 V DC  

ou 230 V/50 Hz/1 Ph
• Terminal do operador externo
• Aquecedor elétrico
• Sensor de umidade
• Porta Ethernet 

Plug & play

EM RESUMO
Free Cooling
Modo misto
Deslocamento
Fluxo ascendente
Fluxo descendente
Instalação em interior

VANTAGENS
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Modo Free Cooling 
SplitAir instalado no teto

SplitAir para uso em 
espaço bastante limitado
A unidade SplitAir é uma versão de contêineres e construções modulares de refrigeração confiáveis 
para poupança de energia e espaço. A unidade é composta por uma unidade evaporadora e uma unidade 
condensadora, e está equipada com os modos Free Cooling e Misto.

Uma vez que a unidade interior pode ser instalada no teto ou na parede, a SplitAir também é ideal para espaços 
bastante limitados. Graças ao baixo nível de ruído produzido pela unidade exterior, a SplitAir também pode ser usada 
sem qualquer problema em áreas residenciais.

Instalação 
na parede

Instalação no teto

Até 83 % de economia nos custos de energia  
com os modos Misto e Free Cooling

Instalação da SplitAir 
A fim de economizar espaço para os 
equipamentos informáticos, as unidades 
SplitAir são instaladas na parede ou no teto, 
conforme desejado.
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Plug & play

EM RESUMO

OPÇÕES

• Custos de energia mais baixos, graças a:  
- Modos Free Cooling e Misto 
- Controle da pressão de condensação

• Alta flexibilidade 
- Instalação no teto ou na parede 
- Entrada de ar variável, pela parte dianteira  
   ou parte inferior 
- Opcionalmente com módulo Free Cooling

• Monitoramento remoto
• Operação silenciosa
• Fluido refrigerante R410A para compressor EC
• Fluido refrigerante R407C para compressor  

Ligado/Desligado
• Filtro classe ISO 16890 ePM10 50 % 
• Monitor de filtro
• Sistema de controle SEC.blue
• Instalação e manutenção simples
• Condições atmosféricas do exterior -25/+50 °C 

inverno/verão

• Operação em alta temperatura até 55 °C com R134a
• Kit de inverno até -40 °C
• Soft start do compressor
• Aquecedor elétrico
• Trocadores de calor com revestimento à prova de 

corrosão
• Kit de instalação para unidade de exterior
• Grades de admissão e saída de ar
• Duto de ar para unidade de interior

Unidade de exterior:  
Unidade compressor-condensador

Unidade de interior:  
Unidade evaporadora
com módulo Free Cooling

Free Cooling
Modo misto
Deslocamento
Fluxo ascendente
Fluxo descendente

VANTAGENS
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ShelterAir FC retroadaptadas para 
instalação no interior ou exterior
Mesmo nos dias de hoje, vários gabinetes e data-centers pequenos continuam sendo refrigerados 
por unidades de climatização de conforto. Ou seja, eles não usufruem das vantagens do Free Cooling, 
gastando desnecessariamente grandes quantidades de energia para climatização. Para cortar 
drasticamente os custos de energia das estações-base, esses sistemas podem ser retroadaptados com 
a unidade ShelterAir FC da STULZ.

As duas unidades de conforto – ShelterAir FC e a já existente - são monitoradas e controladas pelo controle de 
microprocessador C102. Sempre que a temperatura externa permitir, o modo Free Cooling será ativado e as unidades 
de climatização de conforto serão desligadas. A ShelterAir FC permite que você transforme seu atual sistema em 
uma solução energeticamente eficiente, por um baixo custo.  
O retorno sobre o investimento para esta retroadaptação é obtido de forma especialmente rápida em situações nas 
quais as unidades de climatização de conforto funcionem 24 horas por dia. As unidades estão disponíveis em duas 
versões, para máxima versatilidade – FCL-IN para instalação em interior e FCL para instalação em exterior.

Instalação da FCL-IN

A FCL-IN é instalada no interior, para os casos em 
que a máxima proteção contra atos de vandalismo 
e condições climáticas adversas é sua prioridade.

Instalação da FCL 

A FCL é instalada fora do contêiner, de forma 
que toda a parte interior possa ser usada pelos 
equipamentos informáticos. Acesso total pelo lado 
de fora para fins de manutenção.

Até 96 % de poupança em custos de energia 
com o modo Free Cooling

Modo Free Cooling 
FCL-IN

Instalação 
em interior

Instalação 
exterior

Modo Free Cooling 
FCL
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Plug & play

EM RESUMO

OPÇÕES

• Integração simples das unidades de climatização 
de conforto existentes

• Definição do valor da temperatura externa para 
o modo Free Cooling, conforme desejado

• Todo o sistema, incluindo as unidades de climatização 
de conforto, é controlado pelo controle do 
microprocessador C102

• Monitoramento remoto
• Acesso total pela parte dianteira para manutenção
• Filtro de ar classe ISO 16890 ePM10 50 %:  

A área mais ampla do filtro reduz as quedas de 
pressão e prolonga os intervalos de manutenção.

• Alojamento isolado, com revestimento em pó, 
de chapa de aço galvanizado

• O alarme do filtro pode ser ativado por pressão 
diferencial ou com base no tempo de operação 
do ventilador, manualmente ajustável

• Gabinete de alumínio ou aço inoxidável
• Sensor de umidade
• Damper de alívio de pressão resistente a condições 

climáticas
• Terminal do operador com visor LCD intuitivo para 

operação, instalação e manutenção
• Terminal do operador externo com visor  

de 3 × 7 segmentos
• Grade de proteção para encaixe na admissão de ar 

impede a entrada de poeira e folhas
• Estrutura de suporte para uma instalação segura  

em paredes finas
• Grade de entrada de ar com aletas reguláveis
• Pré-filtro de metal
• Interface WIB 1000

FCL-IN 
Versão para instalação no interior

FCL
Versão para instalação no exterior

Free Cooling
Modo misto
Deslocamento
Fluxo ascendente
Fluxo descendente

VANTAGENS
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CabinetAir PRT para climatização  
do seu ar-condicionado externo

Opções de instalação individual
Para garantir máxima flexibilidade, 
as unidades estão disponíveis em 
três versões. Esteja você precisando 
de mais espaço para equipamentos 
informáticos ou de proteção contra atos 
de vandalismo e o clima, o CabinetAir 
PRT satisfaz todos os seus requisitos 
de instalação.

Máxima economia em custos de energia 
com o modo Free Cooling

Modo de compressor 
em um ar-condicionado externo

O CabinetAir PRT com Direct Free Cooling garante a máxima eficiência energética para o ar-condicionado externo. 
Ele não apenas reduz os custos operacionais ao mínimo como também, junto com 48 V DC, garante confiabilidade 
máxima: em caso de falha da fonte de alimentação principal, a ventilação de reserva com Free Cooling mantém os 
componentes eletrônicos funcionando de forma ininterrupta.  Além do mais, a unidade foi projetada para garantir 
que a climatização mantenha todos os equipamentos do sistema funcionando silenciosamente. Independentemente 
da temperatura externa, o sistema de climatização cria as condições operacionais ideais, reduzindo bastante o nível 
de ruído do sistema como um todo. 

Semi-integradoTotalmente 
integrado

Montagem lateral

Modo Free Cooling 
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Plug & play

EM RESUMO

OPÇÕES

• A refrigeração ideal mantém todo o sistema  
funcionando silenciosamente

• Grande economia de energia com Direct Free Cooling 
• O modo compressor garante refrigeração constante  

nos dias quentes
• O sistema pode funcionar com 100% da capacidade 

em todas as condições operacionais (sem flutuações 
no desempenho dos componentes de TI)

• Opções de instalação variadas garantem alta flexibilidade
• As condições operacionais ideais garantem uma longa  

vida útil para seu sistema
• Faixa de temperatura externa de -20 a +60 °C
• Reinicialização automática após quedas de energia
• Circuito refrigerante hermeticamente vedado
• Conceito de manutenção:    

- Instalação e remoção simples 
- Substituição rápida e simples das unidades 
   enquanto o ar-condicionado externo continua  
   em operação 
- Unidades de substituição disponíveis em  
   24 horas na Alemanha 
- As unidades podem ser reparadas e substituídas  
   pelos funcionários do operador 
   (engenheiros de refrigeração não são necessários)

• Sistema de controle C100
• Fluido refrigerante R134a
• Contatos de sinalização de falha integrado para sinais 

de alarme

• Tensões operacionais disponíveis:  
- 230 V AC 1ph 50/60 Hz,  
- 230 V + 48 V DC refrigeração de reserva,  
- 48 V DC

• Chamada de emergência 24 horas por dia e 7 dias por 
semana se necessário, tempo de reação < 4 horas.

• Aquecedor elétrico
• Terminal do operador externo
• Conexão ao sistema BMS comum 

via interface Modbus RTU

Free Cooling
Modo misto
Deslocamento
Fluxo ascendente
Fluxo descendente

VANTAGENS
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Dados técnicos

Nomenclatura

Dados técnicos
WallAir 
Modelo WXD40 WXD60 WXD80 WXDA0 WXDA2 WXDA4 WXDA6 WND80 WNDA4 WNDA6

Capacidade de refrigeração 1 kW 4,6 6,1 8,0 10,0 11,8 13,6 15,5 7,7 13,2 16

Tamanho 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2

TelAir

Modelo
TXD/TXF/TXG/TXU

40 60 80 90 A1 A4 A6
Capacidade de refrigeração 1 kW 4,3 5,7 7,8 9,5 11,4 14,1 16,1

Tamanho 1 2

Modelo
TND/TNF/TNG/TNU

80 A1 A6

Capacidade de refrigeração 1 kW 8,2 11,4 15,5

Tamanho 1 2

Dimensões

Tamanho 1 2

Largura × altura × comprimento mm 879 × 2.137 × 565 992 × 2.192 × 730

Dimensões

Tamanho 1 2

Largura × altura × comprimento mm 650 × 2.050 × 650 900 × 2.050 × 750

1 Condições operacionais: Temperatura interna 30 °C, umidade relativa 30 %, temperatura externa 35 °C
2 Com módulo Free Cooling 
3 Sem módulo Free Cooling 
4 Condições operacionais: Temperatura interna 30 °C, temperatura externa 20 °C
5 Condições operacionais: Temperatura do ar de retorno 35 °C, temperatura externa 35 °C

Refrigerantes: R410A (GWP: 2.088) R407C (GWP: 1.774) R134a (GWP: 1.430)

Nomenclatura

WallAir 

WX D 80
Direção do fluxo de ar D = Deslocamento

Capacidade de refrigeração nominal:
40 = 4 kW
60 = 6 kW

80 = 8 kW
A0 = 10 kW

A2 = 12 kW
A4 = 14 kW

A6 = 16 kW
Tipo de compressor: 
X = Compressor Ligado/Desligado, 
N = Compressor EC

TelAir 
TX = Compressor Ligado/Desligado
TN = Compressor EC 

Direção do fluxo de ar:
F = Deslocamento
G = Deslocamento com aletas

Capacidade de refrigeração nominal:

TX F A6 
D = Fluxo descendente
U = Fluxo ascendente

40 = 4 kW
60 = 6 kW
80 = 8 kW

90 = 9 kW
A1 = 10 kW

A4 = 14 kW 
A6 = 16 kW
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Nomenclatura SNL 80
SplitAir
SXL = Compressor Ligado/Desligado
SNL = Compressor EC

Capacidade de refrigeração nominal:
40 = 4 kW
60 = 6 kW

80 = 8 kW
A0 = 10 kW

A2 = 12 kW
A5 = 15 kW

Nomenclatura PRT 10 H
CabinetAir PRR Capacidade de 

refrigeração nominal:
10 = 1,0 kW
14 = 1,4 kW
20 = 2,0 kW

Free Cooling

Nomenclatura

SplitAir
Modelo SXL40 SXL60 SXL80 SXLA0 SXLA2 SXLA5 SNL80 SNLA5
Capacidade de refrigeração 1 kW 5,4 6,7 8,4 11,4 13,5 15,7 8,1 13,0

Tamanho 1 1 1 2 2 2 1 2

ShelterAir FC
Modelo FCL   35 FCL-IN   35 FCL 60  FCL-IN 60 FCL-IN 70  

Capacidade de refrigeração 2 kW 3,5 6,0 15,0

Tamanho 2 1 2 1 3

Dimensões

Tamanho 1 2

Largura × altura × comprimento (unidade interior 4) mm 850 × 350 × 1.160 1.040 × 410 × 1.370

Largura × altura × comprimento (unidade interior 5) mm 850 × 350 × 885 1.040 × 410 × 1.035

Largura × altura × comprimento (unidade de exterior) mm 973 × 715 × 508 973 × 1.334 × 513

Dimensões

Tamanho 1 2 3

Largura × altura × comprimento mm 640 × 1.271 × 289 720 × 612 × 604 600 × 1.250 × 600

FCL 60
FCL = instalação em exterior
FCL-IN = instalação em interior

Capacidade de refrigeração nominal:

35 = 3,5 kW
60 = 6,0 kW
70 = 15,0 kW

CabinetAir PRT
Modelo PRT10H PRT14H PRT20H

Capacidade de refrigeração 3 kW 1,0 1,4 2,0

Largura × altura × comprimento mm 1.200 × 417 × 300

ShelterAir FC
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// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
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

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

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

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

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

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

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

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

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

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
info@stulz.co.za

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

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

// UNITED KINGDOM 
STULZ UK Ltd
64 Barwell Business Park, Leatherhead Road
Chessington, Surrey KT9 2NY 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

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

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

STULZ Filiais

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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