
Klimatizace pro ICT technologie

Komplexní řešení

Chlazení datových center



Přím
é voln

é c
hla

ze
ní NePřímé volné chlazení

CHLAZeNí
vYSoKé InTenzITY
TePelné zÁTĚŽe 

CHILLeRY
 

chlazení
DATovýCH 
SÁlů 

CHLAZeNí
DATovýCH 

CeNTeR 

vzDUcho-
TechnIcKé
JeDnoTKY moDULÁRNí

chlazení
DaTovÝch 
cenTeR

LA
KA C

Z s.
r.o

.



For more than 40 years, sensitive information and communication technology has

been cooled by air-conditioning systems made by STULZ – everywhere in the world.

Our formula for success is both simple and sophisticated: we are engineers with a

vision and business people who know a lot about technology.

STULZ products and services are the result of many thousands of projects. This wealth

of experience, our power of innovation, and our know-how enable us to offer our

customers the whole spectrum of our Data Center Cooling products and services at

the highest quality level. 

Around the globe, our entire range of products and services complies with international 

standards.
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Komplexní řada chlazení pro datová centra 
od jediného výrobce

Klimatizační systémy STUlz chladí více než 40 let náročné informační a komunikační 
technologie na celém světě.

Recept na úspěch je jednoduchý, precisní inženýrské řešení s vizí, navrhované lidmi, kteří 
dobře rozumí potřebám informačních a komunikačních technologií.

Produkty a služby společnosti STUlz jsou výsledkem tisíců projektů. obrovské zkušenosti 
s inovacemi a znalosti nám umožňují nabízet našim zákazníkům v nejvyšší kvalitě 
komplexní spektrum produktů a služeb pro chlazení datových center.

všechny naše produkty a služby vyhovují mezinárodním standardům.
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STULZ Data Center Cooling Selection 
– Overview 
STULZ products and solutions feature optimum quality and 
reliability for data centers of all sizes and with the most diverse 
requirements. Choose the perfect solution for your individual 
requirements from different designs and dimensions – precisely 

confi gured, proven, tested, superbly reliable, and, above all,
with exceptional energy effi ciency. Find out more and choose 
precision air-conditioning technology from STULZ.

STULZ Data Center Solutions DX CW Dual

Free Cooling

Indirect 
Free Cooling

Direct Free 
Cooling

Adiabatic 
Cooling

CyberAir 3 • • • • •

MiniSpace EC • • •

CompactPlus • •

CyberRow • • •

CyberCon • • • • •

CyberHandler • • • • • •
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výběr chlazení STUlz pro datová centra 
Přehled
Produkty a řešení STUlz přinášejí optimální kvalitu 
a spolehlivost pro datová centra všech velikostí 
a s nejrozmanitějšími požadavky. zvolte nejlepší řešení pro 
vaše individuální potřeby, z různých systémů a velikostí – 

přesně nakonfigurovaných, prověřených, otestovaných, 
mimořádně spolehlivých a především výjimečně úsporných. 
Seznamte se s přesnou klimatizační technologií od 
společnosti STUlz.

řešení STULZ pro datová centra Duální

Freecooling 

Nepřímé volné 
chlazení

Přímé volné 
chlazení

Adiabatické
chlazení
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STULZ Data Center Solutions
Free 

Cooling
Air-

Cooled
Water-
Cooled

Indoor 
Installation

Outdoor 
Installation

CyberCool 2 • • •

CyberCool CSI • • • •
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STULZ Humidifi cation
Direct Room 

Humidifi cation
Duct 

Installation

CyberSonic • •

UltraSonic BNB •

UltraSonic ENS •

SupraSteam • •

řešení STULZ pro datová centra

Zvlhčování STULZ
Přímé zvlhčování místnosti  

do prostoru
Instalace do vZT potrubí

volné
chlazení

vzduchem 
chlazené

vodou  
chlazené

vnitřní
instalace

venkovní
instalace
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With our Direct and Indirect Free Cooling solutions, we are

international leaders in the field. The innovative STULZ-

developed indirect DYNAMIC FREE COOLING (page 11) 

is a showcase example of this: it is the first system worldwide

with automatic efficiency optimization, and it operates up to

60% more economically than pure compressor cooling systems.

When it comes to reducing energy consumption and costs

in data centers, Free Cooling offers the largest potential for

energy savings – in particular in cold and moderate climate

zones. Recently, technological progress has significantly

increased this potential. 

High Energy Efficiency with STULZ Free Cooling 
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SYSTéMY voLNéHo chlazení

v otázce snižování spotřeby energie a nákladů datových center 
nabízí volné chlazení (Free cooling) největší možnosti úspor 
energie – především v chladných a mírných klimatických oblastech. 
nedávný technologický pokrok potenciál těchto úspor  
výrazně zvýšil.

vysoká energetická účinnost s volným chlazením STUlz
v systémech přímého a nepřímého volného chlazení je firma 
STUlz technologickým leaderem. Příkladem je inovativní řešení 
DYnaMIc FRee coolInG (strana 11), vyvinuté společností STUlz. 
Jedná se o první systém na světě s automatickou optimalizací 
účinnosti, který pracuje až o 60 % hospodárněji než čistě 
kompresorové chladicí systémy.LA
KA C

Z s.
r.o
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Indirect Free Cooling
With Indirect Free Cooling, a system with a water/glycol mixture is used to
cool the data center. Unlike with Direct Free Cooling, no outside air enters
the data center with this cooling method. Air-conditioning systems with
Indirect Free Cooling can be configured flexibly to suit requirements and
are extremely efficient. 

Indirect Dynamic Free Cooling
To further improve the efficiency of Indirect Free Cooling, STULZ has developed a 
dynamic control system for use with its own units. This system controls the mode 
in accordance with the current heat load in the data center and so considerably 
increases the number of operating hours in Free Cooling mode compared with 
other Indirect Free Cooling systems. Moreover, STULZ Indirect Dynamic Free 
Cooling has another operating mode – Extended Free Cooling – which further 
lengthens the time of Free Cooling mode and drastically reduces operating costs. 
The dynamic control cuts energy-intensive compressor cooling to a minimum. 

Direct Free Cooling
With Direct Free Cooling, filtered outside air is used to keep the data center
cool. This brings huge potential savings of up to 90%, but brings challenges as 
well. With this cooling method, a large volume of outside air enters the rooms,
so that extended temperature and humidity tolerances must be permitted. 
If the outside temperature rises above the supply air set point, either an
integrated DX system with compressors or a separate chiller assumes the
task of cooling the data center. 

Adiabatic Cooling
In Adiabatic Cooling, water evaporates. The heat required for evaporation is drawn 
from the room air, so aiding cooling. There are two types of Adiabatic Cooling.

Direct Adiabatic
In a suitable temperature range, the outside air is cooled in Free Cooling
mode by an adiabatic pad applied before the DX coil, thereby dramatically
reducing the number of compressor operating hours. Energy efficiency is
greatly increased.

Indirect Adiabatic
An adiabatic spray applied to an air-to-air heat exchanger decreases the
outside air temperature that flows through one circuit. The cooled outside
air absorbs the heat of the return air that flows in another circuit creating
cool supply air and increasing energy efficiency. Outside air does not mix
with return or supply air.
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Způsoby volného chlazení STULZ

Nepřímé volné chlazení

U nepřímého volného chlazení se pro chlazení datového centra používá systém 
se směsí vody a glykolu. na rozdíl od přímého volného chlazení nevstupuje při 
použití tohoto způsobu volného chlazení do datového centra žádný vzduch zvenčí. 
Klimatizační systémy pracující s nepřímým volným chlazením lze nakonfigurovat tak, 
aby vyhovovaly požadavkům zákazníka, při čemž jsou velmi účinné.

Dynamické nepřímé volné chlazení

Pro další zlepšení účinnosti nepřímého chlazení vyvinula společnost STUlz unikátní 
systém dynamického řízení, který používá ve svých jednotkách. Systém řídí režimy 
jednotek v souladu s aktuální tepelnou zátěží centra, a proto ve srovnání s ostatními 
systémy nepřímého volného chlazení výrazně zvyšuje počet provozních hodin 
v energeticky úsporném režimu volného chlazení. Systém dynamického nepřímého 
volného chlazení STUlz má navíc další provozní režim – rozšířené volné chlazení 
– který dál prodlužuje dobu volného chlazení a výrazně snižuje provozní náklady. 
Dynamické řízení snižuje energeticky náročné kompresorové chlazení na minimum.

Přímé volné chlazení

U přímého volného chlazení se pro udržení nízké teploty v datovém centru využívá 
filtrovaného chladného vzduchu zvenčí. Tento postup přináší obrovský potenciál až 
90 % úspor, ale může způsobit také jisté potíže. U tohoto způsobu chlazení se do 
místnosti dostává velké množství vnějšího vzduchu, musí tedy být povolen širší interval 
provozních teplot a vlhkostí.
Jestliže venkovní teplota vzroste nad teplotu vhodnou pro free cooling, převezme 
úlohu chlazení datového centra integrovaný DX systém s kompresory nebo jiný zdroj 
chladu (chiller).

Adiabatické chlazení

adiabatické ochlazování je založené na principu odpařování vody. Teplo potřebné 
pro odpar se odebírá ze vzduchu v místnosti, což způsobuje adiabatické ochlazení. 
existují dva typy adiabatického chlazení.

Přímé adiabatické chlazení
v režimu volného chlazení se přiváděný venkovní vzduch předchlazuje adiabatickým 
zvlhčením, což výrazně zvyšuje podíl volného chlazení a snižuje počet provozních 
hodin kompresoru. celková energetická účinnost se tak výrazně zvyšuje.

Nepřímé adiabatické chlazení
adiabatické zvlhčování venkovního vzduchu před průchodem vzduchovým 
výměníkem snižuje jeho teplotu. venkovní vzduch tak může lépe odvádět teplo 
z vnitřního vzduchu cirkulují ho přes výměník, což zvyšuje energetickou účinnost 
chlazení. venkovní vzduch se přitom nemísí s vnitřním cirkulačním vzduchem.  
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Benefits Indirect Free Cooling vs. Direct Free Cooling

• Indirect Free Cooling does not depend on the quality 
 of the outside air (no dust, no pollen, and no problems
 with excessively dry or moist air)

• Longer maintenance intervals

• Fewer filter changes

• Building security

In cool weather, Indirect Free Cooling extracts cooling
capacity from the outside air. Unlike with Direct Free
Cooling, no outside air enters the data center with this
cooling method.

Traditional Indirect Free Cooling combines Free Cooling 
and compressor cooling in three stages (Free Cooling, 
Mixed mode, DX mode).

ROOM COOLING
HIGH DENSITY COOLING
CHILLER COOLING
MODULAR DATA CENTER COOLING
AIR HANDLING UNITS

Compatibility

 of the outside air (no dust, no pollen, and no problems

Traditional Indirect Free Cooling

Comprised of a dry cooler with a constant-speed fan, pumps, 
and CRACs consisting of both a DX and glycol cooling coil.

Pump

Dry cooler with 
constant-speed fan

CRAC, Air Handler

Operating Mode   Outside Temperature

Free Cooling Cooling capacity extracted from outside air;
compressor off

Mixed mode Free Cooling is joined by compressor cooling

DX mode The unit works in compressor mode
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Nepřímé volné chlazení

za chladného počasí získává nepřímé volné chlazení 
chlad z venkovního vzduchu. na rozdíl od přímého 
volného chlazení nevstupuje při použití tohoto způsobu 
nepřímého volného chlazení do datového centra žádný 
vzduch zvenčí.

Tradiční nepřímé volné chlazení kombinuje 
freecoolingové a kompresorové chlazení ve třech fázích 
(volné chlazení, smíšený režim, režim DX). 

Standardní nepřímé volné chlazení

Systém se skládá ze suchého chladiče s ventilátorem 
s konstantními otáčkami, čerpadel a jednotek cRac, 
obsahující DX (kompresorový chladicí okruh) a glykolový 
okruh. 

výhody nepřímého volného chlazení oproti přímému 
volnému chlazení

•  nepřímé volné chlazení není závislé na kvalitě 
venkovního vzduchu (nevnáší do chlazeného prostoru 
žádný prach a pyl, nepůsobí problémy s příliš vysokou 
nebo nízkou vlhkostí vzduchu)

• Delší intervaly údržby

• Méně častá výměna filtrů

• Bezpečnost budovy

Kompatibilita

chlazení DATovýCH SÁlů  
CHLAZeNí vYSoKé InTenzITY  
TePelné zÁTĚŽe  
CHILLeRY
moDULÁRNí chlazení DaTovÝch cenTeR 
vzDUchoTechnIcKé JeDNoTKY 

Suchý chladič s ventilátory 
s konstantními otáčkami

cRac jednotka

Čerpadlo

Provozní režim venkovní teplota

Free cooling chladicí výkon se získává z venkovního  
vzduchu; kompresor je vypnutý

Smíšený režim
volné chlazení je doplňováno kompresorovým 
chlazením

Režim DX (přímý 
výpar)

Jednotka pracuje v kompresorovém 
režimu
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Benefits of Indirect Dynamic Free Cooling

In addition to features of traditional Indirect Free Cooling, 
STULZ Indirect Dynamic Free Cooling has the following
benefits:

• The world’s first system with automatic efficiency
 optimization

•  Controls the operating mode in accordance with
the current heat load in the data center, without
a fixed starting value

• Up to 60 % energy savings

• The efficiency of the compressor is increased in
 Mixed mode

• Networking of all active components: All AC including 
 standby units, control valves, compressors, EC fans, 
 pumps, and dry coolers

The modern control electronics developed exclusively 
for STULZ CyberAir with Indirect Free Cooling select the 
most energy-saving mode. In contrast to traditional Indirect 
Free Cooling, the Indirect Free Cooling solution by STULZ 
features the additional Extended Free Cooling mode.
Using variable-speed pumps and a dry cooler with a vari-
able-speed fan, Free Cooling mode is extended, further 
reducing operating costs.

STULZ Indirect Dynamic Free Cooling controls the mode
in accordance with the current heat load in the data 
center – which is frequently below this set value. In this way, 
the actual heat load can be dissipated with a smaller temper-
ature difference between the chilled water and the room air.

Indirect Dynamic Free Cooling exploits this fact and works 
dynamically, i.e. without a fixed starting value, which means 
that it can considerably increase the number of operating 
hours using Free Cooling.

The higher capital investment in a STULZ GE unit
with Indirect Dynamic Free Cooling compared with 
a conventional air-conditioning system is offset after 
just a few years.

600

500

400

300

200

100

51 10

Conventional air-conditioning solution

Air-conditioning solution with Free Cooling

In thousand of €

Years

Total cost of ownership (TCO)
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Dynamické nepřímé volné chlazení

Moderní řídicí elektronika vyvinutá přímo pro jednotku STUlz 
cyberair s nepřímým volným chlazením vybírá energeticky 
nejúspornější režim. oproti standardnímu nepřímému volnému 
chlazení obsahuje řešení nepřímého volného chlazení od 
společnosti STUlz dodatečný režim rozšířeného volného chlazení.
S pomocí čerpadel s proměnnými otáčkami a suchého chladiče 
s ventilátory s proměnnými otáčkami se rozšiřuje režim 
volného chlazení, což dále snižuje provozní náklady. 

Dynamické nepřímé chlazení STUlz řídí režim podle aktuální 
tepelné zátěže v datovém centru, která je často nižší, než 
hodnota projektovaná. Tímto způsobem lze skutečnou 
tepelnou zátěž odvést s menším teplotním rozdílem mezi 
ochlazenou vodou a vzduchem v místnosti.

vyšší finanční investice do jednotek STUlz Ge 
s dynamickým nepřímým volným chlazením se ve 
srovnání s běžným klimatizačním systémem vrátí 
během krátké doby.

výhody dynamického nepřímého chlazení

Kromě výhod standardního nepřímého chlazení přináší 
dynamické nepřímé volné chlazení STUlz tyto benefity:

•  První systém na světě s automatickou optimalizací 
účinnosti

•  volí provozní režim podle aktuální tepelné zátěže 
datového centra bez pevně zadané počáteční teploty  
free coolingu

• až 60% úspora energie

•  ve smíšeném režimu se dále zvyšuje účinnost 
kompresového chlazení

•  Propojení a dynamické ovládání funkcí všech aktivních 
prvků: klimatizačních jednotek, včetně stand-by, 
řídicích ventilů, kompresorů, ec ventilátorů, čerpadel 
a ventilátorů suchých chladičů 

nepřímé volné chlazení tak pracuje dynamicky, tedy bez pevně 
zadaných parametrů pro přechod jednotlivých režimů, což 
znamená, že systém vždy pracuje v energeticky nejúčinnějším 
režimu.

v tisících € Celkové náklady na vlastnictví (TCo) 

Běžné klimatizační řešení

Klimatizační řešení s volným chlazením 
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Free Cooling with Dual Chilled-Water Coils (CW2)

Comprised of a dry cooler with a variable-speed
fan, variable-speed dry cooler pumps, chiller,
variable-speed chiller pumps, and dual-circuit 
chilled-water CRAHs.

Indirect Free Cooling with GE/GES Units

Comprised of a dry cooler with variable-speed 
fans, variable-speed pumps, and CRACs contain-
ing both a DX and a glycol cooling coil.

Thanks to the following components, STULZ can provide systems with the
additional Extended Free Cooling mode.

Variable-speed dry cooler pump
Variable-speed 
chilled-water pump

CyberCool 2 
chiller

CRAC,
Air Handler

Dry cooler with 
variable-speed fan

CRAC,
Air Handler

Dry cooler with 
variable-speed fan

Variable-speed pump

Indirect Dynamic Free Cooling
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Dynamické nepřímé volné chlazení

Díky všem plynule řízeným aktivním prvkům může být systém Stulz 
provozován v dalším „rozšířeném freecoolingovém režimu“.

volné chlazení jednotkami s dvěma výměníky 
(CW2)

Systém se skládá ze suchého chladiče s ventilátory 
s proměnnými otáčkami, čerpadel suchého chladiče 
s proměnnými otáčkami, chillerů, čerpadel chillerů 
s proměnnými otáčkami a duálních jednotek (cRac).

Nepřímé volné chlazení s jednotkami Ge/GeS

Systém se skládá ze suchého chladiče s ventilátory 
s proměnnými otáčkami, čerpadel s proměnnými 
otáčkami a jednotek cRac, obsahujícími DX výparník 
i glykolový výměník. 

chiller cyber-
cool 2

cRac
jednotka 

cRac
jednotka 

Čerpadlo s proměnnými 
otáčkami 

Čerpadlo chladicí 
vody s proměnnými 
otáčkami 

Suchý chladič 
s ventilátory 
s proměnnými otáčkami 

Čerpadlo suchého chladiče s proměnnými 
otáčkami 

Suchý chladič s ventilátory 
s proměnnými otáčkami
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Up to 60% More Economical with
STULZ Indirect Dynamic Free Cooling

DX (Compressor Cooling)

As shown in this example, when outside temperature rises 
above 24 °C, the Indirect Dynamic Free Cooling system auto-
matically selects energy-intensive DX mode. But even in this 
mode, savings are achieved through the use of modern

components. Allowing higher room temperatures can boost 
this savings effect even further, as the compressor is activated 
later on.

Compressor Fan CRAC

On Set point CW: Off / DX: Max.

Standby unit Pumps Dry Cooler fans

Off Min. Variable

Compressor Fan CRAC

Variable Set point CW: Variable /
DX: Staged

Standby unit Pumps Dry Cooler fans

On Max. Max.

  75%

   26°C

 24°C

DX

74%

  75%

   26°C

 17°C
49%

MIXED

The electronically controlled GE cooling system combining compressor cooling and Free Cooling in four stages. Here we pre-
sent an example showing the four operating modes and the required energy for air-conditioning at 75 % capacity and a room 
temperature of 26 °C in the data center. Thanks to the scalability of the Indirect Dynamic Free Cooling, this example can be
applied to data centers of almost any size.

MIXED (Compressor and Free Cooling)

When the outside temperature lies between 16 °C and 23 °C, 
the system activates Mixed mode. In other words, compressor 
cooling is joined by Free Cooling. The higher the permitted 

room temperature, the higher the number of operating hours 
using energy-efficient Mixed mode. 
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Až o 60 % úspornější provoz s dynamickým  
nepřímým volným chlazením STULZ

Mikroprocesorově řízený chladicí systém Ge, kombinuje kompresorové chlazení a volné chlazení ve čtyřech režimech. na tomto příkladu 
si ukážeme čtyři provozní režimy a energii potřebnou pro klimatizování při 75% výkonu a prostorové teplotě datového centra 26°c. Díky 
flexibilitě chladicího výkonu dynamického nepřímého volného chlazení je možné tento systém použít pro chlazení datových center téměř 
jakékoli velikosti.

DX (kompresorové chlazení)

Jak ukazuje tento příklad: pokud venkovní teplota vzroste 
nad 24 °c, systém dynamického nepřímého volného chlazení 
automaticky zvolí režim kompresorového chlazení DX 
(energeticky nejnáročnější). ale i v tomto režimu se dosahuje 

úspor díky použití moderních komponentů. nastavením 
vyšší prostorové teploty může tyto úspory ještě zvýšit, neboť 
kompresor se spustí později.

SmíŠeNý ReŽIm (kompresor a volné chlazení)

Když se venkovní teplota pohybuje mezi 16 a 23 °c, aktivuje 
systém energeticky úspornější smíšený režim. Kompresorové 
chlazení je podporováno volným chlazením. 

Čím vyšší je povolená teplota v místnosti, tím vyšší je podíl 
volného chlazení (mix operation).

Spotřeba energie
venkovní teplota

vnitřní teplota

Provozní režim

Tepelná zátěž prostoru

výparník
volný výměník
Kompresor

Kompresor ventilátor CRAC

zapnutý Dle nastavení cW: vypnuté / DX: Max.

Stand-by jednotka Čerpadla
ventilátory suchého 
chladiče

vypnutá Min. Proměnné

Kompresor ventilátor CRAC

Proměnný Dle nastavení
cW: Proměnné / 
DX: Postupné

Stand-by jednotka Čerpadla
ventilátory suchého 
chladiče

zapnutá Max. Max.

Spotřeba energie
venkovní teplota

vnitřní teplota

Provozní režim

Tepelná zátěž prostoru

výparník
volný výměník
Kompresor

Poznámka:  DX = kompresorové chlazení 
cW = chlazení vodním výměníkem (volné chlazení)

Poznámka:  DX = kompresorové chlazení 
cW = chlazení vodním výměníkem (volné chlazení)
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EFC (Extended Free Cooling)

When outside temperatures lie between 14 °C and 15 °C,
Extended Free Cooling is activated, and the compressor is
switched off completely! The air flow increases in EFC mode, 
so that Free Cooling can also be used at higher temperatures.

FC (Free Cooling)

When outside temperatures are below 13 °C, pure, cost-
efficient Free Cooling mode is possible. There is no need 
for the additional use of a compressor.

Compressor Fan CRAC

Off Max. CW: Max. / DX: Off

Standby unit Pumps Dry Cooler fans

On Max. Max.

Compressor Fan CRAC

Off Set point CW: Variable / DX: Off

Standby unit Pumps Dry Cooler fans

On Variable Variable

  75%

   26°C

  14°C

EFC

32%

  75%

   26°C

  13°C

FC

29%

Up to 60% More Economical with
STULZ Indirect Dynamic Free Cooling
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Až o 60 % úspornější provoz s nepřímým 
dynamickým volným chlazením STULZ

eFC (extended Free Cooling, rozšířený free cooling)

Když se venkovní teplota pohybuje mezi 14 a 15 °c, systém 
pracuje v rozšířeném freecoolingovém režimu a kompresor se 
zcela vypne! Průtok vzduchu jednotkou se v režimu eFc zvýší na

maximum (systém pracuje s nižší teplotní diferencí, ale větším 
vzduchovým výkonem), takže chladicí výkon se nesníží a volné 
chlazení lze použít i při vyšších venkovních teplotách.

FC (volné chlazení)

Při venkovních teplotách nižších než 13 °c, je možno použít 
pouze energeticky nejúspornější volné chlazení. Kompresorové 
chlazení není nutné.

Kompresor ventilátor CRAC

vypnutý Max.
cW: Max. / 
DX: vypnuté

Stand-by jednotka Čerpadla
ventilátory suchého 
chladiče

zapnutá Max. Max.

Kompresor ventilátor CRAC

vypnutý Dle nastavení
cW: Proměnné / 
DX: vypnuté

Stand-by jednotka Čerpadla
ventilátory suchého 
chladiče

zapnutá Proměnná Proměnné

Spotřeba energie
venkovní teplota

vnitřní teplota

Provozní režim

Tepelná zátěž prostoru

výparník
volný výměník
Kompresor

Spotřeba energie
venkovní teplota

vnitřní teplota

Provozní režim

Tepelná zátěž prostoru

výparník
volný výměník
Kompresor

Poznámka:  DX = kompresorové chlazení 
cW = chlazení vodním výměníkem (volné chlazení)

Poznámka:  DX = kompresorové chlazení 
cW = chlazení vodním výměníkem (volné chlazení)
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Direct Free Cooling exploits the potential of outside temper-
atures in moderate zones, so that the data center can be 
cooled with outside air. With this method of cooling, a high 
proportion of the outside air directly enters the room and
is conditioned by filtration and humidifying systems.

Direct Free Cooling is suitable for applications with wider
temperature and humidity tolerances. It can therefore be
used in most countries of the world with maximum energy 
efficiency. 

STULZ has carried out numerous projects worldwide with 
Direct Free Cooling and is familiar with the requirements
of different countries and continents. In order to be able
to always offer just the right solution, STULZ has developed 
scalable air-conditioning systems that precisely conform to
the typical parameters of each country.

Benefits

• High energy efficiency through the direct use 
 of Free Cooling

• Excellent system scalability („Build as you grow!“),
 no hydraulics (pipework, pumps, fittings)

• Lower capital investment than with conventional 
 Indirect Free Cooling systems

• Fold-away heat exchanger in the CyberAir AMD
 for additional energy efficiency

• Drastically lower energy consumption than all 
 conventional systems

Direct Free Cooling

ROOM COOLING
HIGH DENSITY COOLING
CHILLER COOLING
MODULAR DATA CENTER COOLING
AIR HANDLING UNITS

Compatibility

In Free Cooling mode, the filtered outside air flows
into the void under the raised floor unhampered and
without further losses.
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Přímé volné chlazení

Přímé volné chlazení využívá potenciál venkovního chladu 
a datové centrum tak lze většinou chladit pouze venkovním 
vzduchem. Při tomto způsobu chlazení se přímo do místnosti 
dostává velké množství venkovního vzduchu, který se filtruje 
a zvlhčuje.

Přímé volné chlazení je vhodné pro prostory s vyššími 
tolerancemi teplot a vlhkostí, pak se jedná o systém s největší 
energetickou účinností.

Společnost STUlz realizovala po celém světě mnoho 
projektů s přímým volným chlazením, a proto se seznámila 
s podmínkami v různých zemích a kontinentech. aby mohla 
nabídnout vždy to správné řešení, vyvinula společnost STUlz 
rozšiřitelné klimatizační systémy, které přesně odpovídají 
typickým požadavkům zákazníků. 

Kompatibilita

ve freecoolingovém režimu proudí filtrovaný venkovní 
vzduch neomezeně a bez dalších tlakových ztrát pod 
zdvojenou podlahu.

výhody

•  vysoká energetická účinnost díky použití přímého 
volného chlazení

•  Skvělá rozšiřitelnost systému (v souladu s nárůstem 
potřeby chlazení), žádný hydraulický okruh (potrubí, 
čerpadla, armatury)

•  nižší investice než u běžných systémů nepřímého volného 
chlazení

•  odklápěcí tepelný výměník v cyberair aMD zvyšující 
energetickou účinnost (option)

•  výrazné snížení spotřeby energie oproti všem běžným 
klimatizačním systémům

chlazení DATovýCH SÁlů  
CHLAZeNí vYSoKé InTenzITY  
TePelné zÁTĚŽe  
CHILLeRY
moDULÁRNí chlazení DaTovÝch cenTeR 
vzDUchoTechnIcKé JeDNoTKY 
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Hamburg London Moscow Canberra Madrid Istanbul New York Beijing Johannes-
burg Paris Sao Paulo

Annual no. of 
hours below 18 °C1 7,760 7,010 7,529 6,492 5,637 5,444 5,577 5,341 5,667 6,708 3,219

Percentage2 87% 80% 86% 74% 64% 62% 64% 61% 65% 77% 37%

Annual no. of
hours below 27 °C1 8,720 8,727 8,728 8,399 7,817 8,198 8,114 7,865 8,637 8,593 8,312

Percentage2 99.5% 99.6% 99.6% 96% 89% 94% 93% 90% 99% 98% 95%

It pays to have energy effi ciency with STULZ
air-conditioning systems:

The air-conditioning of a Hamburg data center with a
surface area of 800 m2 and a heat load of 1 MW costs
only €34,000 a year with Direct Free Cooling, as opposed
to €296,000 a year with compressor cooling only. This 
equates to savings of €262,000 a year. 

Source: STULZ comparison of system costs, basis for calculation 13 ct/kWh

Save up to 90 % on Costs per Year –
with Direct Free Cooling

1 Hours per year of temperatures up to and including 18 °C/27 °C
2 Percentage of hours with temperatures up to and including 18 °C/27 °C over the year

In moderate climates north and south of the
equatorial zone, the energy-saving advantages of
Direct and Indirect Free Cooling can be exploited
to the fullest. Electricity consumption for data 
center air-conditioning falls by up to 90 %.

Energy-saving potential thanks to outside air percentage and number of hours per year of temperatures up to and including 
18 °C/27 °C (according to ASHRAE TC9.9 – 2011)

 

 

Moderate Climate
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Ušetřete až 90 % nákladů ročně – 
s přímým volným chlazením

Potenciál úspor díky použití venkovního vzduchu a počtu hodin za rok do teploty 18 °c/27 °c včetně (podle aShRae Tc9.9 - 2011).

mírné klima

nepřímé volné chlazení je energeticky 
nejvýhodnější v mírných pásech severně 
a jižně od rovníkových oblastí. Spotřeba 
elektřiny pro klimatizaci datového centra klesá 
až o 90 %.

vyplatí se mít energeticky úsporné řešení s klimatizačními 
systémy STULZ:

Klimatizace datového centra v hamburku s plochou 800 m2 
a tepelnou zátěží 1 MW stojí s přímým volným chlazením pouze 
34 000 € ročně, ve srovnání s 296 000 € za rok při výhradně 
kompresorovém chlazení. To znamená úsporu ve výši 262 000 € 
každý rok.

zdroj: Srovnání společnosti STUlz v oblasti nákladů na systém, s cenou pro kalkulaci 13 centů/kWh.

Hamburk Londýn moskva Canberra Peking Paříž

Počet hodin pod 
18 °C za rok1

Počet hodin pod 
27 °C za rok1

Procentuální podíl2

Procentuální podíl2

1 Počet hodin za rok s teplotami do 18 °c/27 °c včetně
2 Procentuální podíl hodin s teplotami do 18 °c/27 °c včetně, v průběhu roku
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From traditional Room, High Density, and Chiller Cooling to

Modular Data Center and Air Handling Units, STULZ offers 

a complete range of cooling products that provide optimum

solutions for every situation – down to the appropriate

humidification products.

STULZ Data Center Cooling Products

PRECISION COOLING

17

PřeSNÁ KlIMaTIzace

Produkty STUlz pro chlazení datových center
od běžné klimatizace sálů, chlazení tepelné zátěže s vysokou 
intenzitou, přes vodní systémy s chillery až k modulárním datovým 
centrům a vzduchotechnickým jednotkám. Společnost STUlz 
nabízí kompletní řadu klimatizačních systémů, které přinášejí 
optimální řešení pro každou situaci. 
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The CyberAir 3 closed-circuit air-conditioning system from 
STULZ controls the conditions in the data center with the
utmost precision, maximum reliability, and energy efficiency.

Designed for reliable, continuous operation over many years, 
the STULZ CyberAir 3 is accurate to the nearest degree, quiet, 
and exceptionally economical. It keeps your IT available at all 
times.

CyberAir 3
Stand-Alone Precision Air-Conditioning System for High-End Applications
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Samostatný systém přesné klimatizace pro náročné aplikace

Klimatizační systém cyberair 3 s uzavřenou cirkulací vzduchu 
od společnosti STUlz řídí prostředí v datovém centru 
s naprostou přesností, maximální spolehlivostí a energetickou 
úsporností.
Systém STUlz cyberair 3 je navržený pro dlouhodobý 
spolehlivý a trvalý provoz. Pracuje přesně, tiše a velmi 
hospodárně. zajišťuje nepřetržitou dostupnost vašich 
informačních technologií. 

Chladicí systémy: a, aS, G GS, Ge, 

GeS, cW, cW2, acW, GcW

více informací najdete na stranách 46–49.
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Features

•  Up to 90 % more economical thanks to STULZ
Indirect Dynamic Free Cooling and Direct Free
Cooling automatic air-conditioning

• EC fan: Quiet-running, long life, maintenance-friendly

• Compressor with EC technology and
 state-of-the-art electronically controlled
 expansion valves

• Infinite compressor control for cooling capacity
 with maximum efficiency

•  Thanks to the high-efficiency rear panel (optional),   
the depth of the units increases and the suface area  
of the  heat exchanger is used even more efficiently

• Fold-away heat exchanger in the CyberAir AMD
 for additional energy efficiency

• Filter control management

• All parts requiring maintenance can be accessed 
 from the front

• Seven cooling systems in both upflow and downflow
 format, seven sizes, standard and low-energy versions

• Compact dimensions

• C7000 controller for controlling and monitoring 
 the air-conditioning system

CyberAir 3 AC units in standard door sizes are available as energy- or space-saving versions. The seven available sizes range 
from 950 to 3,350 mm in width. The largest two sizes have a depth of 980 mm.

CyberAir 3
Stand-Alone Precision Air-Conditioning System for High-End Applications
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Samostatný systém přesné klimatizace pro náročné aplikace

Klimatizační jednotky cyberair 3 s rozměry umožňujícími nastěhování standardními dveřmi jsou dostupné jako energeticky nebo 
prostorově úsporné verze. K dispozici je sedm velikostí s délkou od 950 do 3350 mm. Standardní šířka je 890 mm, pouze dvě 
nejrozměrnější skříně (moduly velikosti 6 a 7) mají šířku 950 mm.

vlastnosti

•  až o 90 % úspornější díky dynamickému nepřímému 
volnému chlazení nebo přímému volnému chlazení

•  ventilátor ec: Tichý provoz, dlouhá životnost, 
bezúdržbový

•  Kompresor s technologií ec a nejmodernější elektronicky 
řízené expanzní ventily

•  variabilní řízení kompresoru pro proměnný chladicí výkon 
s maximálizací účinnosti

•  Při použití vysoce účinného zadního panelu (volitelné 
příslušenství pro optimalizaci proudění vzduchu 
jednotkou) se zvětší hloubka jednotek a díky zvětšené 
ploše tepelného výměníku se ještě zvýší účinnost chlazení

•  odklápěcí tepelný výměník v cyberair aMD snižující 
vzduchovou tlakovou ztrátu a zvyšující energetickou 
účinnost

• Funkce Filtr control management

•  všechny části jednotek vyžadující údržbu jsou přístupné 
zepředu

•  Sedm typů chladicích systémů v provedení upflow 
i downflow, sedm velikostí skříní, standardní 
a nízkoenergetická verze

• Snaha o co nejmenší rozměry

•  c7000 controller pro řízení a monitorování klimatizačního 
systému 
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CyberAir 3 CWE/CWU
Two Modules, One Aim: Efficient Use of Space and Energy

A CyberAir CWE/CWU unit consists of an EC fan and a heat 
exchanger module. This design principle results in low pressure 
losses and increases energy efficiency considerably.

The CyberAir CWE/CWU Version Provides:

• Energy-optimized heat exchanger design for
 high water and return-air temperatures

• Large heat exchanger surfaces

• Easy transport thanks to standard door size

• Very service-friendly (front access)

• Flexible installation in data centers

Installation Options for CyberAir 3 CWE/CWU

CWU Version:
Fan unit installed under raised floor (power input of fans 
is up to 35 % less than when installed on the raised floor)

CWE Version:
Fan unit installed on raised floor when
height of raised floor is insufficient

CyberAir 3 DX
and Dual Fluid

DX and Dual Fluid 
with
EC Compressor

GE GES with 
EC Compressor CW/CW 2 CWE/CWU

Cooling capacity kW 18 ~ 102 20 ~ 82 18 ~ 102 21 ~ 82 28 ~ 214 45.0 ~ 252.2
Volumetric air fl ow m3/h 5,900 ~ 24,500 5,000 ~ 20,000 5,900 ~ 24,500 5,000 ~ 20,000 7,000 ~ 39,000 10,000 ~ 50,000

CyberAir 3 DX with Direct Free Cooling CW with Direct Free Cooling

Cooling capacity kW 75 ~ 108 107 ~ 150
Volumetric air fl ow m3/h 25,000 ~ 35,000 24,000 ~ 35,000

Technical Data

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                        For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com
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Dvě různá provedení, jeden cíl: efektivní využití prostoru a energie

Jednotka cyberair cWe/cWU se skládá z modulu ec ventilátoru 
a modulu tepelného výměníku. Tato konstrukce zajišťuje 
nízké tlakové ztráty při cirkulaci vzduchu a výrazně zvyšuje 
energetickou účinnost.

verze CyberAir CWe/CWU poskytuje:

•  energeticky optimalizovanou konstrukci tepelného výměníku 
pro vyšší teploty vody a odváděného vzduchu

• velkou plochu tepelného výměníku

•  Snadnou přepravu díky rozměrům umožňujícím nastěhování 
běžnými dveřmi

• velmi snadný servis (přístup zepředu)

• Flexibilní instalaci v datových centrech 

možnosti instalace CyberAir 3 CWe/CWU

verze CWU:
ventilátorový modul nainstalovaný pod zdvojenou podlahou 
(příkon ventilátorů je až o 35 % nižší než při instalaci na 
zdvojenou podlahu)

verze CWe:
ventilátorový modul se instaluje na zdvojenou podlahu, když 
výška zdvojené podlahy není dostačující

Technické údaje

chladicí výkon
objemový průtok vzduchu

objemový průtok vzduchu

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com

chladicí výkon

DX a duální 
jednotka

DX s přímým volným chlazením CW s přímým volným chlazením

GeS 
s eC kompresorem

DX a duální 
jednotka 
s eC kompresorem
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Operating
Mode

Outside Temperature Operation

Free
Cooling

Outside temperature
between supply air set
point and antifreeze
temperature

Outside air damper opens. Outside air flows through the filter directly into the unit, then into 
the data center; compressor off. The return air and outside air dampers open if the outside
temperature drops or thermal load is reduced. They mix return air with outside air and so 
maintain the supply air temperature; compressor off.

Outside temperature below 
antifreeze temperature

To prevent the filters from icing up, the antifreeze damper opens and warm return air from the 
data center mixes with cold outside air before entering the filter. The supply air temperature is 
regulated by the opening angle of the outside air and return air dampers; compressor off.

Mixed
mode

Outside temperature
above supply air set point

Compressor is switched on for support, to exploit Free Cooling mode to the fullest; 
outside air damper open; compressor running in partial-load mode.

DX
mode

Outside temperature
out of Free Cooling
and Mixed mode range

The unit works in compressor mode; outside air damper closed.

To achieve the most efficient Direct Free Cooling in large to
medium-sized data centers, STULZ has developed the CyberAir
AMD. These units are provided with an external damper system 
that controls return air, outside air, and supply air to reach the 
most efficient operation. To prevent pressure losses in Free Cooling 
mode and additionally increase energy efficiency, STULZ has 
developed the CyberAir AMD unit with fold-away heat exchanger. 
In Direct Free Cooling mode, the heat exchanger moves to the 
side, enabling the conditioned outside air to flow unimpeded and 
without losses into the cavity under the raised floor.

STULZ Mixing and Filtration Box

The CyberAir AMD can be fi tted with the STULZ mixing and 
fi ltration box. These STULZ units are perfectly adapted to each 
other for optimized operation. Thanks to the size of the STULZ 
mixing and fi ltration box, pressure losses are reduced and energy 
effi ciency increases. The box contains special filters that remove 
unwanted particles from the incoming air, ensuring that clean 
filtered air flows into the data center and through the sensitive 
servers.

Outside air 
damper

Return air 
damper

Antifreeze 
damper

Free Cooling Mode
(STULZ CyberAir AMD unit with mixing and filtration box)

The damper system consists of an outside air, return air and
antifreeze damper. A further air damper, which conveys the 
exhaust air to the outside, is installed in the data center that
is to be air-conditioned.

CyberAir 3 AMD
Direct Free Cooling for Large to Medium-Sized Data Centers
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Přímé volné chlazení pro střední a velká datová centra

K dosažení nejúčinnějšího přímého volného chlazení ve středně 
velkých a velkých datových centrech vyvinula společnost STUlz 
produkt cyberair aMD. Tyto jednotky mají externí modul se 
systémem vzduchových klapek, které řídí přívod a odvod vzduchu za 
účelem dosažení nejefektivnějšího provozu. aby ve freecoolingovém 
režimu nedocházelo k tlakové ztrátě na vzduchu proudícím přes 
výměník a ještě se navýšila energetická účinnost, vyvinula společnost 
STUlz jednotku cyberair aMD se sklopným tepelným výměníkem. 
ve freecoolingovém režimu se teplotní výměník odklopí na stranu 
a umožní upravenému venkovnímu vzduchu volně proudit do 
prostoru pod zdvojenou podlahou.

Směšovací a filtrační box STULZ 

Jednotku cyberair aMD lze vybavit směšovacím a filtračním 
boxem STUlz. Tyto boxy jsou dokonale optimalizovány pro provoz 
s jednotkami STUlz. Díky velikosti směšovacího a filtračního boxu 
STUlz jsou omezeny tlakové ztráty a zvyšuje se energetická účinnost. 
Box obsahuje speciální filtry, které odstraňují ze vstupního vzduchu 
nežádoucí částice, což je zárukou, že do datového centra a skrze 
citlivé servery proudí čistý, filtrovaný vzduch.

Freecoolingový režim

(Jednotka STUlz cyberair aMD se směšovacím a filtračním boxem)
Systém klapek se skládá z klapek pro venkovní vzduch a odváděný 
vzduch a z protimrazové klapky. Další vzduchová klapka, která odvádí 
odpadní vzduch ven, musí být nainstalována v klimatizovaném 
prostoru. 

Protimrazová 
klapka

Klapka 
venkovního 
vzduchu

Klapka 
zpětného 
cirkulačního  
vzduchu

Provozní 
režim

venkovní teplota Provoz

 Freecoo-
ling

venkovní teplota je mezi 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu 
a zámrazovou teplotou

otevře se klapka venkovního vzduchu. venkovní vzduch proudí skrze filtr přímo do jednotky, 
poté do datového centra; kompresor je vypnutý. Klapka odváděného vzduchu a klapka 
venkovního vzduchu se otevře, pokud klesne venkovní teplota nebo se sníží tepelná zátěž. Mísí 
zpětný cirkulační vzduch s venkovním vzduchem, a udržují tak teplotu přiváděného vzduchu; 
kompresor je vypnutý.

venkovní teplota je pod 
zámrazovou teplotou

aby filtry nezamrzly otevře se protimrazová klapka a studený venkovní vzduch se mísí ještě před 
filtry s teplým cirkulačním vzduchem z prostoru datového centra. Teplota přiváděného vzduchu 
je regulována otvíráním klapek venkovního a odváděného vzduchu; kompresor je vypnutý.

 Smíšený 
režim

venkovní teplota je nad 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu

Částečně se připíná kompresorové chlazení s plným využitím freecoolingového režimu. otevře se 
klapka venkovního vzduchu; kompresor běží v režimu částečné zátěže.

 Režim DX

venkovní teplota je mimo 
rozsah freecoolingového 
a smíšeného režimu (nad 
teplotou cirkulačního 
vzduchu)

Jednotka pracuje v kompresorovém režimu; klapka venkovního vzduchu je zavřená.

LA
KA C

Z s.
r.o

.



Operating
Mode

Outside Temperature Operation

Free
Cooling

Outside temperature
between supply air set 
point and antifreeze
temperature

Outside air damper opens. Outside air flows through the filter directly into the unit, then
into the data center; compressor off. The return air and outside air dampers open if the
outside temperature drops or thermal load is reduced. They mix return air with outside air
and so maintain the supply air temperature; compressor off.

Extended
Free

Cooling

Outside temperature 
above supply air set point

The cooling capacity is kept constant by increasing the air flow.
Outside air damper open; compressor off.

Mixed
mode

Outside temperature
continously increasing

If the fan reaches maximum speed and Extended Free Cooling is no longer
sufficient, the compressor is switched on for support; outside air damper open;
compressor runs in partial-load mode.

DX
mode

Outside temperature
out of Free Cooling
and Mixed mode range

The unit works in compressor mode; outside air damper closed.

Free Cooling Mode 
(CyberAir 3 downflow unit with FreeCool Plenum)

FreeCool Plenum features a damper for outside air and a
damper for return air. An exhaust air damper, which conveys
the exhaust air to the outside, is installed in the room that is
to be air-conditioned. The filtered outside air flows through
the CyberAir 3 unit into the cavity under the raised floor.

FreeCool Plenum for CyberAir 3
Direct Free Cooling for Medium to Small-Sized Data Centers

To enable Direct Free Cooling to be used in small and medium-
sized data centers as well, the CyberAir 3 units can be equipped 
with FreeCool Plenum. The compact Free Cooling box with an
integrated filter for the outside air can be retrofitted and has 
been specially developed for use in data centers.
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Outside air 
damper

Return air 
damper

FreeCool Plenum pro CyberAir 3
Přímé volné chlazení pro malá a střední datová centra

Pro přímé volné chlazení i v malých a středně velkých datových 
centrech, lze jednotky cyberair 3 vybavit boxem Freecool 
Plenum. Kompaktní box pro volné chlazení s integrovaným filtrem 
pro venkovní vzduch lze nainstalovat dodatečně a byl speciálně 
vyvinut pro použití v datových centrech a serverovnách.

Freecoolingový režim
(Jednotka cyberair 3 downflow s boxem Freecool Plenum)

Freecool Plenum obsahuje klapku pro venkovní vzduch a klapku 
cirkulačního vzduchu. Klapka pro odpadní vzduch, která jej 
odvádí ven, se instaluje do místnosti, která se má klimatizovat 
samostatně. Filtrovaný vzduch proudí zvenčí skrze jednotku 
cyberair 3 do prostoru pod zdvojenou podlahu.

Freecool Plenum (FcP) je dostupné 

pro všechny velikosti cyberair 3

Klapka 
cirkulačního 
vzduchu

Klapka 
venkovního 
vzduchu

Provozní 
režim

venkovní teplota Provoz

 Freecoo-
ling

venkovní teplota je mezi 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu 
a zámrazovou teplotou

otevře se klapka venkovního vzduchu. venkovní vzduch proudí skrze filtr přímo do jednotky, 
poté do datového centra; kompresor je vypnutý. Klapky cirkulačního vzduchu a venkovního 
vzduchu regulují teplotu vyfukovaného vzduchu v závislosti na venkovní teplotě a tepelné 
zátěži. Mísí zpětný cirkulační vzduch s venkovním vzduchem, a udržují tak teplotu přiváděného 
vzduchu; kompresor je vypnutý.

Rozšířený
freecoolin-

gový
režim

venkovní teplota je nad 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu

chladicí výkon se udržuje na konstantní úrovni zvyšováním průtoku vzduchu. otevře se klapka 
venkovního vzduchu; kompresor je vypnutý.

 Smíšený 
režim

venkovní teplota dále 
stoupá

Když ventilátor dosáhne maximálních otáček a rozšířený freecoolingový režim již nestačí, připíná 
se kompresorové chlazení. Klapka venkovního vzduchu zůstává otevřená.

 Režim DX

venkovní teplota je mimo 
rozsah freecoolingového 
a smíšeného režimu (nad 
teplotou cirkulačního 
vzduchu)

Jednotka pracuje v kompresorovém režimu; klapka venkovního vzduchu je zavřená.

LA
KA C

Z s.
r.o

.



Compact Plus DX Single and dual-circuit

Cooling capacity, kW 18 ~ 104
Volumetric air fl ow m3/h 6,000 ~ 24,000

For minimal investment, the Compact Plus precision
air-conditioning system ensures the availability of your
sensitive technology in large rooms with a heat load from
18 up to 104 kilowatts.

The Compact Plus units offer excellent performance
and operational reliability for little money. This electronically 
controlled system uses cooling compressors and works on
the direct evaporator principle (Direct Expansion - DX). 
The system is available as a single- or dual-circuit system.

Easy installation, simple maintenance from the front, and
compact design make our Compact Plus units a superior
air-conditioning controller in equipment rooms. The system 
can be extended to include up to twenty AC units of
different sizes.

Features

•  AC fans with direct drive

•  Easy installation

• Maintenance-friendly

• High-efficiency zigzag filter and low pressure drop

• Filter class G4, refrigerant R407C

• Options:

 -  Refrigerant R134a, filter class M5

 - Suitable for connection to all
  common BMS systems

 - Communication via Internet protocols (HTTP/SNMP), 
  text message or e-mail

 - C7000 controller for controlling and monitoring 
  the air-conditioning system

Compact Plus DX Single and Dual Circuit

Cooling capacity kW 18 ~ 104
Volumetric air fl ow m3/h 6,000 ~ 24,000

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                        For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

Technical Data

Compact Plus
Direct-Expansion Air-Conditioning for Data Centers
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Klimatizace s přímým výparem pro datová centra

Přesný klimatizační systém zajišťuje s minimální investicí 
dostupnost vaší citlivé technologie ve velkých místnostech 
s tepelnou zátěží od 18 do 104 kilowattů.

Jednotky compact Plus nabízejí skvělý výkon a provozní 
spolehlivost za málo peněz. Tento elektronicky řízený systém 
používá kompresorové chlazení a pracuje na principu přímého 
výparníku (přímý výpar, Direct expansion – DX).

Systém je k dispozici jako jednookruhový, nebo dvouokruhový.
Snadná instalace, jednoduchá údržba zepředu a kompaktní 
konstrukce dělají z našich jednotek compact Plus skvělou 
klimatizační soustavu pro technologické místnosti. Systém lze 
rozšířit až na dvacet klimatizačních jednotek různých velikostí. 

Chladicí systémy: a

více informací viz strana 46.

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena.

vlastnosti

•  ac ventilátory s přímým pohonem

• Snadná instalace

• Jednoduchá údržba

• vysoce účinný zigzak filtr s nízkou tlakovou ztrátou

• Filtr třídy G4, chladivo R407c

• volitelné příslušenství:

 – chladivo R134a, filtr třídy M5

 – vhodné pro připojení ke všem běžným systémům BMS

 –  Komunikace prostřednictvím internetových protokolů 
(hTTP/SnMP), textových zpráv nebo e-mailů

 –  c7000 controller pro řízení a kontrolu klimatizačního 
systému 

Technické údaje

chladicí výkon
objemový průtok vzduchu

Jednookruhové a dvouokruhové jednotky

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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If you need precise, reliable, and cost-effective air-condition-
ing solutions for small to medium-sized server and technology 
rooms, the MiniSpace EC series provides a microprocessor-con-
trolled solution.

These units require very little floor space, and their compact 
size means they can be installed in existing server rooms with 
no problem.

The MiniSpace units are also available with AC fans.

Features

• Maximum cooling performance with
 minimum floor space

•  Units as downflow and upflow versions

•  Simple installation and maintenance
through doors on the front

• Continuously adjustable EC fan*

 - High levels of fan motor efficiency up to 92 %,
  reaping obvious savings in running costs

 - Quiet-running, long life, maintenance-free

 - Flexibility for changed air conduction

* For MiniSpace EC only

• Continuous recording of measured values

• Air filtering with filter class EU 4

• C7000 controller for controlling and
 monitoring the air-conditioning system

• Options:

 - Humidifier/heating

 - R134a high-temperature refrigerant

MiniSpace AC Fans  EC Fans

Cooling capacity kW 5 ~ 28 6.5 ~ 31.5
Volumetric air fl ow m3/h 2,000 ~ 7,000 2,500 ~ 7,500

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                        For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

Technical Data

MiniSpace EC
Reliability for Small and Medium-Sized IT Rooms

24

Spolehlivost pro malé a středně velké serverovny a technologické prostory

Potřebujete-li přesné, spolehlivé a nenákladné klimatizační 
zařízení pro malé a středně velké serverovny a technologické 
prostory, přináší vám řada MiniSpace ec řešení přesně řízené 
mikroprocesorovým controllerem.

Tyto jednotky zabírají velmi málo podlahové plochy a jejich 
kompaktní velikost znamená, že je lze bez problémů nainstalovat 
do existujících serveroven.

Jednotky MiniSpace jsou rovněž dostupné s ac ventilátory. 

Chladicí systémy: a, G, cW

více informací viz strany 46–47.

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

vlastnosti

•  Maximální chladicí výkon s minimální podlahovou 
plochou

• Jednotky ve verzích downflow a upflow

• Jednoduchá instalace a údržba skrze přední dvířka

• Plynule nastavitelný ec ventilátor*

 –  vysoká úroveň účinnosti motoru až 92 % přináší velké 
úspory provozních nákladů

 – Tichý provoz, dlouhá životnost, bezúdržbový

 – Flexibilita pro změny distribuce vzduchu

* Pouze pro MiniSpace ec

• Průběžný záznam naměřených hodnot

• Filtrování vzduchu pomocí filtru třídy eU 4

•  c7000 controller pro řízení a kontrolu klimatizačního 
systému

• volitelné příslušenství:

 – zvlhčovač / topné těleso

 –  chladivo R 134a pro vysokoteplotní provedení

Technické údaje

chladicí výkon
objemový průtok vzduchu

AC ventilátory eC ventilátory

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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Operating
Mode

Outside Temperature Operation

Free
Cooling

Outside temperature
between supply air set 
point and antifreeze
temperature

Outside air damper opens. Outside air flows through the filter directly into the unit, then
into the data center; compressor off. The return air and outside air dampers open if the
outside temperature drops or thermal load is reduced. They mix return air with outside air
and so maintain the supply air temperature; compressor off.

Extended
Free

Cooling

Outside temperature 
above supply air set point

The cooling capacity is kept constant by increasing the air flow.
Outside air damper open; compressor off.

Mixed
mode

Outside temperature
continously increasing

If the fan reaches maximum speed and Extended Free Cooling is no longer
sufficient, the compressor is switched on for support; outside air damper open;
compressor runs in partial-load mode.

DX
mode

Outside temperature
out of Free Cooling
and Mixed mode range

The unit works in compressor mode; outside air damper closed.

The Eco-Cool function enables the use of Direct Free Cooling 
in small IT rooms thanks to air dampers integrated in the 
MiniSpace unit. 

This unit features preinstalled outside air and return air
dampers, thus offering more installation flexibility. An exhaust 
air damper, which conveys the exhaust air to the outside,
is installed in the room that is to be air-conditioned.

Return air damper

Outside air damper

Free Cooling Mode (MiniSpace Eco-Cool downflow unit)

Outside air flows into the unit through filters that remove 
unwanted particles.

MiniSpace Eco-Cool
Direct Free Cooling for Small and Medium-Sized IT Rooms
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Přímé volné chlazení pro malé a střední technologické místnosti

Funkce eco-cool umožňuje použít přímé volné chlazení v malých 
technologických místnostech díky vzduchovým klapkám 
integrovaným v jednotce MiniSpace.

Tato jednotka obsahuje předem namontované klapky pro 
venkovní a cirkulační vzduch, což zvyšuje flexibilitu při instalaci. 
Klapka pro odpadní vzduch, která jej odvádí ven, se instaluje do 
místnosti, která se má klimatizovat samostatně.

Freecoolingový režim (jednotka MiniSpace eco-cool typu 
downflow)

venkovní vzduch proudí do jednotky skrze filtry odstraňující 
nežádoucí částice.

Systém MiniSpace eco-cool je 

dostupný ve verzích downflow.

Klapka cirkulačního 
vzduchu

Klapka venkovního 
vzduchu

Provozní 
režim

venkovní teplota Provoz

 Freecoo-
ling

venkovní teplota je mezi 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu 
a zámrazovou teplotou

otevře se klapka venkovního vzduchu. venkovní vzduch proudí skrze filtr přímo do jednotky, 
poté do datového centra; kompresor je vypnutý. Klapky cirkulačního vzduchu a venkovního 
vzduchu regulují teplotu vyfukovaného vzduchu v závislosti na venkovní teplotě a tepelné 
zátěži. Mísí zpětný cirkulační vzduch s venkovním vzduchem, a udržují tak teplotu přiváděného 
vzduchu; kompresor je vypnutý.

Rozšířený
freecoolin-

gový
režim

venkovní teplota je nad 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu

chladicí výkon se udržuje na konstantní úrovni zvyšováním průtoku vzduchu. otevře se klapka 
venkovního vzduchu; kompresor je vypnutý.

 Smíšený 
režim

venkovní teplota dále 
stoupá

Když ventilátor dosáhne maximálních otáček a rozšířený freecoolingový režim již nestačí, připíná 
se kompresorové chlazení. Klapka venkovního vzduchu zůstává otevřená.

 Režim DX

venkovní teplota je mimo 
rozsah freecoolingového 
a smíšeného režimu (nad 
teplotou cirkulačního 
vzduchu)

Jednotka pracuje v kompresorovém režimu; klapka venkovního vzduchu je zavřená.
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CyberRow is the innovative air-conditioning system in which 
the air distribution takes a whole new direction – horizontal! 
The individual units are carefully integrated in the rows of 
server racks, greatly improving air distribution and taking 
cooling directly to the heat load.

Features

• Independent of rack manufacturer

• Targeted cooling of high-density racks

•  Up to five variable-speed EC fans, which can be controlled
independently of each other for optimum adaptation to
different return air and supply air temperatures

•  Infinitely adjustable EC compressor for precise cooling
capacity, and no increase in start-up current due to 
inverter technology

• For data centers with and without raised floors

• Three different widths for flexibility

• Front and rear service access

• C7000 controller for controlling and monitoring 
 the air-conditioning system

CyberRow Sizes:

Size 1: 1,950 x 300 x 1,200 (H x W x D)

Size 2: 1,950 x 400 x 1,175 (H x W x D)

Size 3: 1,950 x 600 x 1,175 (H x W x D)

Depending on the unit size, a CyberRow can supply cold air to as many as six server cabinets.

CyberRow
High Density Solution
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Řešení pro vysokou intenzitu tepelné zátěže (High Density) 

cyberRow je inovativní klimatizační systém, který zajišťuje 
vodorovnou distribuci vzduchu. Jednotlivé jednotky jsou těsně 
vsazeny do řad serverových rozvaděčů, což výrazně zlepšuje 
distribuci vzduchu a přivádí chlad přímo před servery. 

v závislosti na velikosti jednotky může cyberRow dodávat chladný vzduch až pro šest serverových skříní.

Chladicí systémy: aS, GS, GeS, cW

více informací viz strany 46–48.

vlastnosti

•  nezávislé na typu a výrobci rozvaděčě

• cílené chlazení rozvaděčů s vysokou tepelnou zátěží

•  až pět ec ventilátorů s proměnnými otáčkami, které jsou 
nezávisle ovládány, aby zajistili optimální teplotní spád 
nasávaného a vyfukovaného vzduchu

•  velký rozsah řízení výkonu ec kompresoru pro přesné 
udržení teploty a omezení rozběhového proudu díky 
inverterové technologii. 

• Pro datová centra se zdvojenými podlahami i bez nich

• Tři různé šířky umožňujícími flexibilitu řešení

• Servisní přístup zepředu i zezadu

•  c7000 controller pro řízení a kontrolu klimatizačního 
systému

velikosti jednotek CyberRow:

velikost 1: 1950 x 300 x 1 200 (v x Š x h)
velikost 2: 1950 x 400 x 1 175 (v x Š x h)
velikost 3: 1950 x 600 x 1 175 (v x Š x h) 

LA
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Thanks to its horizontal dual-direction air outlet, CyberRow creates uniform, close-contact air flow directly in front of the racks. 
Air baffles in the unit ensure that the cold air sticks directly to the server racks and no turbulence arises. 

CyberRow units with frontal air outlets are used for 
cold-aisle containment. The units are positioned in 
a staggered arrangement to provide an optimum air 
supply to the server racks across from them.

CyberRow units with lateral air conduction 
are used for hot-aisle containment.

This CFD visualization shows how the cold air 
flows directly in front of the server racks.

The red areas – around the EC fans – show that the fans emit the 
cold air at a very high speed at the outlets. However, this is only 
the case as long as the air is in the housing. The partitions installed 
between the EC fans channel the air flow, and the air baffles at  
the outlet ensure uniform distribution across the entire height of 
the racks.

CyberRow DX GE CW

Model CRS 211 AS CRS 251 AS/GS CRS 361 AS/GS CRS 251 GES CRS 361 GES CRS 210 CW CRS 320 CW CRS 560 CW
Height mm 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950
Depth mm 1,200 1,175 1,175 1,175 1,175 1,200 1,175 1,175
Width mm 300 400 600 400 600 300 400 600
Cooling capacity kW 22.2 25.3 37.5 25.3 37.5 22.7 33.3 58.2
Volumetric air flow m3/h 4,600 5,400 8,000 5,400 8,000 5,000 6,400 11,200

Technical Data

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                              For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

CyberRow
Intelligent Air Flow Control – for More Efficiency in Rack Cooling
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Inteligentní řízení průtoku vzduchu – pro vyšší účinnost chlazení rozvaděčů

Jednotky cyberRow s výfukem dopředu se používají pro uzavřené 
studené uličky. Jednotky jsou rozmístěny střídavě, což zajišťuje 
optimální přívod vzduchu k serverovým rozvaděčům naproti nim.

Tato vizualizace proudění ukazuje, jak chladný vzduch proudí přímo 
před serverové rozvaděče.

Díky horizontálnímu výstupu vzduchu ve dvou směrech vytváří cyberRow rovnoměrný proud vzduchu směřující přímo před rozvaděče. 
lamely výfuku jednotky zajišťují, že chladný vzduch se drží přímo u serverových rozvaděčů a nevznikají žádné turbulence.

Jednotky cyberRow s bočním výfukem vzduchu se 
používají pro uzavřené horké uličky.

Červené oblasti – okolo ec ventilátorů – ukazují, že výstupní rychlost 
vzduchu z ventilátorů je velmi vysoká. ale uvnitř skříně jsou lamely, 
které zajistí rovnoměrný výfuku vzduchu v celé výšce rozvaděčů.

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

chladicí výkon
objemový průtok vzduchu

Šířka
hloubka
výška 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950

1 200 1 175 1 175 1 175 1 175 1 200 1 175 1 175

4 600 5 400 8 000 5 400 8 000 5 000 6 400 11 200
22,2 25,3 25,337,5 37,5 22,7 33,3 58,2

Model

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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AirModulator
with louvered
dampers

Air flow system solutions from the STULZ AirBooster series 
are installed directly in front of the server rack in the raised 
floor. Integrated sensors ensure that cold air requirements are 
automatically determined and exactly the right air flow rate is 
provided based on the required temperature. 

All elements of STULZ air flow solutions utilize the same air 
conduction system, from the air conditioners to the racks, 
and are controlled exactly in line with cooling requirements.

For optimal server performance, we recommend
also using the STULZ differential pressure control
to drive the closed-circuit air-conditioning unit.

Sensor for differential pressure control housing
(Pressure Transmitter Module – PTM)

High Density Products
    Air Flow Management for Data Centers with Closed-Circuit Air-Conditioning
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Řešení pro vysokou intenzitu tepelné zátěže
 Řízení průtoku vzduchu pro datová centra s klimatizací s uzavřenou cirkulací

Pro optimální prostředí pro servery doporučujeme použít řízení 
vzduchového výkonu jednotek STUlz dle čidel tlakové diference.

vzduchotechnické systémy řady STUlz airBooster se instalují 
přímo před serverový rozvaděč do zdvojené podlahy. Integrované 
snímače zajišťují, že jsou automaticky detekovány požadavky na 
chladný vzduch a na základě požadované teploty se přesně ovládá 
vzduchový průtok.

celý systém ovládání průtoku vzduchu STUlz od klimatizací 
jednotky až po rack je řízen kontrolerem za účelem optimalizace 
chlazení datového centra. 

Snímač pro řízení diferenciálního tlaku ve skříni 
(modul čidla tlaku – PTM)

Airmodulator
se žaluziemiLA

KA C
Z s.

r.o
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AirBooster
with infinitely
variable EC fan 
speed control

AirBooster Pro
with adjustable air
transfer grille and
variable-speed EC
fan control

Fan EC 

Maximum air fl ow km3/h 2 650
Distributed load kg/m2 1 000
Dimensions (W x H x D) mm 600 x 210 x 600

Technical Data

High Density Products
    Air Flow Management for Data Centers with Closed-Circuit Air-Conditioning

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                        For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com
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změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

Řešení pro vysokou intenzitu tepelné zátěže
 Řízení průtoku vzduchu pro datová centra s klimatizací s uzavřenou cirkulací

AirBooster
s variabilním 
řízením otáček 
ec ventilátoru

AirBooster Pro
s nastavitelnými 
lamelami pro 
výfuk vzduchu 
a ec ventilátorem 
s proměnnými 
otáčkami

Rozměry (Š x v x h) 
nosnost
Maximální průtok vzduchu

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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Operating
Mode

Outside Temperature Operation

Free
Cooling

Outside temperature
between supply air set 
point and antifreeze
temperature

Outside air damper opens. Outside air flows through the filter directly into the unit, then
into the data center; compressor off. The return air and outside air dampers open if the
outside temperature drops or thermal load is reduced. They mix return air with outside air
and so maintain the supply air temperature; compressor off.

Adiabatic 
Free

Cooling

Outside temperature 
above supply air set point

If the outside air temperature rises above the supply air temperature set point, an Adiabatic 
Cooler cools the outside air, thus taking full advantage of the Free Cooling potential. 
Outside air damper open; compressor off.

Mixed
mode

Outside temperature
continously increasing

Compressor is switched on for support, to exploit Free Cooling mode to the full;
outside air damper open; compressor running in partial-load mode.

DX
mode

Outside temperature out 
of Free Cooling and Mixed 
mode range

The unit works in compressor mode; outside air damper closed.

The STULZ CyberCon outdoor modular container system
is designed for conditioning the air in a prefabricated
data center. This modular cooling solution is ideal for
rapid deployment and reduced construction time.

Features

• Easy to ship and install

•  Reduces up-front capital costs
and adapts to rapidly changing
conditions

•  Provides ability to scale capacity
and quickly align with IT demands

• Can be installed directly on top
 of a containerized computer room

•  No components, fans, doors,
or louvers exceeding outside
dimensions

• Rigid construction

•  Air intake and service access on
one side, allowing end-to-end
and back-to-back installation

•  Multiple independent circuits
with interlaced coil and electronic 
expansion valve

• Direct Free Cooling option allows   
 energy savings of up to 80%

•  Direct Adiabatic option handles
humidification and provides
additional energy-efficient cooling

• Air-cooled condenser using
 microchannel coils

• Cabinet sizes: 20 ft

CyberCon can be
mounted on top of a
containerized computer room.

CyberCon
Cooling for Containerized Data Centers
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Chlazení kontejnerových datových center

vlastnosti

•  Jednoduché upevnění a instalace

•  Snižuje investiční náklady a zvyšuje 
flexibilitu řešení

•  Umožňuje zvyšovat výkon dle 
požadavků IT technologie

•  Může být instalován přímo na 
kontejner s IT technologií

•  Žádné komponenty, ventilátory, 
dveře nebo žaluzie nevyčnívají 
mimo obrys

• Pevná konstrukce

•  Přívod vzduchu a přístup pro 
servis na jedné straně, umožňující 
instalaci čely nebo boky k sobě

•  více nezávislých okruhů 
a víceokruhovým výparníkem 
a elektronickými expanzními ventily

•  volba přímého volného chlazení 
přináší až 80% úsporu energie

•  volba přímého adiabatického 
chlazení umožňuje další zvýšení 
energetické účinnosti chlazení

•  vzduchem chlazený kondenzátor 
používá hliníkové mikrokanálové 
výměníky

• velikosti skříní: 6 metrů (20 ft).

venkovní modulární kontejnerový systém STUlz cybercon je 
určen pro klimatizování vzduchu i v prefabrikovaném datovém 
centru. Toto modulární řešení je ideální v případě potřeby rychlého 
uvedení do provozu a omezeného času na výstavbu.

cybercon 
lze instalovat nahoru 
například na kontejner  
s IT technologií.

Provozní 
režim

venkovní teplota Provoz

 Freecooling

venkovní teplota je mezi 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu 
a zámrazovou teplotou

otevře se klapka venkovního vzduchu. venkovní vzduch proudí skrze filtr přímo do jednotky, 
poté do datového centra; kompresor je vypnutý. Klapky cirkulačního vzduchu a venkovního 
vzduchu regulují teplotu vyfukovaného vzduchu v závislosti na venkovní teplotě a tepelné 
zátěži. Mísí zpětný cirkulační vzduch s venkovním vzduchem, a udržují tak teplotu přiváděného 
vzduchu; kompresor je vypnutý.

Adiabatické
volné

chlazení

venkovní teplota je nad 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu

Jestliže venkovní teplota stoupne nad požadovanou teplotu přiváděného vzduchu, venkovní 
vzduch se adiabaticky předchladí, čímž se plně využije potenciál volného chlazení. otevře se 
klapka venkovního vzduchu; kompresor je vypnutý.

 Smíšený 
režim

venkovní teplota trvale 
stoupá

Když ventilátor dosáhne maximálních otáček a rozšířený freecoolingový režim již nestačí, 
zapne se podpůrný kompresor; otevře se klapka venkovního vzduchu; chlazení je podpořeno 
připínáním kompresoru.

 Režim DX
venkovní teplota je mimo 
rozsah freecoolingového 
a smíšeného režimu

Jednotka pracuje v kompresorovém režimu; klapka venkovního vzduchu je zavřená.

LA
KA C
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CyberCon DX CW

Cooling capacity kW 230 ~ 480 243
Volumetric air flow m3/h 20 800 ~ 41 600 23 000

Modular Design

Thanks to the variety of options, CyberCon units can be configured 
according to your specified requirements and needs.

* External chiller, cooling tower, or dry cooler required

Technical Data

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                             For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

Cooling section
(Direct Adiabatic) 

DX condenser section
(EC fans, microchannel coil)

Direct Free Cooling
damper system

Cooling section (DX coil)

CyberCon
Cooling for Containerized Data Centers
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Mechanical Cooling Free Cooling
Adiabatic Cooling, 

Humidification
Heat Rejection

DX coil Direct Free Cooling Direct Adiabatic Condensing unit for DX

CW coil* Indirect air

Steam Humidifier
Exhaust module for 
Direct Free CoolingNo mechanical cooling

Indirect water

No Free Cooling

Chlazení kontejnerových datových center

Sekce DX kondenzátoru 
(ec ventilátory, mikrokanálový 
kondenzátor)

Systém klapek přímého 
volného chlazení

chladicí sekce  
(přímé adiabatické chlazení)

chladicí sekce (DX výparník)

modulární konstrukce

Díky široké škále možností lze jednotky cybercon konfigurovat podle
vašich specifických požadavků a potřeb.

mechanické chlazení Freecooling
Adiabatické chlazení, 

zvlhčování
odvod tepla

DX výparník Přímé volné chlazení Přímé adiabatické chlazení Kondenzační jednotka pro DX

cW výměník* nepřímý vzduchový

Parní zvlhčovač
výfukový modul 

pro přímé volné chlazeníBez kompresorového chlazení
nepřímý vodní

Žádný freecooling

* nutný externí chiller, chladicí věž nebo suchý chladič

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

chladicí výkon
objemový průtok vzduchu

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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Features

• Frees up white space in the data center

•  Designed for stringent demands
of data centers

• Modular design

•  Low installation costs 
(fewer units, mounted outdoors)

• Designed for higher return air 
 temperature 
 (according to ASHRAE 90.1)

• Proven STULZ Precision Cooling   
 Technology integrated

• Direct Free Cooling is available
 with Adiabatic Cooling options

• Indirect Free Cooling with DX/CW 
 or CW/CW coil configurations

•  Aluminum skin provides superior
corrosion protection and light weight

• Coil bypass for reduced air
 pressure drop during low loads

• Reduced operating costs
 (energy efficiency, maintenance)

• Use of Free Cooling possibilities 
 (direct air, indirect air, adiabatic,
 indirect water)

• Maintenance is not conducted
 inside the data center
 (security, cleanliness, duration)

• Units are mounted outside, lower
 risks in case of leakages

• Extensive range of capacities available

• EC fans

• Designed for operation 365 days a year

CyberHandler
Air-Conditioning Unit

STULZ CyberHandler is designed with proven STULZ cooling 
technology for stringent demands of data centers and can
be mounted on top of a building or ducted to the side of a 
building. This air handling system is a centralized cooling
solution designed specifically to free up white space in the 
data center.

Operating
Mode

Outside Temperature Direct Free Cooling Operation

Free
Cooling

Outside temperature
between supply air set 
point and antifreeze 
temperature

Outside air damper opens. Outside air flows through the filter directly into the unit, then
into the data center; compressor off. The return air and outside air dampers open if the
outside temperature drops or thermal load is reduced. They mix return air with outside air
and so maintain the supply air temperature; compressor off.

Adiabatic 
Cooling

Outside temperature 
above supply air set point

If the outside air temperature rises above the supply air temperature set point, 
an Adiabatic Cooler cools the outside air, thus taking full advantage of the Free Cooling 
potential. Outside air damper open; compressor off.

Mixed
mode

Outside temperature
continously increasing

Compressor is switched on for support, to exploit Free Cooling mode to the fullest;
outside air damper open; compressor running in partial-load mode.

DX
mode

Outside temperature out 
of Free Cooling and Mixed 
mode range

The unit works in compressor mode; outside air damper closed.
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Klimatizační jednotka 

Jednotka STUlz cyberhandler byla navržena na základě 
prověřené technologie chlazení STUlz pro přísné požadavky 
datových center a lze ji instalovat na střechu budovy nebo 
s použitím rozvodů na bok budovy. Tento systém představuje 
centralizované chlazení, navržené speciálně pro uvolnění místa 
v datovém centru a modulární instalaci.

vlastnosti

• nezabírá prostor v datovém centru

•  navržen pro přísné požadavky 
datových center

• Modulární konstrukce

•  nízké instalační náklady (méně 
jednotek, venkovní instalace)

•  navržen pro vyšší teplotu vratného 
vzduchu (podle aShRae 90.1)

•  Je možné přímé volné chlazení 
s možnostmi adiabatického 
předchlazení

•  nepřímé volné chlazení s konfiguracemi 
DX/cW nebo cW/cW

•  hliníkový plášť zajišťuje vynikající 
ochranu proti korozi a nízkou hmotnost

•  obtok výparníku pro nižší tlakovou 
ztrátu při nízké tepelné zátěži

•  nižší provozní náklady (energetická 
účinnost, údržba)

•  Údržba neprobíhá uvnitř datového 
centra (bezpečnost, čistota, doba 
trvání)

•  využití možností freecoolingu (přímý 
vzduchový, nepřímý vzduchový, 
adiabatické chlazení, nepřímý vodní)

•  Jednotky se instalují vně, nižší riziko 
v případě úniků chladicího média

• Dostupná široká škála výkonů

• ec ventilátory

• Určeno pro nepřetržitý provoz 

Provozní 
režim

venkovní teplota Provoz

 Freecooling

venkovní teplota je mezi 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu 
a zámrazovou teplotou

otevře se klapka venkovního vzduchu. venkovní vzduch proudí skrze filtr přímo do jednotky, 
poté do datového centra; kompresor je vypnutý. Klapky cirkulačního vzduchu a venkovního 
vzduchu regulují teplotu vyfukovaného vzduchu v závislosti na venkovní teplotě a tepelné 
zátěži. Mísí zpětný cirkulační vzduch s venkovním vzduchem, a udržují tak teplotu přiváděného 
vzduchu; kompresor je vypnutý.

Adiabatické
chlazení

venkovní teplota je nad 
požadovanou teplotou 
přiváděného vzduchu

Jestliže venkovní teplota stoupne nad požadovanou teplotu přiváděného vzduchu, předchladí 
adiabatický chladič venkovní vzduch procházející výměníkem, čímž se plně využije potenciál 
volného chlazení. otevře se klapka venkovního vzduchu; kompresor je vypnutý.

 Smíšený 
režim

venkovní teplota trvale 
stoupá

Když ventilátor dosáhne maximálních otáček a rozšířený freecoolingový režim již nestačí, 
zapne se podpůrný kompresor; otevře se klapka venkovního vzduchu; chlazení je podpořeno 
připínáním kompresoru.

 Režim DX
venkovní teplota je mimo 
rozsah freecoolingového 
a smíšeného režimu

Jednotka pracuje v kompresorovém režimu; klapka venkovního vzduchu je zavřená.
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CyberHandler DX CW

Cooling capacity kW 49 ~ 351 56.5 ~ 527
Volumetric air flow m3/h 4 500 ~ 32 000 4 500 ~ 42 000

* External chiller, cooling tower, or dry cooler required

CyberHandler
Air-Conditioning Unit

Modular Design

Thanks to the variety of options, CyberHandler units can be configured 
according to your specified requirements and needs.

Mechanical Cooling Free Cooling
Adiabatic Cooling, 

Humidification
Heat Rejection

DX coil Direct Free Cooling Direct Adiabatic Condensing unit for DX

CW coil*
Indirect air

Indirect Adiabatic
Exhaust module for 
Direct Free CoolingIndirect water

No mechanical cooling No Free Cooling Steam humidifier Fluid cooler for CW

Technical Data

Free Cooling Indirect Air
 
• Path A: Return air flows through the heat exchanger,   
 heat is transferred to the external circuit, cool supply   
 air is created

• Path B: Outside air flows through the heat exchanger  
 in counterflow, absorbs the heat from the return air,   
 and is exhausted via EC axial fans

• Outside air is not mixed with return or supply air

Path B  
exhaust air

 

 

 

Heat rejection 
(condensing unit for DX)

Mechanical cooling 
(DX coil)

Free Cooling (Indirect Air), 
Adiabatic Cooling  
(Indirect Adiabatic)
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Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                             For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

Klimatizační jednotka

Freecooling (nepřímý vzduchový)
adiabatické chlazení
(nepřímé adiabatické chlazení)

Mechanické chlazení  
(DX výparník)

cesta B:
vyfukovaný vzduch

odvod tepla
(kondenzační jednotka pro DX)

modulární konstrukce

Díky široké škále možností lze jednotky cybercon konfigurovat podle
vašich specifických požadavků a potřeb.

mechanické chlazení Freecooling
Adiabatické chlazení, 

zvlhčování
odvod tepla

DX výparník Přímé volné chlazení Přímé adiabatické chlazení Kondenzační jednotka pro DX

cW výměník* nepřímý vzduchový
nepřímé adiabatické chlazení

výfukový modul pro přímé 
volné chlazení

Bez kompresorového chlazení
nepřímý vodní

Žádný freecooling Parní zvlhčovač chiller pro cW

* nutný externí chiller, chladicí věž nebo suchý chladič

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

chladicí výkon 56,5
objemový průtok vzduchu

volné nepřímé vzduchové chlazení

•  cesta a (cirkulační vzduch): odváděný vzduch 
protéká skrze tepelný výměník, teplo se odvádí do 
externího okruhu, vzduch se ochlazuje

•  cesta B: venkovní vzduch proudí skrze tepelný 
výměník v opačném směru, absorbuje teplo 
z odváděného vzduchu a je vyfukován axiálními ec 
ventilátory (možnost adiabatického předchlazení)

•  venkovní vzduch se nemísí ani s odváděným ani 
s přiváděným vzduchem.

cesta a
přívod vzduchu

cesta B
venkovní vzduch

cesta a
odváděný vzduch

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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Features for CyberCool 2

• Energy-efficient and noise-optimized system operation

•  Floating switchover to Mixed/Free Cooling mode
reduces compressor run time

•  Suitable for a broad range of applications 
(outside temperature -45 to +55 °C)

• Exclusive use of industry-specific, commonly available
 system components for optimal spare-part availability
 and fail-safe operation

• Fans with large surface areas

• Easy installation and machine connection

• Large coil surfaces

• Full aluminum microchannel coil

• Operational and system concept designed for
 maintaining functionality with interchangeable
 components (one spare part for two refrigerant circuits)

• Encapsulated compressor chamber for reduced noise

• Compact machine design

• Compressed gas pipes of stainless steel for screw 
 compressors

• Airflow-optimized condenser modules

• Sturdy base frame made of welded U-profile steel

• C7000 controller for controlling and monitoring 
 the chiller

CyberCool 2 chillers have been developed especially
for use in data centers to set new standards for all
requirements for efficiency and reliability.

These units, which were designed and produced in
Hamburg, boast a cooling capacity from 50 to as much
as 1,400 kW and are available as an air-cooled version. 
Thanks to the diverse range of available options and
the intelligent control technology, the new CyberCool 2
is one of the most cost-effective chillers.

CyberCool 2 with Screw Compressor

•  Cooling capacity approx. 320 to 1,400 kW

•  Refrigerant R134a

• Constant-speed and variable-speed screw 
 compressors always combined with evaporator 
 dry expansion (DX))

• Available in one- and two-circuit chiller designs

CyberCool 2
High-End Chiller for Data Centers
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High-End chiller pro datová centra 

chillery cybercool 2 byly vyvinuty především pro použití 
v datových centrech a stanovují nové standardy v oblasti 
účinnosti a spolehlivosti.

Tyto jednotky, navržené a vyrobené v hamburku, se 
pyšní chladicím výkonem od 50 až do 1400 kW a jsou 
dostupné ve verzi chlazené vzduchem. Díky široké škále 
příslušenství a inteligentní řídicí technologii je nový 
cybercool 2 jedním z provozně nejefektivnějších chillerů.

CyberCool 2 se šroubovým kompresorem

•  chladicí výkon zhruba 320 až 1400 kW

• chladivo R134a

•  Šroubové kompresory s konstantními nebo 
proměnnými otáčkami

•  Dostupné v jednookruhovém nebo dvouokruhovém 
provedení

vlastnosti CyberCool 2

•  Provoz optimalizovaný z hlediska spotřeby energie 
a hlučnosti

•  Plynulý přechod mezi smíšeným a freecoolingovým režimem 
snižuje dobu běhu kompresoru

•  vhodné pro širokou škálu aplikací (pro venkovní teploty 
–45 až +55 °c)

•  Setaven z dostupných komponentů dle průmyslových 
standardů zaručující dostupnost náhradních dílů 
a bezporuchový provoz

•  ventilátory s velkým průměrem

•  Snadná instalace a připojení zařízení

•  velké plochy výměníků

•  Mikrokanálový kondenzátor z čistého hliníku

•  Koncepce zaručující provozuschopnost a snadnou 
udržovatelnost díky zaměnitelným komponentům (jeden 
náhradní díl pro dva okruhy chladiva)

•  Uzavřený kabinet kompresoru snižuje hlučnost

•  Kompaktní řešení zařízení

•  nerezové výfukové porubí šroubových kompresorů

•  Kondenzační moduly s optimalizovaným průtokem vzduchu

•  Pevná základní konstrukce, vyrobená ze svařovaných 
ocelových profilů U

•  c7000 controller pro řízení a kontrolu chilleruLA
KA C

Z s.
r.o

.



Options for CyberCool 2

• Control with UPS buffer

• Dual power feed with automatic or manual switchover  
 (A and B supply)

• Compressor quick-start routine so that the machine  
 reaches operating point again as quickly as possible 
 after a power failure:

 - Constant-speed compressors power back to 100% 
  cooling capacity after approx. two minutes.

 - Variable-speed compressors start up again with 
  no delay when power returns after an outage. 
  As the compressors are influenced by system 
  operation as a whole, the time until the required 
  cooling capacity is reached varies depending on 
  the number of compressors installed and the 
  specific circumstances of the project.

•  Separate electrical-load outputs to supply 
external consumers

• Internal chiller bypass switch to prevent forced flow  
 through of unnecessary thermodynamic parts

• Fan diffuser attachment for reduced energy and noise

• Glycol and nonglycol versions

• Soft-start option for constant-speed compressors avoids  
 current spikes when the compressors are started

• Fold-away fans allow efficiency-preserving coil cleaning

•  Corrosion protection (e-coating, epoxy coating)

• Extendible roof for effective maintenance

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                             For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

Technical Data

CyberCool 2 Screw Compressor Scroll Compressor

Cooling capacity, total kW 320 ~ 1,400 50 ~ 611
Volumetric water flow 70.0 ~ 211.4 16.5 ~ 106.0

CyberCool 2
High-End Chiller for Data Centers

 CyberCool 2 with Scroll Compressor

• Cooling capacity approx. 50 to 611 kW

• Evaporator as brazed-plate heat exchanger

• Refrigerant R410a

• Available in one- and two-circuit chiller designs
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High-End chiller pro datová centra

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

chladicí výkon 1 400
objemový průtok vzduchu

CyberCool 2 se spirálovým kompresorem

•  chladicí výkon zhruba 50 až 611 kW

• výparník jako pájený deskový výměník tepla

• chladivo R410a

•  Dostupné v jednookruhovém nebo dvouokruhovém 
provedení 

volitelné příslušenství pro CyberCool 2

•  Řídicí modul se záložním zdrojem UPS

•  Dvojité napájení s automatickým nebo ručním přepínáním 
(přívod a a B)

•  Proces rychlého spuštění kompresoru, aby po výpadku 
napájení zařízení dosáhlo plného výkonu co nejdříve:

 –  Kompresory s konstantními otáčkami se dostanou zpět na 
100% chladicí výkon zhruba po dvou minutách.

 –  Kompresory s proměnnými otáčkami se po obnovení 
dodávky proudu spustí ihned a nevykazují zpoždění. 
Jelikož jsou kompresory ovlivněny provozem systému jako 
celku, liší se doba, během níž je dosaženo požadovaného 
chladicího výkonu, v závislosti na počtu nainstalovaných 
kompresorů a na konkrétních parametrech instalace.

•  Samostatné elektrické výstupy pro napájení externích 
spotřebičů

•  vnitřní obtoky zajišťující průtok pouze přes aktuálně 
nezbytně nutné části 

•  Doplňkový difuzér ventilátoru, snižující spotřebu energie 
a hlučnost

• verze pro použití s glykolovou náplní nebo bez 

•  Možnost softstartu kompresorů s konstantními otáčkami 
eliminuje proudové nárazy při spouštění kompresorů

•  odklápěcí ventilátory umožňují vyčištění výparníků pro 
zachování účinnosti zařízení

•  ochrana proti korozi (elektroforetická úprava, epoxidová vrstva)

• výsuvná střecha nad rozvaděčem pro snadnou údržbu

Šroubový kompresor Spirální kompresor

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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Features

• Independent chilled-water supply close to consumption

•  Completely autonomous system with high availability 
of 99.999 %

• Construction of redundant chilled-water systems

•  As a compact DX chiller or an energy-saving 
Free Cooling chiller

•  Suitable for use in areas sensitive to noise, thanks to low-
noise condensers and heat exchangers

•  Minimal indoor refrigerant circuit (no antifreeze + low
water volume = reduced risk)

• Easy maintenance: all parts accessible from the front

•  Reliable monitoring: easy integration of BMS systems
or alarms via floating contacts

•  Units in standard door size and compact design for
easy transport and assembly

•  Integrated pumps

• C7000 controller

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                            For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com
 

Technical Data

CyberCool CSI A/G/GE

Cooling capacity, total kW 20 ~ 100
Volumetric water fl ow m3/h 3.0 ~ 14.2

A compact chilled-water generator for direct water 
cooling with a cooling capacity up to 100 kilowatts. Three 
different systems (A, G, GE) to ensure a supply of chilled 
water that precisely suits demand. Complete, autonomous, 
and highly available.

CyberCool CSI
Indoor Data Chiller
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Vnitřní chiller pro datová centra 

Kompaktní vnitřní chiller pro přímé vodní chlazení 
s výkonem do 100 kilowattů. Tři různé systémy (a, G, Ge) 
pro zajištění dodávky chladicí vody přesně podle požadavků. 
Komplexní, autonomní a vysoce spolehlivý systém. 

vlastnosti

•  nezávislý zdroj chladu blízko spotřeby chladu

• Plně nezávislý systém s vysokou spolehlivostí – 99,999 %

• Konstrukce redundantních systémů vodního chlazení

•  Jako kompaktní DX chiller nebo energeticky úsporný chiller 
s freecoolingem

•  vhodné pro použití v oblastech citlivých na hlučnost, díky 
tichým kondenzátorům nebo drycoolerům

•  Minimalizovaný vnitřní chladicí okruh (žádné nemrznoucí 
směsi + nízký objem vody = snížené riziko následků úniku 
vody)

• Snadná údržba: všechny díly dostupné zepředu

•  Spolehlivá kontrola: snadná integrace systémů do 
BMS systémů nebo signalizace alarmů prostřednictvím 
beznapěťových kontaktů

•  Jednotky ve velikosti standardních dveří a s kompaktní 
konstrukcí pro snadnou přepravu a sestavení

• Integrovaná čerpadla

• c7000 controller

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

chladicí výkon
objemový průtok vzduchu

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com

LA
KA C

Z s.
r.o

.



Features

•  STULZ UltraSonic® uses up to 93% less electricity 
than electrode/resistance steam humidifiers with 
the same output.

• Excellent control characteristics

• Energy-saving cooling effect

• Flexible actuation

• Very fine mist

• Long service life

• Rapid amortization/future-proof investment

• Hygienic humidification

In computer rooms, laboratories, technical rooms, GPs‘ 
surgeries, and offices – in fact, wherever humidification is a 
vital element of optimum air-conditioning. In all cases, with 
our STULZ UltraSonic® humidifying systems, STULZ provides 
made-to-measure humidification to ensure the best possible 
processes and high quality standards.

UltraSonic
Data Center Cooling Accessory – Humidification

UltraSonic ENS Humidifi ers for Integration BNB Direct Room Humidifi ers

Humidifi er capacity kg/h 1.2 ~ 18.0 1.0 ~ 8.0
Power consumption VA 65 ~ 960 100 ~ 670
Weight without water kg 1.5 ~ 13.0 7.1 ~ 23.0

Technical Data

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                             For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

UltraSonic BNB Direct Room Humidifiers

For direct room humidification, STULZ offers units from
the STULZ UltraSonic® model series BNB 1000 to BNB 8000. 
All major components of these units are made from stainless 
steel or high-grade plastic. A fan integrated in the housing 
distributes the cold mist, which is generated in the water bath, 
around the room. These units are employed, for example, in 
the humidification of production rooms, computer rooms,
and many other areas in which optimum humidity is essential 
for production, storage, or the indoor climate.

UltraSonic ENS Humidifi ers for Integration

Devices from the UltraSonic® ENS model series are designed 
for use in ventilation and air-conditioning systems. They can be 
installed in ventilation ducts, box-type units, and air condition-
ers, for example.
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změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

hmotnost bez vody
Příkon
výkon zvlhčovače

Příslušenství chlazení datových center – ultrazvukové zvlhčování 

v počítačových prostorách, laboratořích, technických 
místnostech, lékařských ordinacích a kancelářích – v podstatě 
všude, kde je zvlhčování zásadním prvkem kvalitní klimatizace. 
S našimi zvlhčovacími systémy STUlz UltraSonic® je možné 
docílit přesného zvlhčení a zajistit tak nejlepší možné procesy 
a vysoké standardy kvality.

Přímé zvlhčovače do místností UltraSonic BNB

Pro přímé zvlhčování místností nabízí společnost STUlz jednotky 
z modelové řady STUlz UltraSonic® BnB 1000 až BnB 8000.

všechny hlavní komponenty těchto jednotek jsou vyrobeny 
z nerezové oceli nebo kvalitního plastu. ventilátor umístěný 
ve skříni zvlhčovače distribuuje vlhkost generovanou ve vaně 
zvlhčovače. Tyto jednotky se používají například pro zvlhčení 
výrobních prostor, počítačových sálů a mnoha dalších míst, 
kde je pro výrobu, uskladnění nebo dosažení vnitřního klimatu 
nezbytná optimální vlhkost vzduchu.

vestavné zvlhčovače UltraSonic eNS

zařízení z modelové řady UltraSonic® enS jsou určena pro 
použití ve ventilačních a klimatizačních systémech. lze je začlenit 
například do vzduchotechnických potrubí, vzduchotechických 
komor nebo do klimatizačních jednotek.

vlastnosti

•  STUlz UltraSonic® spotřebovává až o 93 % méně elektřiny 
než elektrodové/odporové parní zvlhčovače se stejným 
výsledkem

•  Možnost přesného řízení

•  efekt adiabatického chlazení

•  Flexibilní přizpůsobení výkonu

•  velmi jemná mlha

•  Dlouhá životnost

•  Rychlá amortizace/návratnost investice

•  hygienické zvlhčování

vestavné zvlhčovače eNS Přímé zvlhčovače do místností BNB

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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Features

•  More than 90 % energy savings compared with 
conventional electrode/resistance steam humidifiers, 
with the same performance

•  Outstanding control characteristics – full humidifier 
capacity is available without delay on power-up

• Distribution by infinitely adjustable EC fan

•  Adiabatic cooling
- The water droplets are nebulized so finely in the
 ultrasonic humidifier that they automatically pass
 from the liquid to the gas phase (they evaporate).
 The heat necessary for evaporation is drawn out
 of the room air, so aiding cooling.

CyberSonic

Humidifi er capacity kg/h 42
Air volume fl ow m3/h 10,000
Adiabatic cooling capacity kW 24
Sound pressure level dbA <60
Weight kg 612

Technical Data

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                             For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

For servers in data centers to work safely and reliably, the 
room air must meet precisely defined requirements. Besides 
temperature, humidity is a key factor. Too much humidity can 
lead to condensation and corrosion; too little can result in 
static, loss of data, and damage to hardware.

CyberSonic keeps the specified room air conditions constant.

CyberSonic
Data Center Cooling Accessory – Humidification

38

Příslušenství chlazení datových center – zvlhčování 

Pro bezpečný a spolehlivý provoz serverů v datových 
centrech musí vzduch v těchto prostorách přesně splňovat 
stanovené parametry. Kromě teploty hraje zásadní roli 
vlhkost. Příliš vysoká vlhkost vede ke kondenzaci a korozi; 
příliš nízká vlhkost vede ke vzniku statické elektřiny, ztrátě dat 
a poškození hardwaru.

cyberSonic udržuje parametry vzduchu v dané místnosti na 
konstantních hodnotách. 
 

vlastnosti

•  více než 90% úspora energie ve srovnání s běžnými 
elektrodovými/odporovými parními zvlhčovači, ale se 
stejným výsledkem

•  vynikající ovládání – plný výkon zvlhčovače je k dispozici bez 
prodlevy nebo náběhu

• Distribuce pomocí plynule nastavitelného ec ventilátoru

• adiabatické chlazení

 –  vodní kapky se v ultrazvukovém zvlhčovači rozprašují 
tak jemně, že automaticky přecházejí z kapalného do 
plynného skupenství (vypaří se). Teplo potřebné pro 
odpar se odebírá ze vzduchu v místnosti, což napomáhá 
chlazení. 

 

změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

výkon adiabatického ochlazování
hlučnost
hmotnost

Průtok vzduchu
výkon zvlhčovače

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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Features

• Output of floating alarm or status signal

• Alphanumerical display

•  Second moisture sensor can be connected as 
a supply air limit sensor

• Remote control

• RS485 interface

• Patented antifoaming system (AFS)

• Air duct humidification with optional steam lance

• Direct room humidification with optional top-mounted fan

• Intergrated seperation from water supply system

•  Humidity control with moisture sensor 
(actual-value/set-point comparison)

•  Proportional operation via external control signal 
(e.g. 0–10 V signal) 

• ON/OFF operation

Technical Data

SupraSteam Electrode
Steam Humidifi er

Steam output kg/h 1.5 ~ 65.0
Power consumption kW 1.50 ~ 48.75
Weight without water kg 13.5 ~ 44.0

Technical data subject to change without notice.                                                                                                                                             For more information please use the QR code or visit our web site: www.stulz.com

The STULZ SupraSteam® series is a technically flexible
solution for industry and the home, as well as museums,
exhibition rooms, and building complexes that have to
be kept sterile.

SupraSteam
Data Center Cooling Accessory – Humidification
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změna technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace získáte pomocí QR kódu nebo na www.stulz.com

Technické údaje

hmotnost bez vody
Příkon
výstup páry

Příslušenství chlazení datových center – parní zvlhčování 

Řada STUlz SupraSteam® je technicky flexibilním řešením pro 
průmyslové i domácí použití, stejně jako pro muzea, výstavní 
prostory a obytné komplexy, které musí zůstat sterilní. 

vlastnosti

•  Signalizace alarmů a provozních stavů beznapěťovými 
kontakty

• alfanumerický displej

•  lze připojit druhé čidlo vlhkosti jako omezující vlhkost 
vyfukovaného vzduchu

• Dálkové ovládání

• Rozhraní RS485

• Patentovaný protipěnový systém (aFS)

•  Připojení do vzT potrubí parní hadicí a tryskou nebo 
výfukovým nástavcem

•  Přímé zvlhčování místnosti s doplňkovým horním 
ventilátorem

• Integrovaný uzávěr přívodu vody

•  Řízení vlhkosti pomocí snímače (porovnání skutečné 
hodnoty a nastavené hodnoty)

•  Proporcionální ovládání prostřednictvím externího řídicího 
signálu (např. signál 0 –10 v)

• Možnost režimu on/off 

elektrodový parní zvlhčovač 
SupraSteam

Další informace získáte na www.laka.cz nebo www.stulz.com
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• Designed specifically for precision control of 
 mission-critical environments

• Energy-efficient control concepts onboard  
 (CW standby management, raised-floor 
 pressure management, Indirect Dynamic  
 Free Cooling)

• Preservation of parameters during 
 firmware updates

• Onboard protocol Modbus RTU  
 (customizing Modbus data point list)

• Freely configurable digital alarm inputs

• Integrated data logger

• Internal Modbus component 
 communication bus

• Hardware periphery check after 
 boot sequence

• The following BMS protocols are supported:  
 BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP,  
 and LonWorks

C 7000 Electronic Controller: Intelligent Control for IT Cooling Systems

To cool IT systems efficiently and reliably, the cooling equip-
ment and its controls have to work in a perfectly harmonized 
manner. This is why we at STULZ keep Research and Develop- 
ment of our controller under our own roof, allowing us 

to constantly update the hardware and software to fulfill the 
highest standards in the reliability of mission-critical applica- 
tions and efficiency in cooling IT systems.

Control and Monitoring
Intelligent Control of All STULZ Precision Cooling Products
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Inteligentní řízení všech produktů přesné klimatizace STULZ

Pro účinné a spolehlivé chlazení informačních technologií musí 
chladicí zařízení a jeho řídicí systémy pracovat v dokonalém 
souladu. z tohoto důvodu je ve společnosti STUlz vlastní 
oddělení výzkumu a vývoje, což nám umožňuje trvale 

modernizovat hardware i software a dosahovat tak maximální 
úrovně spolehlivosti kritických aplikací i účinnosti chlazení 
informačních technologií.

Controller C 7000: Inteligentní řízení chladicích systémů pro informační technologie

•  navržen speciálně pro přesné řízení stavu 
prostředí 

•  zajišťuje nejvyšší možnou energetickou 
účinnost klimatizačního systému (režimy cW 
stand-by management, regulaci přetlaku pod 
zdvojenou podlahou, dynamické nepřímé 
volné chlazení, ...)

•  zachování parametrů nastavených během 
aktualizací firmwaru

•  vestavěný protokol Modbus RTU (úprava 
seznamu datových bodů Modbus)

•  volně konfigurovatelné vstupy digitálních 
alarmů

• Integrovaný záznam dat do protokolu

•  Interní komponentová komunikační sběrnice 
Modbus

•  Při zapnutí kontroluje funkčnost hW 
a připojených zařízení

•  Jsou podporovány následující protokoly BMS: 
Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Modbus TcP 
a lonWorks

Řídící systémy a monitoring
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Control and Monitoring
Intelligent Control of All STULZ Precision Cooling Products

WIB 8000: The All-in-One Web Interface for Precision Air-Conditioning Systems.

The WIB 8000 is user-friendly and highly functional, and it offers
easy data exchange and monitoring with global adaptability.

Functions and Monitoring

• Alert information via e-mail to up to five recipients

• Ongoing retrieval of data from the controller

• Monitoring of up to 32 units via Web browser

• Ethernet port

• Bus-independent zone operation

• Easy connection to existing building management system

User-Friendly 

• Works via HTTP and SNMP in parallel

• No JavaScript, no cookies

• Easy and quick configuration via Web page

• Easy to install and suitable for retrofitting
 (only one component to install!)
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Inteligentní řízení všech produktů přesné klimatizace STULZ 

WIB 8000: komplexní webové rozhraní pro přesné klimatizační systémy

WIB 8000 je uživatelsky přívětivé a vysoce funkční rozhraní, které 
nabízí snadnou výměnu a kontrolu dat a je plně přizpůsobitelné.

Funkce a kontrola

• Informování o alarmech pomocí e-mailu pro až pět příjemců

• Průběžné načítání dat z řídicí jednotky

•  Kontrola až 32 jednotek prostřednictvím internetového 
prohlížeče

• ethernetový port

• zónový provoz nezávislý na sběrnici

•  Snadné připojení do existujících systémů správy budovy

Uživatelsky přátelské

• Souběžný provoz přes hTTP i SnMP

• Žádné JavaScripty, cookies

• Snadná a rychlá konfigurace pomocí webové stránky

•  Snadná instalace, vhodné pro dodatečnou instalaci 
(nutná instalace pouze jednoho komponentu!) 

Řídící systémy a monitoring
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New construction or expansion of data centers poses planning 

and technical challenges for our customers, requiring attention to 

many parameters such as climate zones, area, and environmental 

and noise protection, as well as safety. Therefore, STULZ offers its 

customers individual system solutions that can be exactly custom-

ized to meet their project requirements.

Our customers can choose from seven basic configurations that 

enable them to reach an optimum balance of investment, operating 

costs, and energy efficiency. STULZ is the only manufacturer world-

wide to offer such a broad range of configuration options.

Customized Data Center Cooling Systems – Configurations

COOLING SYSTEMS
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CHLADICí SYSTéMY

výstavba nového nebo rozšíření stávajícího datového centra znamená 
pro naše zákazníky technické výzvy, při nichž je nutné věnovat 
pozornost mnoha parametrům, jako jsou klimatické zóny, lokalita, 
ekologie a ochrana před hlukem i bezpečnost. Společnost STUlz proto 
svým zákazníkům nabízí individuální řešení, která lze upravit tak, aby 
přesně vyhovovala požadavkům vyplývajícím z jejich projektů.

zákaznická řešení chladicích systémů pro datová centra – konfigurace
naši zákazníci si mohou vybrat ze sedmi základních konfigurací, 
které jim umožňují optimálně vyvážit investice, provozní náklady 
a energetickou účinnost. Společnost STUlz je jediným výrobcem na 
světě, který nabízí tak širokou škálu možností konfigurace.
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STULZ Cooling Systems
DX – Direct Expansion

A System: 
Compressor Cooling System Based on the Direct 
Evaporator Principle (Direct Expansion – DX) 

The refrigerant circuit of the AC module consists of an 
evaporator, an expansion valve, a scroll compressor, and 
an external air-cooled condenser. 

The return air conveyed by the fan flows through the 
evaporator. As it does so, heat is removed from the air 
and is transferred to the refrigerant. The AC unit and 
the external condenser are linked by means of a closed 
refrigerant circuit.

AS System:

Like the A system, the AS system works according to the 
direct evaporator principle. And to make the system even 
more efficient, the AS system is exclusively available with  
an infinitely adjustable EC compressor.

G System: 
Simple Heat Dissipation via the Water/Glycol Mixture 

The G system is like the A system, except for one difference: 
in the G system, the heat from the DX circuit is transferred 
to a water/glycol mixture by a plate-type condenser inte-
grated in the AC unit. The mixture circulates in a closed 
circuit and emits the heat to the outside air via an external 
dry cooler.

GS System:

The GS system functions in the same way as the G system.
And to make this system even more efficient, the GS system 
is exclusively available with an infinitely adjustable EC com-
pressor.
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DX – přímý výpar

Systém A:
kompresorový chladicí systém, založený na principu 
přímého výparu (přímý výpar, Direct expansion – DX)

chladicí okruh klimatizačního modulu se skládá z výparníku, 
expanzního ventilu, spirálového kompresoru a externího, 
vzduchem chlazeného kondenzátoru.

cirkulační vzduch, hnaný ventilátorem, prochází výparníkem. 
Během průchodu odebírá chladivo ze vzduchu teplo. 
Klimatizační jednotka a externí kondenzátor jsou spojeny 
potrubím chladiva do uzavřeného chladicího okruhu.

Systém AS:

Podobně jako systém a i systém aS pracuje na principu 
přímého výparníku. aby byl systém aS ještě účinnější obsahuje 
ec kompresor s plynulou regulací výkonu.

Systém G:
s odvodem kondenzačního tepla vodním/glykolovým 
okruhem přes deskový kondenzátor integrovaný

Systém G se podobá systému a, s jediným rozdílem: v systému 
je teplo z DX okruhu odváděno směsí vody a glykolu 
prostřednictvím deskového kondenzátoru, integrovaného 
do klimatizační jednotky. Teplonosné médium cirkuluje 
v uzavřeném okruhu a vyzařuje teplo do venkovního vzduchu 
prostřednictvím externího suchého chladiče.

Systém GS:

Systém GS funguje stejně jako systém G. aby byl systém 
GS ještě účinnější, vvždy obsahuje ec kompresor s plynulou 
regulací výkonu.

Chladicí systémy STULZ
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STULZ Cooling Systems
CW – Chilled Water

CW Systems: Liquid-Cooled Systems 

CW units manage without a refrigerant circuit of their 
own but require separate chilled-water production.  
The return air conveyed by the fan flows through the 
direct cooling unit, which transfers heat to the water/ 
glycol mixture. A chiller removes the heat from this  
water/glycol mixture. The AC unit and the chiller are  
connected to one another by means of a closed water/ 
glycol circuit.

CWE/CWU Systems:

These function like the CW system. To further increase 
efficiency, CWE/CWU systems feature a larger filter 
surface and offer the option of fan installation under 
raised floors.
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CW – chladicí voda  
Chladicí systémy STULZ

Systémy CW: systémy chlazené kapalinou

Jednotky cW pracují bez vlastního chladicího okruhu, 
vyžadují externí zdroj chladné vody (chiller).
cirkulační vzduch, poháněný ventilátorem, prochází 
přes výměník, kde je teplo absorbováno chladicí vodou/
glykolem. Jako zdroj chladu slouží chiller(y), který je 
propojen s klimatizačními jednotkami rozvodem chladu.

Systémy CWe/CWU:

Tyto jednotky fungují podobně jako systém cW. Pro 
další zvýšení účinnosti obsahují systémy cWe/cWU 
vzduchový filtr a výměník s věší plochou a nabízejí 
možnost instalace ventilátorového modulu pod zdvojené 
podlahy.
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STULZ Cooling Systems
GE – with Indirect Free Cooling

GE System: 
Hybrid G System with Indirect Free Cooling 

A hybrid cooling system that combines a G system 
with Indirect Free Cooling. The GE system switches to 
energy-saving mode as soon as the outside temperature  
permits. The outside air is then utilized for Indirect Free 
Cooling. GE systems form the basis of Indirect Dynamic 
Free Cooling.

GES System: Hybrid G System with Indirect Free 
Cooling and EC Compressor

Like the GE system, the GES system functions on the 
principle of Indirect Free Cooling. And to make the  
system even more efficient, the GES system is exclusively 
available with an infinitely adjustable EC compressor.

46

GE – s nepřímým volným chlazením  
Chladicí systémy STULZ

Systém Ge:
hybridní systém G s nepřímým volným chlazením

hybridní chladicí systém, jenž kombinuje systém G 
s nepřímým volným chlazením. Systém Ge se přepne do 
energeticky úspornějšího režimu, kdykoli to venkovní 
teplota dovolí. venkovní chlad se poté využívá pro nepřímé 
volné chlazení. Systémy Ge tvoří základ dynamického 
nepřímého volného chlazení.

Systém GeS: hybridní systém G s nepřímým volným 
chlazením a eC kompresorem

Podobně jako systém Ge funguje i systém GeS na principu 
nepřímého volného chlazení. aby byl systém GeS ještě 
účinnější, vždy obsahuje ec kompresor s plynulou regulací 
výkonu.
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STULZ Cooling Systems
With a Secondary Independent Chilled-Water Supply

CW2 System: 
Liquid Cooled System with Built-In Redundancy 

High-security systems often require a second  
independent chilled-water supply. Therefore,  
in the CW2 system, two redundant CW systems  
are integrated in one AC unit, saving valuable  
space in the data center.

CWE2/CWU2 Systems:

These function like the CW2 system. To further  
increase efficiency, CWE2/CWU2 systems feature  
a larger filter surface and offer the option of in-floor  
fan installation.

ACW System:  
CW System with Redundant A System (Dual Fluid) 

Two independent cooling systems (CW and A) in  
one A/C module ensure maximum failure resistance.  
If the main liquid-cooled system (CW) fails, the  
air-cooled A system ensures that air-conditioning 
continues without interruption.

GCW System:  
CW System with Redundant G System (Dual Fluid) 

A similar design to the ACW cooling system, but with 
a liquid-cooled G system working in combination with 
the CW system instead of the A system.
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Se sekundárním nezávislým zdrojem chladicí vody 
Chladicí systémy STULZ

Systém CW2:
vodou chlazený systém s vestavěnou redundancí

Systémy s nárokem na vysokou bezpečnost častokrát 
vyžadují druhý, nezávislý zdroj chladicí vody. Proto 
jsou v systému cW2 do jedné klimatizační jednotky 
vestavěny dva redundantní systémy vodního chlazení, 
což šetří prostor v datovém centru.

Systémy CWe2/CWU2:

Tyto jednotky fungují podobně jako systém cW2. Pro 
další zvýšení účinnosti obsahují systémy cWe2/cWU2 
vzduchový filtra a výměník s větší plochou a nabízejí 
možnost instalace ventilátorového modulu do podlahy.

Systém ACW:
vodou chlazený systém s redundantním systémem 
typu A (duální systém)

Dva nezávislé chladicí systémy (cW a a) v jedné 
klimatizační jednotce zajišťují maximální odolnost proti 
selhání.
Jestliže hlavní kapalinový chladicí systém (cW) selže, 
vzduchem chlazený systém a zajišťuje, že chlazení 
pokračuje bez přerušení.

Systém GCW:
vodou chlazený systém s redundantním systémem 
typu G (duální systém)

obdobná konstrukce jako u chladicího systému acW, 
ale s vodou chlazeným kondenzátorem G v kombinaci 
se suchým chladičem místo vzduchem chlazeného 
kondenzátoru. 
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Europe, America und Asia

The humidity of the tropics and arid heat of the desert require 

completely different air conditioning solutions from the moderate 

climes of the Northern Hemisphere. In addition, the demands of 

Europeans and Americans differ completely from those of Indians 

and Chinese. Only by producing in the relevant market can you 

know precisely what your customers want. This is why STULZ has 

production sites in the world’s major growth regions. All over 

the world, customers put their trust in product lines that answer 

perfectly to their requirements.

Co-operating globally, producing locally: For every region, STULZ 

supplies tailor-made products for individual requirements. 

PRODUCTION SITES
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Jsme spolehlivým partnerem

Výhradní distributor  
STULZ pro ČR

pro komplexní návrh dodávky  
a montáže klimatizačních systémů  
pro nejnáročnější aplikace v oblasti  
datových center, telekomunikací,  
vědy a výzkumu, energetiky,  
průmyslu a medicíny

LAKA CZ s.r.o.

kancelář: U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10
sklad a zámečnická dílna: Průmyslová 1497, 198 00 Praha 9
servisní středisko Benešov: Husova 654, 256 01 Benešov

telefon a fax: 271 722 230
obchodní oddělení: 724 172 147
fakturace: 602 641 960
obchodní oddělení (zdvojené podlahy): 602 550 942
technická podpora pro projektanty: 602 355 696
servisní oddělení: 602 525 958

laka@laka.cz
www.laka.cz

pro datová centra, serverovny a čisté prostory
PŘESNÁ KLIMATIZACE
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německo, hamburk

America
23

 USA, Frederick, Maryland 

AmericaAmericaAmerica

Germany, Hamburg 

Italy, Valeggio sul Mincio 

China, Hangzhou China, Shanghai

India, Mumbai

AsiaAsiaAsia

EuropeEurope
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America
23

Itálie, valeggio sul Mincio

Indie, Bombaj

USa, Frederick, Maryland

Čína, hangzhouČína, Šanghaj

Asie

Amerika
America

23

Evropa

Podniky
Evropa, Amerika a Asie

vlhkost v tropech a pouštní sucho vyžadují zcela jiná klimatizační  
řešení než mírné klima severní polokoule. a požadavky evropanů 
a američanů se naprosto liší od požadavků Indů a Číňanů.  
Pouze při výrobě v příslušné oblasti můžete přesně vědět, co zákazníci 
chtějí. Proto má společnost STUlz výrobní závody v nejvýznamnějších  
rozvíjejících se regionech po celém světě. zákazníci na celém světě 
vkládají svou důvěru do produktových řad, které dokonale  
splňují jejich požadavky.

Globální spolupráce, lokální produkce: do každého regionu dodává 
společnost STUlz produkty uzpůsobené místním individuálním  
potřebám. 
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STULZ Worldwide

    Headquarters 
Germany

      Subsidiary Companies 
Australia 
Austria 
Belgium 
China 
France 
Germany 
Great Britain 
India 
Italy 
Mexico 
Netherlands 
New Zealand 
Poland 
Singapore 
South Africa 
Spain 
USA

    Production 
Germany 
China 
India 
Italy 
USA

        Partners 
www.stulz.com/worldwide

Close to You All Over the World:  
with 17 Subsidiaries, 6 Production sites, and Sales and Service Partners  
in More than 120 Countries.
In 1971, we began specializing in the development and production of precision air-conditioning units and chillers for  
data centers. Customers all over the world have put their trust in our products and technical expertise. We continually  
invest in the latest technology and the qualified training of our employees and partners. From project planning and rollout, 
right up to maintenance and service, we have systems and solutions for data centers of all sizes and with the most diverse 
requirements – take advantage of our know-how.
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STULZ business data
Founding year: 1947
Number of employees STULZ A/C Systems, worldwide: approx. 2,100
Sales volumes STULZ A/C Systems, worldwide: approx. EUR 360 million

 

    
        

     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

   
        
        
        
        
        

        

STULZ ve světě

Po celém světě a ve vaší blízkosti, se 17 dceřinými společnostmi, 6 výrobními 
závody a prodejními a servisními partnery ve více než 120 zemích

v roce 1971 jsme se začali zaměřovat na vývoj a výrobu přesných klimatizačních a chladicích zařízení pro datová centra.
To je velké množství zkušeností, získaných za více než 40 let a z tisíců projektů, které jsme zrealizovali po celém světě.
Máme systémy a řešení pro datová centra všech velikostí a s nejrozmanitějšími požadavky - využijte naší profesionality!

Finanční ukazatele STULZ
Rok založení STULZ: 1947
Počet zaměstnanců ve společnosti STULZ Klimatechnik, celosvětově zhruba 2100 
Objem prodejů STULZ Klimatechnik, celosvětově zhruba 360 

Ústředí
Německo

Dceřiné společnosti 
Austrálie 
Belgie 
Čína 
Francie 
Indie 
Itálie 
Jihoafrická republika
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Nový Zéland 
Polsko 
Rakousko 
Singapur 
Španělsko
USA
Velká Británie 

VÝROBNÍ ZÁVODY 
Čína 
Indie 
Itálie 
Německo 
USA

Partneři
www.stulz.com/worldwide
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German Engineering 

We put a great deal of experience and 
innovative spirit into developing our
air-conditioning systems. Engineers,
specialist departments, and sales
employees work closely together,
and our teams are involved through all 
stages of the development process –
right up to completion of the finished 
product. We brook no compromise 
where the efficiency of our products is 
concerned, and cost-effective operation 
is at the heart of our endeavors.

Custom-Made

Fitting to your needs, STULZ draws
up a detailed quotation based on your 
requirements in terms of performance, 
availability, required space, and cost.
Our specialists put together an individ-
ual air-conditioning system for you in 
which internal precision air-conditioning 
systems and external chillers are always 
viewed as an integrated system. And
we help you to draw up service speci-
fications and invitations to tender. 

Tests with Your Own Specifications

In our modern 700 m2 test center, we
can conduct various tests in different 
climatic chambers on precision air-
conditioning units. If you are interested 
in purchasing a STULZ product, you can 
book a witness test in our test center. 
This allows you to have the desired 
precision air-conditioning unit tested 
according to your exact specifications, 
creating transparency and providing you 
with information about the unit’s per-
formance and energy consumption.

STULZ Availability Concept
• Individual planning assistance

• Individual performance data for individual projects

• Digital documentation

• Expert implementation and start-up

• Worldwide service
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For more information please visit www.stulz.com

Zkušenosti německých inženýrů

Do vývoje našich klimatizačních systémů 
vkládáme velkou dávku zkušeností 
a inovativních nápadů. Inženýři, 
oddělení specialistů i zaměstnanci 
prodeje úzce vzájemně spolupracují 
a naše týmy jsou zapojeny do všech fází 
vývojového procesu až do dokončení 
výsledného produktu. v oblasti účinnosti 
našich výrobků nepřipouštíme žádné 
kompromisy a nízké provozní náklady 
stojí v samém středu našeho úsilí.

výroba na zakázku

Společnost STUlz vychází vstříc vašim 
potřebám, zpracuje podrobnou nabídku 
na základě vašich požadavků na výkon, 
dostupnost, požadovaný prostor a cenu.
naši specialisté pro vás připraví 
individuální klimatizační řešení, v rámci 
kterého vnímáme přesný interní 
klimatizační systém a externí chladicí 
jednotky vždy jako jeden celek. zároveň 
vám pomůžeme připravit specifikace 
služeb a nabídky pro tendr.

Testy s vašimi vlastními parametry

v našem moderním testovacím centru 
s plochou 700 m2 můžeme provádět 
různé testy přesných klimatizačních 
jednotek v různých klimatických 
komorách. Máte-li zájem o koupi 
produktu společnosti STUlz, můžete 
si zamluvit ověřovací test v našem 
testovacím centru. Tímto způsobem si 
můžete nechat požadovanou přesnou 
klimatizační jednotku otestovat přesně 
podle svého zadání, což ujasní situaci 
a poskytne vám informace o výkonu 
jednotky a spotřebě energie. 

Princip STULZ Availability
• Individuální podpora při plánování

• Individuální výkonová data pro individuální projekty

• Digitální dokumentace

• odborná implementace a uvedení do provozu

• celosvětový servis

Další informace naleznete na stránkách www.stulz.com
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Ústředí společnosti STULZ

Dceřiné společnosti STULZ

STULZ GmbH
holsteiner chaussee 283 . 22457 hamburk
Tel.: +49 (40) 55 85-0 . Fax: +49 (40) 55 85 352 . products@stulz.de

SUS STULZ AUSTRALIA PTY. LTD.
34 Bearing Road . Seven hills nSW 21 47
Tel.: +61 (2) 96 74 47 00 . Fax: +61 (2) 96 74 67 22 . sales@stulz.com.au

STULZ AUSTRIA GmbH
lamezanstraße 9 . 1230 vídeň
Tel.: +43 (1) 615 99 81-0 . Fax: +43 (1) 616 02 30 . info@stulz.at

STULZ BeLGIUm BvBA
Tervurenlaan 34 . 1040 Brusel  
Tel.: +32 (470) 29 20 20 . info@stulz.be

STULZ AIR TeCHNoLoGY AND SeRvICeS SHANGHAI Co., LTD.
Room 5505, 1486 West nanjing Road, Jingan . Šanghaj 200040 . P.R. Čína  
Tel.: +86 (21) 3360 7133 . Fax: +86 (21) 3360 7138 . info@stulz.cn

STULZ eSPANA S.A.
avenida de los castillos 1034 . 28918 leganes (Madrid)
Tel.: +34 (91) 517 83 20 . Fax: +34 (91) 517 83 21 . info@stulz.es

STULZ FRANCe S. A. R. L.
107, chemin de Ronde . 78290 croissy-sur-Seine
Tel.: +33 (1) 34 80 47 70 . Fax: +33 (1) 34 80 47 79 . info@stulz.fr

STULZ U. K. LTD.
First Quarter . Blenheim Rd. . epsom . Surrey KT 19 9 Qn
Tel.: +44 (1372) 74 96 66 . Fax: +44 (1372) 73 94 44 . sales@stulz.co.uk

STULZ S.p.A.
via Torricelli, 3 . 37067 valeggio sul Mincio (vR)
Tel.: +39 (045) 633 16 00 . Fax: +39 (045) 633 16 35 . info@stulz.it

STULZ-CHSPL (INDIA) PvT. LTD.
006, Jagruti Industrial estate . Mogul lane, Mahim . Bombaj - 400 016  
Tel.: +91 (22) 56 66 94 46 . Fax: +91 (22) 56 66 94 48 . info@stulz.in

STULZ mexico S.A. de C.v.
avda. Santa Fe no. 170 - oficina 2-2-08 . German centre . Delegacion alvaro obregon  
MX- 01210 Mexico Distrito Federal
Tel.: +52 (55) 52 92 85 96 . Fax: +52 (55) 52 54 02 57 . belsaguy@stulz.com.mx

STULZ GRoeP B. v.
Postbus 75 . 1180 aB amstelveen
Tel.: +31 (20) 54 51 111 . Fax: +31 (20) 64 58 764 . stulz@stulz.nl

STULZ NeW ZeALAND LTD.
office 71 300 Richmond Rd. . Grey lynn auckland
Tel.: +64 (9) 360 32 32 . Fax: +64 (9) 360 21 80 . sales@stulz.co.nz

STULZ PoLSKA SP. Z o.o.
Budynek Mistral . al. Jerozolimskie 162 . 02 - 342 varšava  
Tel.: +48 (22) 883 30 80 . Fax: +48 (22) 824 26 78 . info@stulz.pl

STULZ SINGAPoRe PTe LTD.
33 Ubi ave 3 #03-38 vertex . Singapur 408868
Tel.: +65 6749 2738 . Fax: +65 6749 2750 . andrew.peh@stulz.sg

STULZ AIR TeCHNoLoGY SYSTemS (SATS) , INC.
1572 Tilco Drive . Frederick, MD 21704
Tel.: +1 (301) 620 20 33 . Fax: +1 (301) 662 54 87 . info@stulz-ats.com

STULZ SoUTH AFRICA PTY. LTD.
Unit 18, Jan Smuts Business Park . Jet Park . Boksburg . Gauteng, Jihoafrická republika  
Tel.: +27 (0)11 397 2363 . Fax: +27 (0)11 397 3945 . aftersales@stulz.co.za

Chlazení pro ICT

ve vaší blízkosti

Se specialisty, kompetentními partnery v našich dceřiných společnostech  
a výhradními prodejními a servisními partnery po celém světě.
našich šest výrobních závodů sídlí v evropě, Severní americe a asii.

Další informace naleznete na našich stránkách www.laka.cz. 

U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10
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