
CyberCool  
Free Cooling Booster
Vrije Koeling voor watergekoelde chillers 

Systemen met watergekoelde chillers bieden meestal 
geen Vrije Koeling, zelfs als de lage buitentemperaturen 
op de installatielocatie dit wel toelaten. Omdat Vrije 
Koeling - evenals een nauwkeurig mix modus concept - 
de grootste potentiële besparingen biedt, heeft STULZ 
een standaardunit ontwikkeld die profiteert van de lage 
buitentemperaturen en zo zorgt voor een efficiënte werking 
het hele jaar door.

Pas uw gekoeldwatersysteem aan
Bestaande gekoeld water systemen kunnen nu achteraf, 
zonder ingewikkelde en tijdrovende planning, worden 
uitgerust met de CyberCool Free Cooling Booster. De 
unieke functionaliteit en betrouwbaarheid van de unit omvat 
geteste en goedgekeurde hydrauliek, op elkaar afgestemde 
componenten en het in eigen huis ontwikkelde STULZ-
regelsysteem, dat een probleemloze werking van alle units 
garandeert.

Hoge energiebesparing dankzij
Vrije Koeling met mix modus

VOORDELEN

• Aanzienlijke energiebesparing dankzij Vrije Koeling 
inclusief mix modus

• Lage inbedrijfstellingstijden en installatiekosten 
dankzij plug-and-play principe

• Hoge betrouwbaarheid dankzij redundantie en 
hoogwaardige componenten

Zonder Vrije Koeling

3.076.234 kWh1.643.576 kWh

Met Vrije Koeling

210.001 €

246.536 €Energiekosten

Energieverbuik

Besparingen per jaar

456.538 €

Energieverbruik aan de hand van het voorbeeld van een systeem op basis van de TSI1400 waterkoeler, 
Free Cooling Booster WFM05 en EHLD1F 1297 Een droge koeler; Bedrijfstemperatuur: 18/12°C; 
weergegeven op het temperatuurprofiel van de stad Hamburg, 0,15 € / kWh

• Met of zonder glycol in het gebruikerscircuit
• Onderhoudsvriendelijk ontwerp
• Energiebesparende pompen met variabel toerental
• Getrainde en ervaren verkoop- en servicepartners 

in meer dan 140 landen

Vrije Koeling is een intelligente oplossing om de energie-intensieve 
compressormodus te minimaliseren en daardoor de bedrijfskosten 
aanzienlijk te verlagen. CyberCool Free Cooling Booster biedt drie 
bedrijfsmodi en sselecteert, afhankelijk van de buitentemperatuur, 
altijd de meest efficiënte modus -  betrouwbaar het hele jaar door.
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Opmerking: 
1)  Gebruiker: watertemperatuur (in/uit) 18 °C/12 °C; ethyleenglycol 0%; droge koeler: watertemperatuur (in/uit) 35 °C/30 °C; ethyleenglycol 30 %

Model WFM01 WFM02 WFM03 WFM04 WFM05

Koelcapaciteit chiller1) kW 273 - 414 506 - 672 729 - 834 927 - 1,314 1,499 - 1,817

Debiet m³/h 59,4 96,4 119,6 188,4 260,9

Gewicht kg 1140 1651 1940 3510 4655

Afmetingen  
(hoogte × breedte × diepte) mm 2126 × 1909 ×  1404 2451 × 2208 × 1710 2451 × 2208  × 1710 2467  × 2360 × 4280 2467  × 2360 × 4279

CyberCool Free Cooling Booster is een hoogwaardige 
oplossing die is ontworpen voor plug-and-play-
installaties, waardoor deze geschikt is voor elke locatie.

De standaard unit is een vooraf geïnstalleerd systeem 
dat alle belangrijke hydraulische componenten bevat, 
zodat installateurs geen constructieve maatregelen 
hoeven te nemen om Vrije Koeling te integreren in het 
bestaande systeem. Door het ontwerp van de unit 
kunnen de Vrije Koeling modules snel en eenvoudig 
worden geïnstalleerd, wat de inbedrijfstellingstijden en 
installatiekosten aanzienlijk vermindert.

Snelle en eenvoudige installatie dankzij plug-and-play
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Technische gegevens

Dankzij een eigen schakelkast inclusief SEC.blue  
regelaar is een optimale regeling en perfecte 
communicatie met de chillers en droge koelers 
verzekerd. 

SEC.blue bewaakt zowel de buiten- als de 
bedrijfstemperatuur en regelt het koelvermogen 
van de droge koeler. Een optimale regeling van de 
condensatietemperatuur en een maximaal aantal 
vrije koelingsuren zijn gegarandeerd, zelfs bij hoge 
buitentemperaturen. Dit resulteert in minimale 
bedrijfskosten en een lage CO2-voetafdruk.

SEC.blue
• Intuïtieve gebruikersinterface 

via 7“ touchscreen 
• Ethernet-poort RJ32
• RS485 ModBus 
• Alarmbeheer 
• Alarmgeschiedenisweergave

Service wereldwijd
• Preventief onderhoud
• Snelle reactietijden
• Getrainde en ervaren verkoop- en servicepartners in 

meer dan 140 landen.

Droge Koeler

Watergekoelde
chiller

CyberCool
Free Cooling Booster


