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Ampla Faixa de Operação 
-15ºC a +45ºC; pode operar em temperaturas tão baixas quanto -20ºC 
quando equipado com o opcional de baixa temperatura ambiente.

Alta Eficiência 
A série de produtos DATACOOL foi projetada para alta eficiência  
energética.  Os produtos adotam componentes de alta eficiência (como 
compressores e motores dos ventiladores) e projeto da estrutura para 
alcançar um COP acima de 3,2 e fator de calor sensível acima de 0,9.

Precisão do Controle 
Faixa de Temperatura: 15ºC a 35ºC; Precisão: ± 1ºC; Faixa da  
Umidade Relativa: 35% a 80%; Precisão: ± 5%.

Comprimento tubulação 
Comprimento total: 30 m de tubulação de sucção e líquido;  
condensador acima da unidade interna: máx. 20 m; condensador abaixo 
da unidade interna: máx. 5 m (consulte o representante AIRSYS para 
condições específicas de instalação).

MODOS DE OPERAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Essa série de produtos oferece dois modos de operação: padrão e 
modo de economia de energia. Quando a aplicação requerer alto  
controle de temperatura e umidade relativa, o modo padrão é o  
escolhido; caso contrário, o modo de economia de energia é escolhido  
e pode alcançar 10% ou mais de economia de energia.

DESIGN MODERNO E COMPACTO
A estrutura principal e a base da série DATACOOL são pretas, seguindo  
o padrão da indústria em termos de dimensões e estilo, com área de 
ocupação menor que 1 m².

CONFIABILIDADE
A série DATACOOL utiliza componentes de excelência das mais  
renomadas marcas globais, de modo a assegurar a alta confiabilidade 
do equipamento. 

MONITORAMENTO REMOTO
Módulos opcionais de comunicação RS485, RS232 e TCP/IP, para 
controle e monitoramento remoto via rede local, rede wireless e via 
cabo através de dispositivos móveis ou centrais de controle. 

CONTROLE DE ROTAÇÃO DO VENTILADOR DO CONDENSADOR
O controle de rotação do ventilador não apenas reduz a energia do 
ventilador, mas também a energia de todo o sistema de refrigeração.

QUALIDADE
Todos os produtos da AIRSYS são fabricados em conformidade com 
as normas ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 e procedimentos da 
comunidade europeia (CE), da Alemanha (TÜV) e China (CCC).

Compressor scroll Fluido ecológicoUmidificador com eletrodos Ventilador centrífugo com 
pás curvadas para trás
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESTAQUES



MODELO 5R1C0 7R1C0 13E1C0 15E1C2 18E1C2 22E1C3 25E1C3 30E1C3

Modo de Insuflamento O: Frontal Superior; U: Inferior; DL: Deslocamento; TP: Superior

Ponto de Força (1) 220V ou 380V / 3F / 60Hz

Capacidade de Refrigeração (2) kW 5.8 7.4 13.2 15.4 18.3 22.2 26.8 30.2

Compressor Rotativo Scroll Hermético

Ventilador de Insuflamento

Quantidade n. 1 1 1 1 1 2 2 2

Vazão de Ar m3/h 2000 2000 2630 4050 4050 5100 6500 6500

Aquecedor Elétrico kW 2.3 2.3 4.5 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0

Umidificador kg/h 3 3 3 5 5 5 8 8

Condensador à Ar modelo*n CMD3*1 CMD4*1 CMD5*1 CME5*1 CME8*1 CME8*1 CME10*1 CME10*1

Largura *Profundiade *Altura mm 650*580*1910 900*750*1910 1300*750*1910

Peso kg 145 155 165 245 250 330 335 355 

DATACOOL   |  AIRSYS

(1) Os modelos 5R1C0, 7R1C0 e 13E1C0 também estão disponíveis com alimentação 220V / 1F / 60Hz;
(2) Temperatura de bulbo seco do ar de retorno 24ºC, umidade 50%, temperatura externa de bulbo seco 35ºC.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de Monitoramento Remoto
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BERLINERLUFT DO BRASIL.

A AIRSYS  é uma fornecedora  de equipamentos  e soluções  
para  refrigeração  para  a indústria  ICT  (Tecnologia  da  
Informação e Comunicação).

Os produtos incluem:
 • Ar condicionado e Chiller para salas de TI e grandes data  
    centers
 • Sistema de Controle Inteligente (BAS) para salas de TI e  
    data centers
 • Equipamento de ar condicionado para estações telecom
 • Sistema de Controle Inteligente para refrigeração de  
    estações de telecom
 • Ar condicionado e trocador de calor para caixas de 
    telefonia.

As soluções incluem:
 • Projeto do sistema de refrigeração
 • Integração de sistema
 • Instalação e comissionamento
 • Operação e manutenção

A AIRSYS  é também  líder global  em fornecimento  de soluções  de  
refrigeração para Sistemas de Imagens Médicas.
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A BerlinerLuft é uma parceira de soluções globais na área de sistemas de
ventilação e ar condicionado,oferecendo aos nossos clientes um produto

•

• Ventiladores e Exaustores

• Unidades de Tratamento de Ar

• Climatização de Precisão

• Atenuadores de Ruído

• Reguladores de Vazão

• Condução de Ar e Soluções Singulares

A BERLINERLUFT. DO BRASIL, tradicional fabricante de produtos para 

produtos AIRSYS para o mercado nacional.
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