
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREECOOL 
Free Cooling Box com Controle Inteligente 
Vazão de Ar: 1000 m³/h – 3450 m3/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O FREECOOL é uma unidade inteligente de ventilação 

utilizada em shelters e pequenos data centers. A unidade 

insufla ar externo em baixa temperatura para climatizar 

naturalmente a sala de equipamentos. Instalando a 

unidade FREECOOL, a quantidade de horas de operação 

do ar condicionado pode ser reduzida significativamente, 

permitindo até 90% de economia de energia. 

A unidade FREECOOL utiliza ventiladores EC, que 

ajustam a vazão de ar insuflado automaticamente, de 

acordo com a diferença de temperatura e com o menor 

consumo elétrico. 

O FREECOOL pode trabalhar em conjunto com o sistema 

de ar condicionado existente. Quando a unidade suprir 

100% da capacidade térmica, o ar condicionado existente 

irá parar completamente. 

 
A unidade FREECOOL pode ser conectada a no máximo 

duas unidades de refrigeração. 

 

A unidade está disponível nos modelos: ID (instalação 

interna), OD (instalação externa), packaged e split. Há 

opções de alimentação elétrica para 220V AC e 48V DC.

 

 
 

Identificação da Unidade 
      

 

 

 

      Código especial 
 

      Separador 
 

Alimentação Elétrica 

220/1/60:  220V CA monofásico 60Hz,  

Alimentação Corrente Alternada 

48V CC: 36V a 57V CC  
Alimentação Corrente Contínua 
 

  Separador 
 

Quantidade de ventiladores 

F1 – equipado com um ventilador;  

F2 – equipado com dois ventiladores. 
 

 

Vazão de ar nominal 

Por exemplo, número “18” indica vazão de ar nominal de 1800 m³/h 
 

Estrutura 

SPL – Unidade Split: o equipamento é fabricado em partes, sendo a 
unidade principal contendo o ventilador e a outra contendo a saída de ar; 
PCK – Unidade Package: a entrada de ar, a saída de ar e o damper estão 
integrados dentro da unidade 
 
 
 

Separador 

 

Tipo de instalação 

INDOOR: A unidade é instalada no ambiente interno, abreviada como “ID”  
OUTDOOR: A unidade é instalada no ambiente externo, abreviada como “OD” 

 
 
Separador: “.” 

 
Nome da Série de Produtos 

FREECOOL, abreviada como FCB 
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Faixa de Operação 

Alimentação Elétrica 

36V CC a 57V CC (Corrente Contínua) 

220V ± 15% (Corrente Alternada) 

Temperaturas de Operação 

Temperatura: -30ºC a 55ºC 

Umidade: 5 a 95%  

Armazenamento 

Temperatura: -40ºC a 70ºC  

Umidade: 5 a 95% 

Aplicações 

Estações de rádio base 

Estações de distribuição de energia 

Centro de controle industrial

 

 
 
 

Configuração do Produto 

Componentes Padrão 

Estrutura de aço revestida com pintura epóxi.  

Ventilador centrifugo EC, acoplado com motor 48V CC. 

(Disponível apenas para FREECOOL.DC) 

Ventilador centrifugo acoplado com motor 220V CA. 

(Disponível apenas para FREECOOL.AC) 

Pré-filtro em nylon - G2 

Filtro G4 

Caixa elétrica com contator, relé, disjuntor e terminais.  

Veneziana de pressão para descarga de ar (Disponível 

apenas para as unidades SPLIT) 

Damper de ar motorizado (Disponível apenas para as 

unidades PACKAGE). 

Proteção contra chuva para tomada de ar 

(Disponível apenas para unidades instaladas no 

ambiente interno)  

Proteção contra chuva para descarga de ar 

(Disponível apenas para as unidades SPLIT) 

O sistema micro processado inclui: 

 Microprocessor 

Sensor de temperatura do ambiente 

Sensor de temperatura externa 

Componentes Opcionais 

Filtro M5 

Pressostato de diferencial de pressão 

Aquecedor elétrico (Disponível apenas para unidades 

packaged com um ventilador) 

Sensor de temperatura do ar de insuflamento 

Damper com atuador 

Transformador de 24V para 48V 

Placa de comunicação RS232 

Placa de comunicação RS485 

Placa PCOWEB para servidor web  

Clock card 

Contatora para ar condicionado existente (No máximo 

2 unidades) 

Sensor de umidade



Princípio de Operação 
 

Quando a unidade FCB for instalada em shelters, está 

será a unidade principal de refrigeração, que irá controlar 

os equipamentos de ar condicionado. Trabalhando em 

conjunto os equipamentos irão fornecer a capacidade de 

refrigeração necessária. 

Quando a temperatura do ambiente externo for menor 

que a temperatura interna, a unidade FCB irá insuflar ar 

fresco para dentro do ambiente. Quando está na for 

suficiente a FCB enviará um sinal para o equipamento de 

ar condicionado que entrará em operação a fim de suprir 

a necessidade do ambiente. 

 

 
 
Caso o ar condicionado falhe, a FCB entrará em 

funcionamento no modo emergência, insuflando ar 

externo para dentro do ambiente. 
 

A ilustração abaixo demonstra a forma de instalação e 

modo de funcionamento das unidades FCB Split e 

Package.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaques 
 

Alta Eficiência Energética 
Utilizando a unidade FREECOOL, a quantidade de 

horas de operação do ar condicionado será reduzida 

significativamente. 
 

Ótimo Design e Fácil Manutenção 

Os componentes principais, tais como: ventilador, 

atuador, damper, controlador e os demais, podem ser 

acessados e substituídos pela frente do equipamento. 
 

Estrutura Resistente 

A unidade é submetida a um teste de resistência, 

assegurando a alta resistência da estrutura e 

garantindo um transporte seguro até o consumidor 

final. 

 
 

Proteção Contra Corrosão (Opcional) 

A estrutura e os painéis da unidade são providos de 

tratamento contra corrosão. Este tratamento é suficiente 

para proteger a unidade por um período de 15 anos em 

instalações longe do litoral. 
 

Se necessário, o tratamento anti-corrosão para 

ambientes próximos a costa pode ser fornecido como 

opcional. 
 

Pequenas Dimensões 

A unidade é compacta e possui uma estrutura otimizada, 

seu volume é o menor entre os competidores com um 

desempenho superior



Instalação Flexível 

A FCB possui 4 modos de instalação que podem ser 

combinadas de acordo com a necessidade do cliente – 

interna, externa, split e packaged – atendendo a todas as 

aplicações. 
 

Ventilador EC (Opcional) 

FREECOOL.DC é equipada com ventilador centrifugo 

EC e possui os seguintes destaques: 
 

Alta eficiência 
 

Rotação do ventilador ajustável: o consume de energia 

em baixa rotação é significativamente mais baixo que em 

alta rotação. 
 

Ventilação de emergência quando a alimentação 
principal (corrente alternada) falhar. 

 
Comparando com o ventilador axial, o ventilador 

centrífugo não perde tanta vazão de ar devido à perda de 

carga.  

 
 

   EC FAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Controle Inteligente 

FREECOOL possui um controlador micro processado que 

controla todos os componentes automaticamente, 

economizando o máximo de energia sem operação 

manual. Todas as proteções e alarmes são armadas 

automaticamente. 

Partida Aleatória da Unidade 

Após uma queda de energia, quando a eletricidade for 

reestabelecida, a unidade liga automaticamente com um 

tempo de delay entre 1 e 60 segundos, de maneira a evitar 

que muitos equipamentos liguem ao mesmo tempo. 
 

Comunicação com Ar Condicionado 

A unidade FREECOOL é capaz de controlar outros 

equipamentos de ar condicionado. Quando a unidade 

FREECOOL for capaz de refrigerar sozinho o ambiente, o 

controlador manda um sinal para desligar os 

equipamentos de ar condicionado.  
 

Autoproteção Completa 

O controlador monitora a operação de todos os 

componentes e para a operação da unidade, ligando o 

alarme em caso de falha.  
 

Ventilação de Emergência 

Em caso de falha da energia de corrente alternada, o 

equipamento pode manter a operação como ventilação de 

emergência, através da energia 48V corrente contínua 

fornecidas pelas baterias do shelter (apenas disponível 

para os modelos FREECOOL.DC) 
 

Registro de Operação 

O controlador tem capacidade de armazenar os dados 

de operação do equipamento por 1 ano. Todos estes 

dados podem ser enviados para um monitoramento 

remoto para que o cliente possa analisar o desempenho 

e os dados de economia de energia. 
 

Monitoramento e Controle Remoto (Opcional) 
A unidade pode ser equipada com placas de 

comunicação RS232 ou RS485 para poder ser 

monitorada e controlada remotamente pelo sistema de 

BMS. 
 

Comunicação via Internet pCOweb (Opcional) 

O equipamento pode ser equipado com placa de 

comunicação via internet pCOweb com protocolo 

TCP/IP e Ethernet, permitindo monitoramento e controle 

remoto. Cada computador pode ser conectado à um 

servidor pela rede Ethernet de modo a visualizar o status 

de operação e controlar o equipamento. 
 

Controle de Umidade (Opcional) 

O sensor de umidade (opcional) ajuda a prevenir que alta 

umidade seja introduzida no ambiente. Com este sensor, 

a ventilação free cooling desligará quando a umidade 

externa for maior que o limite, evitando que o 

equipamento de BTS trabalhe em ambientes com alta 

umidade, o que pode causar falhas e danos nos 

componentes eletrônicos. 
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Funções de Controle 

Display de parâmetros 

 

 
Display de operação 

 

 
Display de alarmes 

Ajuste de temperatura atual Velocidade do ventilador Alarme de falha do controlador 

Umidade do ar externo Horas de operação do ventilador Falha no ventilador  

Temperatura do ar externo Operação do aquecedor (Opcional) Alarme de filtro entupido 

Temp. do ar insuflado Horas de op. aquecedor (Opcional) Alarme de baixa temperatura 

Posição do damper Partidas do aquecedor (Opcional) Alarme de alta temperatura 

Versão do Software  Alarme de incêndio 

  Falha no sensor de temperatura 

 

 
 
 

Sistema de Monitoramento Remoto 
O sistema de monitoramento remoto pode ser facilmente 

conectado com as unidades de maneira a monitorar e 

controlar em tempo real e salvar os dados de operação 

do equipamento. 

O equipamento pode ser controlado remotamente 

pelos seguintes métodos: 

Três tipos de conexão local direta; 

Três tipos de conexão por rede LAN; 

Quatro tipos de conexão por rede wireless.



Parâmetros Técnicos 
 
 

FREECOOL.OD/ID.PCK 
 

Modelo  12F1 18F1 24F1 30F2 35F2 

Vazão de Ar m3/h 1000 1450 2050 2650 3000 

Capacidade de 
Refrigeração 

      

△t = 5ºC kW 1.7 2.4 3.4 4.4 5 

△t = 10ºC kW 3.1 4.8 6.8 8.7 9.9 

△t = 12ºC kW 3.8 5.7 8.1 10.5 11.9 

Alimentação Elétrica                                                                                    48V CC 

Tipo de Ventilador                                                                           Ventilador EC Centrífugo 

Quantidade n. 1 1 1 2 2 

Potência Nominal kW 0.06 0.19 0.22 0.3 0.4 

Corrente A 1.3 4.0 4.7 6.3 8.4 

Alimentação Elétrica                                                    220V CA (Apenas disponível para unidades ID)   

Tipo de Ventilador                                                                               Ventilador Centrífugo 

Quantidade                     n.                       1                         1                         1                        2                         2 

Potência Nominal          kW                   0.10                    0.16                    0.23                    0.30                     0.33 

Corrente                          A                     0.85                    1.30                     1.10                    2.45                     2.70 

Ruído (*)                      dB(A)                   52                       55                       57                       54                       57 

Dimensões 

L*P*A (ID)             mm*mm*mm                               650*500*1100                                              750*600*1400 

Peso (ID)                      kg                      60                       60                       65                       85                       85 

L*P*A (OD)           mm*mm*mm                               650*500*1320                                              750*630*1620 

Peso (OD)                    kg                      65                       65                       68                      115                     115 

*O nível de ruído é medido a uma distância de 1 metro da unidade 
  
 
 
 

FREECOOL.OD/ID.SPL 

 
Modelo  12F1 18F1 24F1 30F1 35F1 

Vazão de Ar m3/h 1000 1750 2050 3030 3450 

Capacidade de 
Refrigeração 

      

△t=5℃ kW 1.7 2.9 3.4 5 5.7 

△t=10℃ kW 3.3 5.8 6.8 10 11.4 

△t=12℃ kW 4.0 6.9 8.1 12 13.7 

Alimentação Elétrica                                                                                    48V CC 

Tipo de Ventilado                                                                    Ventilador EC Centrífugo 

Quantidade n. 1 1 1 1 1 

Potência Nominal kW 0.06 0.19 0.23 0.26 0.39 

Corrente A 1.3 4.0 4.7 4.9 8.6 

Alimentação Elétrica                                                      220V CA (Apenas disponível para unidades ID) 

Tipo de Ventilador                                                                              Ventilador Centrífugo 

Quantidade n. 1      1 1 1 1 

Potência Nominal kW 0.10       0.16 0.23 0.28 0.45 

Corrente A 0.85       1.30 1.10 1.30 2.20 

Ruído (*) dB(A)     49                     51           53 55 58 

Dimensões       
L*P*A (ID) mm*mm*mm           550*450*700  600*500*900  

Peso (ID) kg 40 40 42 48 50 

L*P*A (OD) mm*mm*mm           550*550*600  610*610*630  

Peso (OD) kg 38 38 40 45 45 

*O nível de ruído é medido a uma distância de 1 metro da unidade 
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Desenho de Dimensão 

Unidade de instalação interna do tipo package 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo A B C D E F G 

FCB.ID.PCK.12F1 650 500 1100 500 70 570 730 

FCB.ID.PCK.18F1 650 500 1100 500 70 570 730 

FCB.ID.PCK.24F1 650 500 1100 500 70 570 730 

FCB.ID.PCK.30F2 750 600 1400 560 120 820 830 

FCB.ID.PCK.35F2 750 600 1400 560 120 820 830 

FCB.ID.PCK.45F2 750 600 1400 560 120 820 830 
 

 

 Unidade de instalação externa do tipo package 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model A B C D E F G H I 

FCB.OD.PCK.12F1 650 550 1320 500 785 200 55 500 730 

FCB.OD.PCK.18F1 650 550 1320 500 785 200 55 500 730 

FCB.OD.PCK.24F1 650 550 1320 500 785 200 55 500 730 

FCB.OD.PCK.30F2 750 630 1620 600 820 470 50 340 830 

FCB.OD.PCK.35F2 750 630 1620 600 820 470 50 340 830 

FCB.OD.PCK.45F2 750 630 1620 600 820 470 50 340 830 
 

 



Unidade de instalação interna do tipo split
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model A B C D E F G 

FCB.ID.SPL.12F1 550 450 700 450 200 470 630 

FCB.ID. SPL.18F1 550 450 700 450 200 470 630 

FCB.ID. SPL.24F1 600 500 900 500 310 560 680 

FCB.ID. SPL.30F1 600 500 900 500 310 560 680 

FCB.ID. SPL.35F1 600 500 900 500 310 560 680 

 
 

Unidade de instalação externa do tipo split 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model A B C D E F 

FCB.OD.SPL.12F1 550 550 600 420 225 630 

FCB.OD. SPL.18F1 550 550 600 420 225 630 

FCB.OD. SPL.24F1 610 610 630 480 255 690 

FCB.OD. SPL.30F1 610 610 630 480 255 690 

FCB.OD. SPL.35F1 610 610 630 480 255 690 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 de telecom 
Sistema de Controle Inteligente para refrigeração de estações 

de telecom 

Ar condicionado e trocador de calor para caixas de telefônia.  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Avenida Moaci 395, Cj. 13 - Planalto Paulista
São Paulo - SP - Brasil - CEP 04083-000

55 11 2597.6685

airsys-brasil@air-sys.com

www.ai r-sys.com

AIRSYS BRASIL LTDA.
Rua Presidente Getúlio Vargas, 9720
Distrito Indústrial - Alvorada - RS - Brasil
CEP 94836-000

55 51 3101.9001

berlinerluft@berlinerluft.com.br

www.berlinerluft.com.br

BERLINERLUFT. DO BRASIL

A  BERLINERLUFT é uma parceira de soluções globais na área de
sistemas de ventilação e ar condicionado, oferecendo aos nossos
clientes um produto diferenciado com alta tecnologia, empregada
na busca por melhor eficiência.

• 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 sistemas de ventilação e ar condicionado
é a distribuidora oficial dos produtos AIRSYS para o 
mercado nacional.

  

Os produtos incluem:

http://www.air-sys.com/

