
A nova série 
εCOOL DTI / DTS

Economia tangível graças à nova
geração de unidades de refrigeração

Máxima efi ciência energética e facilidade de manutenção
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- 43%
Ótima Efi ciência energética
A série εCOOL está na vanguarda respeito aos refrigeradores 
de ar da série DTI/DTS já consolidados. O desenvolvimento de 
componentes específi cos associados a complementos eletrónicos 
inteligentes de última geração faz com que o consumo de energia 
reduza-se até 43%.

Nova família εCOOL produzida por Pfannenberg

εCOOL – o padrão do futuro
A nova linha de produtos Pfannenberg nasceu como resposta às exigências e à crescente consciência ambiental 
dos utilizadores. A série εCOOL foi desenvolvida com uma única intenção: a maior efi ciência económica possível 
combinada com o mais alto nível de desempenho.

εCOOL DTI/DTS e DTT
Graças às suas características industriais comprovadas e de alta qualidade, os
refrigeradores de ar DTI/DTS adaptam-se perfeitamente a quaisquer exigên-
cias de montagem - de parede, porta ou semi-embutido (DTI) - dos diferentes 
modelos de armário. A série DTT proposta por Pfannenberg defi ne um padrão 
de segurança nunca antes alcançado pelas unidades de refrigeração de teto 
graças à gestão inovadora e patenteada da condensação. A série εCOOL 
permite com que estes refrigeradores de ar alcancem a um nível totalmente 
inédito, tornando-os modelos a serem seguidos na própria classe.

εficiência
εCOOL signifi ca antes e acima de tudo: tecnologia de vanguarda capaz 
de garantir aos próprios utilizadores notáveis benefícios económicos ao 
longo da vida útil do produto. A efi ciência energética de máximo nível e 
fatores de manutenção tais como tempo médio para reparo (MTTR) e 
tempo médio entre avarias (MTBF), garantem um alto rendimento 
comparado ao investimento feito.

43%

48%

80% 

Até  

Até  

Até                         

... comparado com unidades de refrigeração 
tradicionais

Defi ne-se Índice de Efi ciência Energética
(EER) o quociente de capacidade de 
arrefecimento efetivo do refrigerador de 
ar e seu consumo nominal de energia. 
O fator de capacidade de arrefecimento ε 
corresponde assim ao índice de efi ciência. 
Quanto mais elevado o valor, menor será 
o consumo energético necessário para a 
obtenção das prestações de arrefecimento 
pretendidas.
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Os produtos da série εCOOL distinguem-se pelo alto 
índice de efi ciência energética (EER) graças ao qual 
tornaram-se líderes globais do mercado! 

A nova geração de produtos Pfannenberg: O novo logótipo εCOOL distingue uma gama de produtos Pfannenberg 
concebida com especial atenção a:
- meio ambiente
- efi ciência energética
- extrema facilidade de operação

de redução do consumo 
de energia

de redução das emissões 
de CO2

de redução do tempo de 
manutenção/reparação
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εxtrema facilidade de operação: 
a extrema facilidade de manutenção reduz os custos 
das possíveis intervenções de rotina

Espaço amplo 
entre alhetas

Acessibilidade perfeita

Facilidade de instalação

Soluções especifi camente desenvolvidas para a 
instalação e a manutenção
Da compatibilidade das medidas à uma solução de software fl exível: a série 
εCOOL de Pfannenberg oferece extrema acessibilidade e simplicidade de 
manutenção.

•  O amplo passo entre as alhetas do refrigerador de ar permite maiores 
intervalos de manutenção mesmo sem ulterior nano-revestimento

• Um só tamanho de montagem para 5 diferentes potencias de refrigeração
• Uma única pessoa è sufi ciente para montar a unidade em poucos minutos
• Facilidade de acesso a todos os componentes importantes
• Plug & Play: rápida substituição dos componentes 
• Possibilidade de incorporação a uma rede já existente
• Sistema integrado de evaporação de condensação 

Economia de tempo
Instalação inteligente e efi ciente - método patenteado para a 
fi xação rápida e sem necessidade de ferramentas especiais. 
Não se contente apenas com nossas palavras! Assista o vídeo
demonstrativo em nosso site. Consulte a seção “Instalar com 
uma só mão” em nosso site www.pfannenberg.es e descubra 
como é simples poupar tempo e dinheiro.

Facilidade de montagem
Os resfriadores de ar Pfannenberg possuem um único 
tamanho, o que permite a substituição das unidades com o 
mínimo trabalho de instalação. Esses sistemas de montagem 
inteligentes permitem reduzir ao mínimo as obras de 
instalação e de substituição.


Segurança
Graças à gestão inovadora e patenteada da condensação, a 
série εCOOL de Pfannenberg alcança níveis de segurança 
nunca antes obtidos.

Multi-Controller (opcional) 
O modo economia de energia controla automaticamente o 
ventilador interno de acordo com a dissipação do calor no 
armário. Um sensor adicional permite o desempenho dessa 
função. Em modo multi-master é possível controlar até dez 
dispositivos de forma fl exível utilizando apenas um controlador. 
Para completar o Multi-Controller, a Pfannenberg oferece um 
Software de Gestão Remota do Controlador (RCM – Remote 
Control Manager) que permite a comunicação remota entre 
um portátil e o controlador para a programação, a solução de 
possíveis avarias, a leitura das prestações e do histórico de 
avarias e muitas outras funções.

Sistema de evaporação 
de condensação
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Refrigeradores de ar  de 4000 W
DTI/DTS 6801

Dados DTI 6801 DTS 6801 Unidade

Número do artigo
Standard Controller 13896812055 13886812055

Multi Controller 13896822055 13886822055

Tensão nominal ± 10%
AC 50 Hz / 60 Hz

400 / 460  3~ V

Capacidade de refrigeração
conforme norma EN 14511

L35/L35 4000

WL35/L50 3050

Consumo energético L35/L35 1918 / 2369

Consumo de corrente L35/L35 4,2 / 3,6
A

Corrente de acionamento L35/L35 28,3

Índice de efi c. elétrica   ε ke  =
Q0  

➛COP
2,09P

Fluxo de ar livre
interno 1450

m3/h
externo 1450

Pré-fusível T 16 A

Tipo de conexão placa de terminais com mola integrada à tomada

Ruído conforme norma EN ISO 3741 < 70 dB (A)

Peso (sem embalagem) 86 86 kg

Temperatura ambiente + 15 … + 55  /  + 59 … + 131

°C / °F
Valores de controlo (reguláveis)

SC  + 25 … + 45  /  + 77 … + 113; parâmetros de fábrica + 35 / + 95

MC  + 25 … + 50  /  + 77 … + 122; parâmetros de fábrica + 35 / + 95

Refrigerante R134a 2100 g

Ciclo operacional 100%

Gestão de condensados sistema de evaporação de condensados integrado com tubo ladrão de segurança

Sistema de proteção
conforme norma EN 60529

IP54 em direção ao armário elétrico, quando utiliza-se conforme o uso previsto pelo fabricante 

IP34 em direção às áreas adjacentes, quando utiliza-se conforme o uso previsto pelo fabricante

Sistema de
fabricação

alojamento chapa de aço galvanizado

tampa / tampa frontal galvanizado / revestimento eletrostático a pó (200 °C)

Cor
tampa RAL 7035

tampa frontal RAL 7040, diversas cores disponíveis, a pedido

Homologações UL, cUL (à espera de aprovação)

DTI: para a montagem do refrigerador de ar à parede ou porta semi-embutido
DTS: para a montagem externa do refrigerador de ar em parede ou porta
• Ótimo Índice de efi ciência energética (EER)
•  Efi ciência energética: menores emissões de CO2 = respeito pelo meio ambiente
• Condensador com 3 mm de passo entre as alhetas, proteção extremamente
  efi caz contra o ar ambiente fortemente contaminado
•  Ampla distância entre as aberturas para admissão e descarga do ar, circulação

segura no interior do armário elétrico graças ao longo trânsito do ar com conseguinte 
eliminação de zonas quentes

• Extraordinária facilidade de manutenção
• Nova porta USB para facilitar a recuperação de dados relativos à
  confi guração/ao histórico (requer software RCM de Pfannenberg)
• Filtro opcional (fácil retrofi t)

Acessórios Peça Número do artigo

Filtro de alumínio 1 18300000149

Adaptador para fi ltro 1 18300000150

Filtro de reposição 5 18300000147

Filtro plissado 5 18300000148

Para todas as informações necessárias à correta confi guração do interruptor de proteção do motor, consulte a fi cha técnica.
As informações são fornecidas com o refrigerador de ar e encontram-se à disposição no site www.pfannenberg.es.
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Curvas representativas da capacidade de refrigeração
DTI/DTS 6801

Z X

Y

Z X 

Y 

D

E

F

G

C

B

A

H

I
Z2

Z1 X

Y

L

K

Dimensões

Z2

Z1 X

Y

DTI 6801 DTS 6801

DTI X Y Z1 Z2 K L
mm 485 1539 252 120 1510 450

Variantes DTI semi-embutido de 120 mm após instalação

DTS X Y Z A B C D E F G H I
mm 485 1549 372 700 282 220 17,5 450 510 290 315 350

Orifícios de montagem Ø 8 mm e raio da barra suporte R20

Kühlleistung
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

DTI / DTS 9841  

DTI / DTS 9541  

DTI / DTS 9441  

Kühlleistung 
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

Kühlleistung 
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

Temperatura ambiente TA [°C]

Capacidade de refrigeração 
Q0 [W]

Temperatura interna
do armário elétrico Ti
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DTI: para a montagem do refrigerador de ar à parede ou porta semi-embutido
DTS: para a montagem externa do refrigerador de ar em parede ou porta
• Ótimo Índice de efi ciência energética (EER)
•  Efi ciência energética: menores emissões de CO2 = respeito pelo meio ambiente
• Condensador com 3 mm de passo entre as alhetas, proteção extremamente
  efi caz contra o ar ambiente fortemente contaminado
•  Ampla distância entre as aberturas para admissão e descarga do ar, circulação

segura no interior do armário elétrico graças ao longo trânsito do ar com conseguinte 
eliminação de zonas quentes

• Extraordinária facilidade de manutenção
• Nova porta USB para facilitar a recuperação de dados relativos à
  confi guração/ao histórico (requer software RCM de Pfannenberg)
• Filtro opcional (fácil retrofi t)

Refrigeradores de ar  
de 2500/2000 W
DTI/DTS 6501 / DTI/DTS 6401

Dados DTI 6501 DTS 6501 DTI 6401 DTS 6401 Unidade

Número do artigo
Standard Controller 13896512055 13886512055 13896412055 13896411055 13886412055 13886411055

Multi Controller 13896522055 13886522055 13896422055 13896421055 13886422055 13886421055

Tensão nominal ± 10%
AC 50 Hz / 60 Hz

400/460 3~ 400/460 3~ 400/460 3~ 230 400/460 3~ 230 V

Capacidade de refrigeração
conforme norma EN 14511

L35/L35 2500 2000

WL35/L50 1800 1440

Consumo energético L35/L35 1048 / 1247 753 / 908 1047 / 1273 753 / 908 1047 / 1273

Consumo de corrente L35/L35 2,49 / 2,18 1,82 / 1,65 5,02 / 5,60 1,82 / 1,65 5,02 / 5,60
A

Corrente de acionamento L35/L35 16,0 12,0 21,4 12,0 21,4

Índice de efi c. elétrica   ε ke  =
Q0  ➛ 

COP
2,39 2,66 1,91 2,66 1,91P

Fluxo de ar livre
interno 935

m3/h
externo 1260

Pré-fusível T 16 A

Tipo de conexão placa de terminais com mola integrada à tomada

Ruído conforme norma EN ISO 3741 < 65 dB (A)

Peso (sem embalagem) 67 71 67 71 kg

Temperatura ambiente + 15 … + 55  /  + 59 … + 131

°C / °F
Valores de controlo (reguláveis)

SC  + 25 … + 45  /  + 77 … + 113; parâmetros de fábrica + 35 / + 95

MC  + 25 … + 50  /  + 77 … + 122; parâmetros de fábrica + 35 / + 95

Refrigerante R134a 1000 g

Ciclo operacional 100%

Gestão de condensados sistema de evaporação de condensados integrado com tubo ladrão de segurança

Sistema de proteção
conforme norma EN 60529

IP54 em direção ao armário elétrico, quando utiliza-se conforme o uso previsto pelo fabricante 

IP34 em direção às áreas adjacentes, quando utiliza-se conforme o uso previsto pelo fabricante

Sistema de
fabricação

alojamento chapa de aço galvanizado

tampa / tampa frontal galvanizado / revestimento eletrostático a pó (200 °C)

Cor
tampa RAL 7035

tampa frontal RAL 7040, diversas cores disponíveis, a pedido

Homologações UL, cUL (à espera de aprovação)

Acessórios Peça Número do artigo

Filtro de alumínio 1 18300000149

Adaptador para fi ltro 1 18300000150

Filtro de reposição 5 18300000147

Filtro plissado 5 18300000148

Para todas as informações necessárias à correta confi guração do interruptor de proteção do motor, consulte a fi cha técnica.
As informações são fornecidas com o refrigerador de ar e encontram-se à disposição no site www.pfannenberg.es.
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DTI/DTS 6501 DTI/DTS 6401
Curvas representativas da capacidade de refrigeração

Dimensões

DTI 6501/DTI 6401 DTS 6501/DTS 6401

DTI X Y Z1 Z2 K L
mm 485 1536 158 120 1510 450

Variantes DTI semi-embutido de 120 mm após instalação

DTS X Y Z A B C D E F G H I
mm 485 1543 278 700 282 220 17,5 450 510 290 315 350

Orifícios de montagem Ø 8 mm e raio da barra suporte R20

Z X

Y

Z X 

Y 

D

E

F

G

C

B

A

H

I
Z2

Z1 X

Y

L

K

Z2

Z1 X

Y

Kühlleistung
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

DTI / DTS 9841  

DTI / DTS 9541  

DTI / DTS 9441  

Kühlleistung 
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

Kühlleistung 
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

Kühlleistung
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

DTI / DTS 9841  

DTI / DTS 9541  

DTI / DTS 9441  

Kühlleistung 
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

Kühlleistung 
Q 0 [W ] 

Schaltschrank- 
Innentemperatur  T i 

25           30 35 40 45 50 55 

Umgebungstemperatur  T U [°C] 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

+4  5°  C

+3  5°  C

+2  5°  C

Temperatura ambiente TA [°C] Temperatura ambiente TA [°C]

Capacidade de refrigeração 
Q0 [W]

Temperatura interna
do armário elétrico Ti

Capacidade de refrigeração 
Q0 [W]

Temperatura interna
do armário elétrico Ti
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DTI: para a montagem do refrigerador de ar à parede ou porta semi-embutido
DTS: para a montagem externa do refrigerador de ar em parede ou porta
• Ótimo Índice de efi ciência energética (EER)
•  Efi ciência energética: menores emissões de CO2 = respeito pelo meio ambiente
• Condensador com 3 mm de passo entre as alhetas, proteção extremamente
  efi caz contra o ar ambiente fortemente contaminado
•  Ampla distância entre as aberturas para admissão e descarga do ar, circulação

segura no interior do armário elétrico graças ao longo trânsito do ar com conseguinte 
eliminação de zonas quentes

• Extraordinária facilidade de manutenção
• Nova porta USB para facilitar a recuperação de dados relativos à
  confi guração/ao histórico (requer software RCM de Pfannenberg)
• Filtro opcional (fácil retrofi t)

Refrigeradores de ar  
de 1500/1000 W
DTI/DTS 6301 / DTI/DTS 6201 

Acessórios Peça Número do artigo

Filtro de alumínio 1 18300000149

Adaptador para fi ltro 1 18300000150

Filtro de reposição 5 18300000147

Filtro plissado 5 18300000148

1)  115 V, a pedido
Para todas as informações necessárias à correta confi guração do interruptor de proteção do motor, consulte a fi cha técnica.
As informações são fornecidas com o refrigerador de ar e encontram-se à disposição no site www.pfannenberg.es.

Dados DTI 6301 DTS 6301 DTI 6201 DTS 6201 Unidade

Número do artigo
Standard Controller 13896319055 13896311055 13886319055 13886311055 13896219055 13896211055 13886219055 13886211055

Multi Controller 13896329055 13896321055 13886329055 13886321055 13896229055 13896221055 13886229055 13886221055

Tensão nominal 1) ± 10%
AC 50 Hz / 60 Hz

400  2~ 230 400  2~ 230 400  2~ 230 400  2~ 230 V

Capacidade de refrigeração
conforme norma EN 14511

L35/L35 1500 1000

WL35/L50 1200 780

Consumo energético L35/L35 786 / 863 727 / 868 786 / 863 727 / 868 490 / 570 454 / 567 490 / 570 454 / 567

Consumo de corrente L35/L35 3,24 / 2,63 4,26 / 4,23 3,24 / 2,63 4,26 / 4,23 1,78 / 1,62 2,35 / 2,61 1,78 / 1,62 2,35 / 2,61
A

Corrente de acionamento L35/L35 19,7 9,1

Índice de efi c. elétrica   ε ke  =
Q0  ➛ 

COP
1,91 2,06 1,91 2,06 2,04 2,20 2,04 2,20P

Fluxo de ar livre
interno 935

m3/h
externo 938

Pré-fusível T 6 16 6 16 4 16 4 16 A

Tipo de conexão placa de terminais com mola integrada à tomada

Ruído conforme norma EN ISO 3741 < 62 dB (A)

Peso (sem embalagem) 55 50 56 51 55 50 56 51 kg

Temperatura ambiente + 15 … + 55  /  + 59 … + 131

°C / °F
Valores de controlo (reguláveis)

SC  + 25 … + 45  /  + 77 … + 113; parâmetros de fábrica + 35 / + 95

MC  + 25 … + 50  /  + 77 … + 122; parâmetros de fábrica + 35 / + 95

Refrigerante R134a 500 g

Ciclo operacional 100%

Gestão de condensados sistema de evaporação de condensados integrado com tubo ladrão de segurança

Sistema de proteção
conforme norma EN 60529

IP54 em direção ao armário elétrico, quando utiliza-se conforme o uso previsto pelo fabricante 

IP34 em direção às áreas adjacentes, quando utiliza-se conforme o uso previsto pelo fabricante

Sistema de
fabricação

alojamento chapa de aço galvanizado

tampa / tampa frontal galvanizado / revestimento eletrostático a pó (200 °C)

Cor
tampa RAL 7035

tampa frontal RAL 7040, diversas cores disponíveis, a pedido

Homologações UL, cUL (à espera de aprovação)
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Curvas representativas da capacidade de refrigeração

Dimensões

DTI 6301/DTI 6201 DTS 6301/DTS 6201

DTI X Y Z1 Z2 K L
mm 485 1536 158 60 1510 450

Variantes DTI semi-embutido de 60 mm após instalação

DTS X Y Z A B C D E F G H I
mm 485 1539 218 700 282 220 17,5 450 510 290 315 350

Orifícios de montagem Ø 8 mm e raio da barra suporte R20

Z X

Y

Z X 

Y 

D

E

F

G

C

B

A

H

I
Z2

Z1 X

Y

L

K

Z2

Z1 X

Y

DTI / DTS 9341 

DTI / DTS 9241 

DTI / DTS 9141 

Kühlleistung
Q0 [W]

Schaltschrank-
Innentemperatur Ti

25           30 35 40 45 50 55

Umgebungstemperatur TU [°C]

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

+45°C

+35°C

+25°C

Kühlleistung
Q0 [W]

Schaltschrank-
Innentemperatur Ti

25           30 35 40 45 50 55

Umgebungstemperatur TU [°C]

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

+45°C

+35°C

+25°C

Kühlleistung
Q0 [W]

Schaltschrank-
Innentemperatur Ti

25           30 35 40 45 50 55

Umgebungstemperatur TU [°C]

2500

2000

1500

1000

500

0

+45°C

+35°C

+25°C

DTI / DTS 9341 

DTI / DTS 9241 

DTI / DTS 9141 

Kühlleistung
Q0 [W]

Schaltschrank-
Innentemperatur Ti

25           30 35 40 45 50 55

Umgebungstemperatur TU [°C]

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

+45°C

+35°C

+25°C

Kühlleistung
Q0 [W]

Schaltschrank-
Innentemperatur Ti

25           30 35 40 45 50 55

Umgebungstemperatur TU [°C]

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

+45°C

+35°C

+25°C

Kühlleistung
Q0 [W]

Schaltschrank-
Innentemperatur Ti

25           30 35 40 45 50 55

Umgebungstemperatur TU [°C]

2500

2000

1500

1000

500

0

+45°C

+35°C

+25°C

Temperatura ambiente TA [°C] Temperatura ambiente TA [°C]

Capacidade de refrigeração 
Q0 [W]
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Um exemplo prático: consideremos uma empresa de pequenas 
dimensões equipada com cinco refrigeradores de ar que opera com dois 
turnos. Comparamos o  DTI 6401, com capacidade de refrigeração 
de 2000W, com um refrigerador semelhante disponível no mercado. 

A família de produtos εCOOL rreúne todos os potenciais de economia em um só refrigerador de ar.

Economia real de custos com 
as unidades de refrigeração 
da série 
de Pfannenberg

Refrigerador de ar tradicional  DTI 6401 de Pfannenberg
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Custos energéticos
Refrigerador de ar tradicional 1780,35 Euro ao ano

 DTI 6401 1557,00 Euro ao ano
Economia efetiva 223,35 Euro ao ano

Comparação em termos de poupança de energia:
Economia superior a 12%

Economia efetiva: 
superior a 12%

Refrigerador de ar tradicional  DTI 6401 de Pfannenberg
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Custos de instalação
Refrigerador de ar tradicional 41,33 €

 DTI 6401 18,00 €
Economia efetiva 23,33 €

Comparação em termos de custos de instalação: 
Economia superior a 55%

Economia 
efetiva: 

superior a 55%

Pode-se também obter uma economia 
signifi cativa graças à redução dos tempos 
de manutenção e de instalação (MTTR).

Tempos para instalação e manutenção (MTTR) [min]
 Refrigeradores de  
 ar tradicionais DTI 6401
Instalação 25 3
Substituição do ventilador externo 6 6
Substituição do ventilador interno 6 6
Substituição dos fusíveis 8 1
Substituição do fi ltro 2 1
Substituição do quadro de comando 15 10
Total 62 27
Tarifa horária de um técnico (estima): 40 Euro

Comparado aos refrigeradores de ar 
tradicionais o modelo  DTI 6401 
permite obter uma economia de 12% 
sobre os custos da energia elétrica. 

Parâmetros básicos para realizar a comparação 
energética:
Tempo de atividade em regime máximo 70%
Tempo de atividade em regime parcial 30%
Tempo total em atividade (diariamente)  16 h
Tempo total em atividade (anualmente)  240 dias
Custo da energia elétrica em Alemanha* 0,1412 € / kWh*
Número de refrigeradores de ar 5
Capacidade de refrigeração 2000 W
*custo médio da energia elétrica em 2009 segundo a Associação Alemã
 para a Energia e Águas (BDEW)
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Tecnologia de sinalização
 • Luzes intermitentes - extremamente duradouras
 • Sinalizadores acústicos - em fundição de alumínio
 • Luzes LED – longa duração e baixo consumo de energia  
 • Torres luminosas – grau de proteção variável IP 65  
 • Luzes de sinalização (semáforos) – sinalização clara 
 • Sinalizadores ATEX – aptos para as zonas de 0 a 22 
 •  Brochura específica para: avisador acústico DS5-DN 

com nível acústico regulável externamente
 • Luzes de sinalização para segurança aérea
 • Tecnologia de sinalização conforme requisitos SIL/PL

Gestão térmica e Climatização de armários elétricos
 • Refrigerador de ar - instalação rápida 
 • Ventiladores com fi ltro – máxima efi ciência energética
 • Trocadores de calor ar/água - não requerem manutenção
 • Termostatos, higróstatos e calefatores - 
  modo standby em segurança
 • Chillers - económicos, para aplicações internas e externas

Outros destaques de nossos 
Catálogos principais

 • 
 • Ventiladores com fi ltro – máxima efi ciência energética
 • Trocadores de calor ar/água - não requerem manutenção
 • Termostatos, higróstatos e calefatores - 
  modo standby em segurança
 • Chillers - económicos, para aplicações internas e externas

 • 
 • Sinalizadores acústicos - em fundição de alumínio
 • Luzes LED – longa duração e baixo consumo de energia  
 • Torres luminosas – grau de proteção variável IP 65  
 • Luzes de sinalização (semáforos) – sinalização clara 
 • Sinalizadores ATEX – aptos para as zonas de 0 a 22 
 •  Brochura específica para: avisador acústico DS5-DN 

 • Luzes de sinalização para segurança aérea
 • Tecnologia de sinalização conforme requisitos SIL/PL

Podemos ensinar-lhe a 
poupar! 
Contacte-nos!

Gestão térmica PSS – Software de cálculo
 • gratuito em CD (código 075000142)
 • ou por download em http://pss.pfannenberg.com
 • 
 • ou por download em http://pss.pfannenberg.com

Version 1.0.13

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

PSS

pss-support@pfannenberg.com

 • 
 • ou por download em http://pss.pfannenberg.com
 • 
 • ou por download em http://pss.pfannenberg.com

pss-support@pfannenberg.com

 • 
 • ou por download em http://pss.pfannenberg.com
 • 
 • ou por download em http://pss.pfannenberg.com



Contacte-nos para discutirmos os requisitos de seu projeto.

Pfannenberg GmbH, Germany
Werner-Witt-Straße 1
21035 Hamburg 
Phone: +49 40 7 34 12 - 0
Telefax: +49 40 7 34 12 - 101
sales.support@pfannenberg.com

Pfannenberg France S.A.R.L, France
30, Rue de l‘Industrie
92500 Rueil-Malmaison
Phone: +33 1 4708 47 47 
Telefax: +33 1 4708 47 48
contact-pfa@orange.fr

Pfannenberg (UK) Ltd., United Kingdom
Unit 6C, Aspen Court, Bessemer Way
Centurion Business Park
Rotherham S60 1FB  
Phone: +44 1709 36 48 44
Telefax: +44 1709 36 42 11
mark.rosten-edwards@pfannenberg.co.uk

Pfannenberg Italia s.r.l., Italy
Via la Bionda, 13
43036 Fidenza (PR)
Phone: +39 0524 516 711 
Telefax: +39 0524 516 790
mail@pfannenberg.it

Pfannenberg Inc., USA  
68 Ward Road
Lancaster, NY 14086 
Phone: +1 716 685 68 66 
Telefax: +1 716 681 15 21
blaine.witt@pfannenbergusa.com

Pfannenberg OOO, Russia 
Lomanaya ul., 5A/1, offi ce 218   
196 105 St. Petersburg 
Phone: +7 812 648 81 06 
Telefax: +7 812 387 51 44
info@pfannenberg.ru

Pfannenberg Asia Pacifi c Pte Ltd, Singapore 
61 Tai Seng Ave., #B1-01 UE Print Media Hub
Singapore 534167   
Phone: +65 6293 9040 
Telefax: +65 6299 3184
info@pfannenberg.com.sg

Pfannenberg (Suzhou) Pte Ltd, China  
First Floor, Unit D, Block 5, Modern Industrial Park
No. 333 Xingpu Rd., Suzhou Industrial Zone
Suzhou, Jiangsu Province  
Phone: +86 512 6287 1078 
Telefax: +86 512 6287 1077
sales@pfannenberg.cn

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

NATURALLY 
EFFICIENT.

εcologia 
Responsabilidade com  
o meio ambiente e 
com os recursos

Pfannenberg Italia s.r.l.
Via La Bionda, 13
43036 Fidenza (PR)
Telefone ++ 39 0524 516 711 · Telefax ++ 39 0524 516 790 
mail@pfannenberg.es · www.pfannenberg.es

A mercadoria é fornecida conforme os Termos Gerais e Serviços 
de ZVEI. Sujeita a correções técnicas e erros de impressão. 

Os crescentes problemas climáticos e ambientais levaram a Pfannenberg a 
dedicar-se com maior afi nco às questões da segurança humana, das máquinas 
e do meio ambiente. Por essa razão nossas atividades fundamentam-se nos 
processos produtivos que respeitam o meio ambiente e no uso atento dos 
recursos disponíveis. A série εCOOL tem como objetivo principal a redução 
dos custos de gestão térmica mediante a efi ciência energética de primeira 
classe e vantagens exemplares em termos de ciclo operacional.


