
Een uniek ontwerp
Een duurzame innovatie

NIEUWE COMFORTUNITS

Major Line
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Nieuwe comfortunits

Major Line

Logisch resultaat van de duurzame
ontwikkeling van CIAT:
Een milieuverantwoord 
krachtig comfortsysteem
De Major Line past volledig in de ideologie van CIAT, één van
de grootste Franse industriële ondernemingen voor
duurzame comfortoplossingen:
• energieoptimalisering: 

De Major Line verbruikt 20 %
minder elektriciteit 
dan zijn voorgangers

• comfort: naast 
zijn vormgeving 
en zijn prestaties, is de
Major Line bijzonder stil met 
een geluidsreductie van 2 dB

• kwaliteit van de binnenlucht: 
de filtratie verbetert het welzijn 
van de bewoners

Een unieke ervaring: 
50 jaar ten dienste 
van comfortunits
Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw, heeft CIAT
voortdurend innovaties ontwikkeld om haar comfortunits
steeds verder te verbeteren. De Major Line is de jongste telg
in het Major assortiment en beantwoordt aan alle eisen:
• een uitgebreid assortiment met koelvermogens tot 10 kW
• volop innovaties in een nog compacter en krachtiger

product
• met zorg geselecteerde materialen voor het kleinste

milieu-effect

Modern design & verantwoord    

De Major Line van CIAT is een revolutie in de wereld
van de comfortunits. Door zijn pure design en
verantwoorde concept die perfect passen in de
nieuwste eisen die aan een gebouw worden gesteld,
is de Major Line het antwoord waarop u hebt
gewacht.



Een lang verwachte oplossing: 
Nieuwbouw of renovatie, 
aangepast aan de behoefte van de
markt
De Major Line, leverbaar met of zonder omkasting, is
uitermate veelzijdig:
• Kantoren: voor nieuwbouw of renovatie, past in alle

soorten ruimtes
• Hotels: ideaal in te bouwen in het systeemplafond bij

de ingang van de kamer  
• Tehuizen: ideaal in de omkaste versie voor de

koeling van de leefruimtes

Een duurzaam antwoord: 
Het groene brein van het gebouw
Het ecologische energieconcept maakt de Major Line tot een meesterwerk van
duurzaam bouwen dat past binnen alle internationale normen:
•HQE werkwijze
•Franse energielabels HPE, THPE (overtreft de thermische richtlijn RT2005), 

EFFINERGIE, BBC, BEPOS, enz..
•Europese labels MINERGIE (CH), PASSIVHAUS (D), BREEAM (GB), LEED (US)
•voldoet aan de Europese Richtlijn over de CO2-quota's .
•ISO 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerde CIAT-fabriek 

Een primaire technologie: 
Water, het beste en milieuvriendelijkste
warmteoverdrachtmedium
De enige technologie die van generatie op generatie is
doorgegeven, is de unieke basis van het watersysteem:
• betere warmteoverdracht 
• geen koudemiddel dat in het gebouw circuleert
• veilig voor de mensen in hun werkomgeving
• een milieu-effectvrije constructie
• economisch en ecologisch
• eenvoudige installatie en onderhoud

 concept voor een duurzaam welzijn 

Hysys

Hysys is het 1e complete watercirculatiesysteem voor de
verwarming, het comfort en de luchtkwaliteit 
De "Major line" past perfect in het Hysys office-aanbod voor uw nieuwbouw- of
renovatieprojecten. Het Hysys-systeem van CIAT garandeert een samenhangende en
optimale totaaloplossing voor het energieverbruik en de luchtbehandeling van een gebouw.
Het is een onmisbaar product voor het vergroten van het comfort met optimale prestaties 



Het opvallend nieuwe ecodesign van de Major Line markeert

zijn hightech ontwerp. Elegant en perfect passend in een

modern interieur, is deze comfortunit ook een meesterwerk

voor de renovatie van kantoren of tehuizen.

Voor een perfecte integratie, profiteert u met de Major Line van

de meest recente innovaties op akoestisch gebied voor een

bijzonder stille werking en een ideaal en optimaal comfort.

CHCV

Mengkast verse
lucht/retourlucht

Thermostaat V30
ingebouwd

Vlakke montage,
rooster aan voorzijde

Zelfinstellende
verse luchtingang

Set regelkleppen

Er is een groot aantal accessoires leverbaar voor een
aan uw wensen aangepaste montage

Assortiment met omkasting
ideaal voor renovatie 
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Major Line Grote innov

Vernieuwend design
•Stilistische evolutie, met een geraffineerd en verzorgd profiel.

•Moderne vormgeving past in alle interieurtypes.

•Tweekleurige kast van twee materialen; RAL 9010 (wit), en RAL 7035 (lichtgrijs).

•Sober en robuust.

Innovatief concept

Nieuwe generatie ventilator

• Nieuwe ventilatoromkasting van geprofileerd 

ABS voor optimale rendementen en prestaties

• HEE motor (hoog energierendement) met schoepen 

van geprofileerd ABS voor een lager stroomverbruik.

Hoogrendement batterijen
• Frontaal oppervlak tot 15% groter
• Ruime keuze aan batterijen voor

maatwerk waterhoeveelheden

Geïsoleerde chassisbak

• Ontwerp van ABS en versterkte

isolatie (meer dan 20 mm)

• Geschikt voor alle

klimaatomstandigheden

• Verticale en horizontale werking

Eco-concept

• De Major Line is voor 85% tot 95% recyclebaar afhankelijk van welke maat

• 20% minder grondstoffengebruik met gelijkwaardige stevigheid

• Eenvoudig te demonteren en scheiden aan het einde van de levensduur

Extra beveiliging
• Elektrische aansluiting 

ingesloten in één doos 
• Speciaal gereedschap benodigd 

om elektrische doos te openen

CIAT heeft al haar innovatievermogen tento
Krachtiger, milieubewust en design, de Maj
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oelvermogen (2-pijps en 4-pijps variant): 
6 tot 8 kW (27 °C, NB19, 7/12 °C)

erwarmingsvermogen ( 2-pijps variant): 
tot 12 kW (lucht 20 °C, water 50 °C)

erwarmingsvermogen (4-pijps variant): 
tot 8 kW (lucht 20 °C, water 70/60 °C) 

vaties voor een beslissende voorsprong

Veelzijdige modellen
• Leverbaar met of zonder omkasting

• Luchtaanzuiging aan de onderkant of de voorkant.

• Eén model voor verticale of horizontale montage

• Brede keuze aan accessoires, gemonteerd of in set geleverd

• Apparaten met hydraulische aansluitingen naar keuze links of

rechts, ideaal voor de renovatie

Het nieuwe generatie comfort
• Akoestisch comfort, winst van 2 dB

• In ons R&D centrum optimaal ontworpen uitstroomrooster voor een

verbeterd totaalcomfort overeenkomstig de ISO-norm 7730

• Geavanceerde beheersing van de temperatuur en van de richting van de

luchtstroom om tocht tegen te gaan

CIAT Kunst van de regeling
CIAT levert een compleet assortiment regelingen, van de V30 tot de V3000 
om aan al uw toepassingen te beantwoorden (inbouw- of wandthermostaten)

Respect voor de energetische eisen
• Klein formaat speciaal ontwikkeld voor energiezuinige gebouwen

• Intelligent ontwerp zorgt voor 20% minder stroomverbruik van de motor.

• Kleiner elektrisch vermogen van de elektrische verwarming, voor een betere

aanpassing aan de behoefte in nieuwe gebouwen

• De borstelloze motor van CIAT met   HEE technologie (optie), bespaart nog

eens tot 85% aan energie.

De Major Line is ontwikkeld met het oog op een gemakkelijk onderhoud:

• Gemakkelijk demonteerbare ventilatoromkasting met 2

kwartslagschroeven

• Gemakkelijk en snel toegankelijk filter

• Snelheden aangesloten op elektrische klemmenstrook en gemakkelijk

toegankelijk voor een maatwerk aanpassing ter plaatse

• 2-delige ventilatoromkasting waardoor, indien nodig, slechts één deel van

de ventilatormotor hoeft te worden vervangen

oon gespreid bij het ontwerpen van een nieuwe generatie van comfortunits.
jor Line laat niets aan het toeval over om een ideaal comfort te verspreiden.

Installatie & Onderhoud… maak het u eenvoudig
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Vergelijking krommen standaard en HEE versie

85%
energiebesparing

mogen van de Major Line 
EUROVENT voorwaarden:



Uitblaasplenum
voor ronde kanalen

Wandthermostaat V30 
met potentiometer

Luchtverspreidingsset Condenswaterpomp Hydraulische
compensatoren

Er is een groot aantal accessoires leverbaar voor een
aan uw wensen aangepaste montage

NCH

NCV

In de uitvoering zonder omkasting (ingebouwd in een systeemplafond

of achter een wandje), is de Major Line het summum van discretie.

Perfect passend in nieuwbouwprogramma's voor kantoren en hotels,

zorgt hij voor een absoluut comfort door zijn stille werking. Zeer

zuinig, eenvoudig te installeren, past de Major Line in alle

bouwprojecten door zijn vele mogelijkheden om zich aan te passen

aan de interieurindeling.

Assortiment zonder omkasting
volledig ingebouwd 



CIAT Groep  
Een divisie met verstand van zaken, leider in Europa,
een universeel antwoord

CIAT Air Technologies
De expert in comfortverspreiding 
en luchtbehandeling 

CIAT heeft al haar expertise en knowhow op het gebied van de

comfortverspreiding en de luchtbehandeling samengebracht

in deze ene divisie. In het hart van de groep, werkt Air

Technologies aan de ontwikkeling en aan het opstellen van

duurzame oplossingen voor het comfort en de luchtkwaliteit.

CIAT groep
Een internationale dimensie 

75 jaar ervaring, 2300 medewerkers, 

8 fabrieken, een van de grootste Research- en

Developmentcentra van Europa, de CIAT Groep levert

duurzame oplossingen in bijna 70 landen.

Door op CIAT te vertrouwen, profiteert u ook van haar

unieke netwerk van experts, in Frankrijk en overal in

de wereld, en van exclusieve servicemogelijkheden

die maximale prestaties garanderen.

De door de afdeling Air Technologies van CIAT ontwikkelde Major Line wordt in
Frankrijk geproduceerd in de grootste fabriek van het merk, die is gecertificeerd
volgens ISO 14001 en OHSAS 18001. 

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Door het constante streven naar het verbeteren van zijn producten, behoudt CIAT zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigen door te voeren.

Hoofdkantoor
Avenue Jean Falconnier - B.P. 14
01350 - Culoz - Frankrijk
Tel. : +33(0)4 79 42 42 42
Fax : +33(0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

CIAT Belgium N.V.
R. Stijnsstraat 78 bis, 1080, Brussel 

Tel. : +32(0)2 414 80 80  - Fax : +32(0)2 414 80 90
ciat.belgium@skynet.be

CIAT Nederland B.V.
Postbus 60191, 1320 AE, Almere

Tel. : +31(0) 36 53 32 587 - Fax : +31(0) 36 53 32 597
info@ciat.nl - www.ciat.nl 
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