
Estetik Tasarım 
Sürdürülebilir İnovasyon

YENI KONFOR ÜNITELERI
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Yeni konfor üniteleri

Major Line

CIAT sürdürülebilir kalkınma felsefesinden:
Eko-performanslı 
sistemlerin ana parçası
Major Line, sürekli konfor çözümlerinde lider Fransız endüstri
gruplarından biri olan CIAT grubun temel ilkeleri ile bütünleşmiş
bir üründür:
• Enerji verimliliği: 

Major Line, önceki serilere göre 
%20 daha az enerji tüketir

• konfor: tasarımı ve 
performanslarının yanı sıra 
Major Line 2dB ses azalması
ile 
tamamen sessizdir

• iç hava kalitesi
havayı filtre ederek kullanıcıya 
kaliteli yaşam sunar

Benzersiz deneyim: 
konfor ünitelerinde 
50 yıllık deneyim
60'lı yıllardan beri,CIAT konfor ünitelerini daha da verimli hale
getirmek için sürekli geliştirmektedir. Majorline Major serisine en
son katılan ve tüm ihtiyaçları karşılayan bir üründür:
• 10 kW'ye kadar soğutma kapasitesi ile geliştirilmiş bir seri
• daha kompakt ve performanslı üründe yeniliklere açık
• çevre dostu seçilmiş malzemeler

Ultramodern dizayn & sürekli  

Major Line konfor üniteleri için bir devrimdir. Sade çizgisi
ve ekolojik temelli dizaynı ile yeni bina taleplerine
karşılayan beklenilen çözümdür.



Beklenen çözüm: 
Tüm proje 
ihtiyaçlarına uygun
Major Line, kasetli ve kasetsiz modelleriyle çok çeşitlidir:
• Ofis: Yeni veya yenilenme, tüm bina tiplerine kusursuz

uyum
• Otel: Oda girişlerinin asma tavanlarına uygulama için

ideal  
• Rezidans: yaşam alanlarını soğutmak için kasetli

modeller

Sürdürülebilir çözüm: 
Çevre dostu 
binaların kalbinde
Enerji tasarrufu ve eko tasarımı, Major Line'ı tüm Fransız ve uluslararası standart ve normlara
uygun çevre dostu binaların ana parçasıdır:
• HQE yöntemi
• HPE, THPE enerji belgeleri (RT2005 ısıl yönetmeliklerin ötesinde), EFFINERGIE, BBC,

BEPOS,vs….
• MINERGIE (CH), PASSIVHAUS (D), BREEAM (GB), LEED (US) Avrupa belgeleri
• CO2 kotalarında Avrupa yönetmeliğine uygun.
• ISO 14001 ve OH SAS 18001 sertifikalı CIAT üretim alanı 

Temel bir teknoloji: 
Su, en iyi ve en ekolojik ısı taşıyıcısıdır
Nesilden nesile iletilecek tek teknoloji, su devresi üzerindeki çalışmadır:
• en iyi ısı taşıyıcısı 
• binalarda soğutucu akışkan sirkülasyonu yok
• yaşam alanındaki kişilerin güvenliği
• çevre dostu yapı
• ekonomik ve ekolojik
• sadeleştirilmiş tesisat ve bakım

Hysys

Hysys®; ısıtma, konfor ve hava kalitesinde 
ilk komple su sirkülasyon sistemidir 
« Major line », yeni bina veya yenileme projeleriniz için Hysys® ofis teklifine tamamen
entegre olur. Hysys® teklifi, binanın enerji üretimi ve aerolik işlemesi arasında "sistem"
uyumunu ve optimizasyonu sağlayan bir CIAT çözümüdür. En iyi konfor ve
performans için temel bir üründür 

 iyi bir yaşam için eko tasarım



Major Line'nın geliştirilen modern eko dizaynı, son nokta

teknolojisidir. Zarif ve şık tasarımı sayesinde modern mekanlara

kusursuz bir biçimde uyum sağlamakta, hizmet alanı ve konut

projeleri için vazgeçilmez bir parça haline gelmektedir.

Mükemmel bir entegrasyon için Major Line, Optimum konfor ve

ideal çalışma sessizliği seviyelerini sağlamak için gerekli akustik

konusundaki son yeniliklerden yararlanmaktadır.

CHCV

Taze hava/ dönüş
havası karışım kutusu

Ankastre V30
termostat

Montaj 1D,
önden emiş

Kendinden
ayarlanabilen taze

hava girişi

Kontrol vanası
kiti

İhtiyaçlarınıza uyarlanmış diğer montajlar için başka
aksesuarlar mevcuttur

Kasetli seri
yenilemede ideal 
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Major Line Temel yeni

Yenilikçi tasarım
• Zarif, şık ve özgün bir tasarım.

• Tüm iç mekanlara uygun modern estetik görünüm

• Çift malzeme ve çift renkli kasa; RAL 9010 (Beyaz), ve RAL7035 (Açık gri).

• Sade ve dayanıklı

Yenilikçi tasarım

Yeni nesil fan

• En iyi randıman ve performanslar için 

tasarlanmış profilli ABS yeni kanal

• Elektrik tüketimini azaltmayı sağlayan ABS profilli 

kanatlı HEE türbinler (Yüksek Enerji Etkinliği).

Yüksek performanslı bataryalar

• %15'e kadar arttırılmış 

yüzey alanı

• Çeşitli su rejimleri için

batarya seçme imkanı

Yalıtılmış şasi tepsisi

• İzoleli ABS tasarım

(20mm'nin üzeri)

• Her türlü iklime uygun

• Dikey ve yatay uygulama

Eko-tasarım

• Major Line, modeline göre %85 - 95 oranında geri dönüştürülebilir

• Eşit sağlamlıkta %20 daha az hammadde

• Kullanım ömrü sonuna kadar izlenebilirlik ve kolay imha

Arttırılmış güvenlik

• Elektrik bağlantıları 

tek bir kutuda 

• Özel bir aletin kullanımını gerektiren 

elektrik kutusuna güvenli erişim

CIAT tüm yenilikçi gücünü yeni nesil bir konfor
konfor sunma konusunda işini asla şansa bırak

-2 dB
%20
enerji

tasarrufu

EURO
tekn

ABS



ğutma kapasitesi (2 borulu ve 4 borulu cihaz): 
6 - 8 kW (27°C, BH19, 7/12°C)

tma kapasitesi (2 borulu cihaz): 
- 12 kW (Hava 20°C, su 50°C)

tma kapasitesi (4 borulu cihaz): 
- 8 kW (Hava 20°C, su 70/60°C) 

likler kararlı bir gelişme

Model çeşitliliği
• Kasetli veya kasetsiz versiyon olarak mevcut

• Altta veya ön yüzde havanın geri dönüşü.

• Dikey veya yatay montaj için tek model

• Önceden monte edilmiş veya kit olarak geniş aksesuar

seçenekleri

• yenilemeler için uygun sol veya sağ hidrolik bağlantı seçenekli

cihazlar

Yeni nesil konfor
• Akustik konfor, 2dB daha sessiz

• ISO 7730 normuna uygun global bir konfor için R&P merkezimizde

tasarlanmış özel dağıtım merkezi

• Yüksek üfleme hava sıcaklığının ve hava akımının önlenmesi için

hassas kontrol

CIAT Kontrol çözümleri yaratıcısı
V30'dan V3000'e CIAT tüm uygulamalarınıza cevap vermek için komple bir
kontrol gamı sunar (ankastre veya duvar tipi termostat)

Enerji taleplerine saygılı
• Optimize enerjili binalar için geliştirilmiş kompakt cihaz

• Akıllı tasarımı sayesinde motorun çektiği güçte %20 tasarruf.

• Yeni binaların ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılamak için elektrikli ısıtıcı

kapasitelerinin azaltılması

• CIAT opsiyonel brushless motor teknolojisi sayesinde %85'e kadar enerji

tasarrufu sağlar.

Major Line, kolay bakım için tasarlanmış bir cihazdır:

• 1/4 tur 2 vida ile kolayca sökülebilir kasa

• Filtreye kolay ve hızlı erişim

• Alanda kişiye özel bir ayar için kolayca erişilebilir ve elektrik kutup

başı üzerine getirilmiş hız

• Gerektiğinde 2 parçalı kanal, moto-vantilatör grubu üzerinde

sadece bir parçanın değiştirilmesini sağlar

r ünitesi tasarlamak için kullandı. Daha verimli, ekolojik ve şık.Majorline ideal
maz.

Tesisat ve Bakım… hayatınızı kolaylaştırır
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Dairesel kanallar için
üfleme plenumu

Potansiyometreli V30 
duvar tipi termostat

Hava dağıtım kiti Yoğuşma suyu
drenaj pompası

Esnek hidrolik
bağlantılar

Farklı ihtiyaçlara uygun diğer montaj şekilleri için başka
aksesuarlar mevcuttur

NCH

NCV

Kasetsiz versiyonda (asma tavanda veya bir giydirme içinde saklı),

Major Line, gizlilik kartını sonuna kadar oynar. Yeni hizmet alanı

veya otel projelerine kusursuz olarak uyum sağlayarak, tamamen

sessiz olup mükemmel bir konforu garanti eder. Çok ekonomik,

kurulması kolay, Major Line iç mekana özgün bir anlayış sunarak

tüm mimari projelere kolaylıkla uygulanır.

Kasetsiz seri
tamamen entegre 



BP14 - 01350 Culoz - Fransa
info@ciat.fr - www.ciat.com

CIAT Grubu 
Uzman bir birim, Avrupa lideri, 
evrensel çözüm

Air Technologies CIAT
Optimum konfor için ısıtma, 
soğutma ve klima uzmanı 

CIAT, bu benzersiz birimde konfor ve hava şartlandırma dağıtım

konusunda tüm uzmanlığını ve deneyimini birleştirmektedir.

Grubun kalbinde bu birim, konfor ve hava kalitesinde sürekli

çözümler geliştirmek için çalışmaktadır.

CIAT grubu
Uluslararası bir boyut 

75 yıllık deneyimi, 2400 çalışanı, 9 endüstriyel

üretim tesisi ile Avrupa'nın en önemli ARGE

merkezlerinden biri olan, CIAT grubu yaklaşık 70

ülkede sürdürülebilir konfor çözümleri

sunmaktadır. 

CIAT'a güvenmek, en yüksek performansı sağlamak için Fransa'da ve dünya çapında benzersiz bir uzman

ağından, kusursuz bir hizmet gamından faydalanmaktır.

Air Technologies CIAT birimi tarafından geliştirilen Major Line, ISO 14001 ve 
OHSAS 18001 sertifikalı CIAT endüstriyel tesislerinde Fransa'da üretilmektedir. 


