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CIAT: ‘WE BRENGEN ONZE NOVITEITEN NAAR DE KLANTEN TOE’
ROADSHOW OVER DRIE CONTINENTEN
De 2017 International CIAT Tour streek tussen 8 en 10 mei in Nederland neer. Relaties konden aan boord van een als 
compacte showroom omgebouwde truck kennismaken met de nieuwste producten van het Franse bedrijf, waaronder de LBK 
serie Climaciat, Aquaciat koelmachines/warmtepompen en Ereba lucht/water warmtepompen. 

De afgelopen periode heeft CIAT een groot aantal 
nieuwe producten geïntroduceerd. Om de novitei-
ten onder de aandacht van haar klanten te brengen, 
besloot de fabrikant een roadshow te organiseren. 
Van maart tot november tourt de CIAT truck over 
drie continenten, waarbij meer dan zeventig steden 
in twintig landen worden aangedaan. Na de kickoff 
op de ISH beurs in Frankfurt volgden Duitsland, 
Frankrijk en Spanje. In Nederland stopte de truck 
in Geleen, Den Bosch, Hengelo, Zwolle, Houten 
en Volendam. Relaties, waaronder adviseurs,  
engineers, facility managers, installateurs en archi-
tecten konden een kijkje nemen in de truck en 
uitleg krijgen over het nieuwe productaanbod. 

WERELDWIJDE SYSTEEMAANBIEDER
Nadat CIAT in 2015 onderdeel werd van 
UTC, heeft het bedrijf flink geïnvesteerd in 
het moderniseren van de productielocaties in 
Culoz, Montluel en Montilla en het uitbreiden 
van het productaanbod. Er is een nieuwe serie 
luchtbehandelingskasten ontwikkeld, maar 
ook in andere productgroepen zijn producten 
toegevoegd. Paul ’t Hart, directeur van CIAT 
Nederland, vindt de roadshow een goede 
manier om te laten zien hoe breed de range is 
die CIAT te bieden heeft. “Hier kent men ons 
vooral van de koelmachines en de warmtepom-
pen, echter in Frankrijk zijn we met een groot 

marktaandeel al jaren een belangrijke speler 
in luchtbehandelingskasten. Onze omzet is 
daar zelfs groter dan in koelmachines. Maar 
we hebben nog veel meer te bieden. Met ons 
productpakket kunnen we complete oplossin-
gen bieden voor alle denkbare markten: indus-
trie, gezondheidszorg, winkelcentra, kantoren, 
overheid en hotels.” 

ENERGIEZUINIGE LBK’S
Met CLIMACIAT betreedt CIAT de Nederlandse 
markt voor luchtbehandelingskasten. CLIMA-
CIAT is een modulaire serie met vele functies 
die kunnen worden aangepast aan de specifieke 
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behoeften van de klant. De range bestaat uit 
drie modellen: het basismodel Air Access, het 
topmodel Airtech en daarnaast ook de Airclean, 
de oplossing voor gecontroleerde omgevingen 
zoals OK’s en cleanrooms. CLIMACIAT Airtech, 
het paradepaardje van de serie, is beschikbaar 
in negen maten met luchtdebieten tot 30.000 
m3 per uur. LBK’s met een hogere capaciteit 
tot 80.000 m3 volgen later. De luchtbehande-
lingskasten voldoen aan de nieuwste Europese 
normen (EN13053 en EN1886) en aan de 
toekomstige regelgeving in 2018. 

MEER NOVITEITEN
Ook in koelmachines/warmtepompen zijn een 
aantal vernieuwingen in het productpakket 
doorgevoerd. Tot 40 kW zijn er de Ereba en 
de Ereba Access, een omkeerbare lucht/water 
warmtepomp waarbij de Ereba is uitgevoerd 
met invertertechnologie. De nieuwe AquaCIAT 
en AquaCIAT Power, tot 525 kW, zijn verkrijg-
baar in versies met luchtgekoelde waterkoel-
aggregaten en omkeerbare warmtepompen. 
AquaCIAT Power gaat een stap verder qua 
energiezuinigheid en valt op door het lage 
geluidsniveau.

Tevens waren te zien het volledige assortiment 
ventilatorconvectoren (Major Line, Coadis Line 
en Comfort Line), de CIAT platenwarmtewisse-
laar, de nieuwe magnetische levitatie compres-
sor en de twee supervisiesystemen Smart CIAT 
Control en CIAT M2M. 

M2M maakt het mogelijk om CIAT eenheden 
van afstand te monitoren en aanpassingen 
te verrichten. Smart CIAT Control is een klein 
gebouwbeheerssysteem dat specifiek is geënt 
op CIAT producten. 

Na Nederland zal de CIAT truck nog diverse 
landen aandoen, waaronder Tsjechië, Turkije, 
Rusland en Roemenië. Volgens Paul ’t Hart 
is het doel van de tour bereikt. “We hebben 
het eens anders gedaan en onze klanten 
opgezocht in plaats van hen in de fabriek uit 
te nodigen. Zo bereiken we meer mensen en 
gezien de reacties was het ook voor hen een 
positieve ervaring.”    ❚

‘We bieden complete 
oplossingen voor alle 

markten’


