
Koelmachines en warmtepompen

HOGE EFFICIËNTIE  IN EEN FLEXIBELE  
EN COMPACTE OPLOSSING

HydrOCIAT



4 redenen om Hydrociat te kiezen

Hydrociat: 
de oPLoSSinG Voor eLk marktSeGment

FLexibiLiteit

HoGere enerGie-eFFiciëntie

comPact PLuG & PLay-SySteem

kantoren overheid gezondheidszorg

hotelswinkelcentra industrie

GeaVanceerd reGeLSySteem

de Hydrociat-Serie  
HooG eFFiciënte Water/
Water WarmtePomPen 
en WaterGekoeLde 
koeLmacHineS 

de nieuwe hydrociat-generatie is ontworpen voor een breed scala 
van verwarmings- en koelingsbehoeften met een uitstekende 
energie-efficiëntie en is bovendien makkelijk te installeren en in 
bedrijf te stellen.
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4 belangrijkste voordelen van 
Hydrociat 
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HoGere enerGie-eFFiciëntie

ciat stelt voortdurend alles in het werk om de prestaties van zijn producten te verbeteren en 
innoveert continu om het energieverbruik en de emissies van broeikasgassen te verminderen. 

dankzij een aantal innovaties kan hydrociat trots zijn op hoge energie-efficiëntieniveaus:

•  De twin rotor schroefcompressor is voorzien van een direct aangedreven motor zonder 
tandwielen. doordat er minder bewegende delen zijn is de betrouwbaarheid groter. een van 
15 tot 100% variabele vermogensklep past het koelvermogen exact aan de koelvraag aan.

•  De nieuwe generatie shell & tube badverdamper heeft een grotere warmte-
uitwisselingscapaciteit door de toepassing van een nieuwe technologie met geribbelde 
koperen buizenbundels, en er zijn 2 koudemiddelcircuits mogelijk. voor een maximale 
warmteoverdracht is de gehele oppervlakte van de thermische uitwisseling ondergedompeld 
in het koelmedium.

•  Door het elektronische expansieventiel kan gewerkt worden met een lagere condensatiedruk 
en wordt het thermische uitwisselingsoppervlak van de verdamper beter benut, zodat het 
energieverbruik bij deellast lager wordt.

ook heeft hydrociat de mogelijkheid om energie terug te winnen, waardoor de bedrijfskosten 
afnemen en de terugverdientijd korter is.

de hoge efficiëntie hydrociat lw he versies van warmtewisselaars en compressoren voldoen 
aan de strengste eisen qua seizoensprestaties. Met een gemiddelde eseer van 6,45, biedt dit de 
grootste opbrengst vergeleken met soortgelijke units:

•  De HE-versie bevat ook een economisersysteem met een elektronisch expansieventiel 
waardoor de unit een groter koelvermogen heeft voor een gegeven koelingsoppervlakte.

het standaardmodel behaalt een gemiddelde eseer van 6,06. dit is de optimale balans tussen 
technische en economische aspecten, capaciteit en bedrijfskosten.

hydrociat voldoet ook aan de huidige -en loopt vooruit op de toekomstige- europese verordeningen 
en richtlijnen voor ecologisch ontwerp en energiegerelateerde producten. de producten leveren 
eurovent gecertificeerde prestaties en zijn ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met 
iso 9000, 14000 en 50000 kwaliteitsbeheersystemen.
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compact

het compacte formaat met een breedte van ongeveer 1 meter past door een 
standaard deuropening en heeft slechts een minimum aan vloeroppervlakte in 
de technische ruimte nodig. het kan zonder problemen worden geïnstalleerd in 
het kader van een renovatie, waarbij er ook nog eens voldoende ruimte overblijft 
om onderhoud comfortabel te kunnen uitvoeren.

Flexibele wateraansluitingen

de vereenvoudigde hydraulische verbindingen van de hydrociat passen binnen de beperkingen van 
de technische ruimte. de unit wordt aangesloten op de bestaande leidingen in plaats van dat de 
leidingen moeten worden aangepast aan de machine.

Volledige onderlinge compatibiliteit

hydrociat werkt met de droge koelerseries opera en vextra in een optimale totaaloplossing.

De nieuwe generatie hydrociat-units behoren tot de compactste water/water 
koelmachines en warmtepompen die er zijn, en passen daardoor makkelijk 
in bestaande technische ruimtes. De units worden bedrijfsklaar op locatie 
afgeleverd.

comPact PLuG & PLay-SySteem

standaard

<1 Meter

verdaMper en condensor  
Met een passering 

oMgekeerde verdaMper  
en condensor

Chilled water
production

Connect
Touch VEXTRA

Bus

HYDROCIAT

bus

connect 
touch

koudwaterproductie
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het nieuwe hydrociat-assortiment is ontworpen voor continubedrijf in talloze toepassingen met 
verschillende ventilatorconvectoren en warmteafvoersystemen.

FLexibiLiteit

de multifunctionele hydrociat levert een flexibele verwarming en koeling voor sectoren zoals 
opslag, processen en datacentra, alsmede voor andere toepassing zoals comfort en brine:

• Koeling met temperaturen tussen -12 °c en 20 °c.

• Verwarming met temperaturen tot 63 °c.

de unit is geschikt voor alle soorten generatoren: ventilatorconvectoren, vloerverwarming, 
plafondconvectoren, luchtbehandelingskasten en radiatoren.

bovendien is hydrociat volledig geschikt voor verschillende warmteafvoersystemen zoals droge 
koelers of koeltorens.
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beheer uw installatie intuïtief met connect touch slimme bewaking.

•  Gebruiksvriendelijk intuïtief 5-inch touchscreen (7-inch optie). 

• Bedieningspaneel in 9 talen.

•  Makkelijke en veilige toegang tot de parameters (3 niveaus met wachtwoord).

•  Lead/lag-beheer (opstartvolgorde) van 2 units in cascade of in parallel, met egalisering van 
de bedrijfstijd en automatisch omschakelen voor consistente bedrijfstijden.

•  Diagnose van storingen en bedrijfstatussen, e-mailwaarschuwingen, supervisie en 
opvolging van eventuele incidenten.

•  Automatische herinneringen van onderhoudsprocedures (interval instelbaar volgens 
vereisten van de site) en verplichte periodieke dichtheidscontrole, in overeenstemming met 
de F-gassenverordeningen.

•  Communicatie met alle types gebouwbeheersysteem (GBS) via standaard voorziene 
Modbus-protocol, lon of bacnet als optie.

•  Connect Touch omvat standaard een webserver voor volledige connectiviteit en toegang op 
afstand met een computer en een internetverbinding.

•  Instructies en technische informatie voor de gebruiker, elektrisch schema geïntegreerd op 
het bedieningspaneel.

• Beheer van droge koeler.

• Trendcurve voor volgen van voornaamste sensorprogressie.

•  Black-boxopname van alle parameters en waarden voor snelle inspectie in het geval van 
een storing.

GeaVanceerd reGeLSySteem
energie optimaliseren met behoud van het comfort van de gebruikers via een aantal 
communicerende systemen die tegelijk het energiebeheer en alle componenten van het 
watersysteem bewaken.

aFstandsbediening 
via webserver

gbs-connectiviteit  
Modbus jbus-lon-bacnet

e-Mailwaarschuwing

trendingscherM

synoptiekscherM

beheer van droge 
koeler
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ciatM2M is een geavanceerde 
bewakingsoplossing waarmee 
klanten voor alle toepassingen hun 
apparatuur van ciat kunnen opvolgen 
en bewaken.

•  Real time data ophalen via 
een aangepaste toegang 
tot de ciatM2M-website 
(samenvattend, dashboard 
regelaar, curve gebeurtenissen 
en temperatuur, geheugen 
waarschuwingen & storingen, 
black box en parameterlog).

•  E-mailwaarschuwing bij elke 
gebeurtenis op de apparatuur.

•  Maandelijkse en jaarlijkse 
verslagen met analyse en 
aanbevelingen van experts van 
ciat.

power’control

power’control is de fabrieksbeheer tool voor uw energy hub-oplossing. 
dit optimaliseert het energieverbruik voor krachtige systemen en is 
ontworpen om een compleet thermisch energieproductiesysteem 
(koeling en verwarming) te regelen. 

belangrijkste functies:

• Bestuurt en regelt alle onderdelen in de productiekring

• Geeft een maximale energieoptimalisering

• Optimaliseert en beveiligt de systeemwerking

• Bewaking op afstand

cristo’control

cristo’control is systeem voor de besturing, regeling en bewaking 
van thermische energieopslaginstallaties (tes). 

hiermee kunnen opdrachtgevers en eigenaren de bedrijfskosten 
verminderen en hun energiegebruik optimaliseren, en tegelijk de 
emissies van co2 en van broeikasgassen verlagen. 

cristo’control meet daarbij ook de prestaties van de systemen. het 
bewaakt noodzakelijke ondersteuning, onderhoud en reparaties, 
zowel lokale als vanop afstand.

inloggen op  
www.ciatm2m.com

E-MAIL EN/OF SMS-
waarschuwingen

GeBrUiKers

webbrowser

klant

ciat-servicetechnicus

modem

telecombedrijf
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(1) In overeenstemming met EN 14511-2013 EUROVENT - (2) Gekoeld water = 12°C/7°C Warm water = 30°C/35°C - (3) Gekoeld water = 10°C/7°C Warm water = 40°C/45°C 
Pf = Koelvermogen - Pc = Verwarmingsvermogen - EER/COP = Prestatiecoëfficiënt in vollast - ESEER = Seizoensprestatiecoëfficiënt

door eurovent 
gecertificeerde waardenkoelen verwarmen warmteterugwinning

de fabrikant is betrokken bij het ecp-programma voor 
koelverpakkingen voor vloeistoffen en hydrowarmtepompen. 
controleer de geldigheid van het certificaat:  
www.eurovent-certification.com

maximaLe enerGie-eFFiciëntie 
IN MINIMALE ruIMTE 

het hydrociat-assortiment omvat 31 modellen watergekoelde koelmachines en warmtepompen en twee 
prestatieniveaus om alle behoeften te dekken.

hydrociat lw st

de standaard hydrociat lw st-versie biedt de meest optimale balans tussen capaciteit en bedrijfskosten. deze is het 
meest geschikt voor renovatieprojecten.

hYDrociat lw st

modellen
prestaties bij koeling (1) prestaties bij 

verwarming (1) afmetingen mm
Gewicht 

kgpf(2)  
kw

eer(2)  
kW/kW

eu-
rovent-klasse

eseer   
kW/kW

pc(3)

kw
cop(3)

kW/kW lengte breedte hoogte

708C 273 5,32 a 5,67 317 4,59 2724 928 1567 2017
858C 307 5,3 a 5,58 358 4,57 2724 928 1567 2036

1008C 359 5,24 a 5,58 421 4,61 2724 928 1567 2072
1300C 459 5,21 a 5,75 516 4,54 2741 936 1692 2575
1302C 473 5,35 a 5,77 529 4,59 2741 936 1692 2575
1500c 532 5,21 a 5,78 599 4,47 2741 936 1692 2613
1508C 538 5,17 a 5,66 632 4,52 2741 936 1692 2644
1900c 677 5,39 a 6,06 751 4,56 3059 1040 1848 3247
2100c 730 5,3 a 6,02 813 4,49 3059 1040 1848 3266
2300C 792 5,19 a 5,79 887 4,46 3059 1040 1848 3282
2308C 839 5,39 a 5,94 967 4,64 2780 1042 1898 3492
2800C 1017 5,26 a 6,30 1138 4,48 4025 1036 1870 5370
3000C 1060 5,21 a 6,34 1190 4,42 4025 1036 1870 5408
3008C 1141 5,3 a 6,23 1320 4,54 4025 1036 1925 5698
3400C 1257 5,69 a 6,73 1384 4,73 4730 1156 2051 7066
3800C 1342 5,51 a 6,44 1481 4,57 4730 1156 2051 7267
4200c 1453 5,36 a 6,27 1612 4,46 4730 1156 2051 7305
4600c 1547 5,29 - 6,06 1717 4,41 4730 1156 2051 7337
4408C 1654 5,59 - 6,40 1891 4,67 4790 1902 1515 8681
4608C 1728 5,6 - 6,34 1969 4,68 4790 1902 1515 8699
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(1) In overeenstemming met EN 14511-2013 EUROVENT - (2) Gekoeld water = 12°C/7°C Warm water = 30°C/35°C - (3) Gekoeld water = 10°C/7°C Warm water = 40°C/45°C 
Pf = Koelvermogen - Pc = Verwarmingsvermogen - EER/COP = Prestatiecoëfficiënt in vollast - ESEER = Seizoensprestatiecoëfficiënt

apparatUUr hYDrociat- 
assortiment

scheidingsschakelaar P
stuurstrooom 
transformator P

Flow switch P 
elektronisch 
expansieventiel P 
Meertalig 
bedieningspaneel met 
5"-touchscreen P 
Modbus-jbus 
communicatie  P 
webserver P 
Meertalig 
bedieningspaneel met 
7"-touchscreen

• 
low noise • 
lage temperatuur 
glycolwater tot -3°C •
lage temperatuur 
glycolwater tot -6 °c en 
-12 °c

Modellen: 
1328/1528/2628/3008

unit geleverd in twee 
samengebouwde delen

Modellen 
4228/4408/4608/4628

verdamper-
condensorpomp voeding/
stuurstroomcircuit

Modellen 
708 tot 3428

warmtepomp toepassing • 
thermische isolatie op 
compressoren condensor • 

hoge condensatie 
toepassing tot 63 °C 
condensoruittrede-
temperatuur

• 

regeling voor lage 
condensatietemperaturen • 

service afsluiters 
(vloeistofleiding en 
compressorzuigleiding)

• 

verdamper-condensor 
met een passering minder • 

waterzijdig 21 bar 
verdamper-condensor • 
wateraansluitingen van 
verdamper-condensor aan 
tegenovergestelde zijde

• 

koudemiddellekdetectie 
ingangscontact • 
Lead / Lag-werking 
(opstartvolgorde) • 
lon-communicatie • 
BACnet / IP-communicatie • 
M2M supervisie 1 unit of 
3 units • 
Naleving Russische/
Zwitserse/Australische 
regelgeving

• 

P	standaard levering
• optie 9

maximaLe enerGie-eFFiciëntie 
IN MINIMALE ruIMTE 

hydrociat lw he

wanneer hoge efficiëntie is vereist, zorgen de bedrijfskosten van hydrociat lw he 
een betere terugverdientijd van de investering. de he-versie is het meest geschikt 
voor nieuwbouw, energiezuinige gebouwen, industrieën en toepassingen met lange 
bedrijfstijden.

hYDrociat lw he

modellen
prestaties bij koeling (1) prestaties bij 

verwarming (1) afmetingen mm
Gewicht 

kgpf(2)  
kw

eer(2)  
kW/kW

eu-
rovent-klasse

eseer   
kW/kW

pc(3)

kw
cop(3)

kW/kW lengte breedte hoogte

1328C 509 5,71 a 6,09 583 4,91 3059 936 1743 2981
1528C 577 5,64 a 6,14 662 4,84 3059 936 1743 3020
1928C 737 5,83 a 6,41 842 4,97 3290 1069 1950 3912
2128C 786 5,62 a 6,24 904 4,8 3290 1069 1950 3947
2328C 861 5,65 a 6,17 982 4,85 3290 1069 1950 3965
2628C 1039 5,73 a 6,74 1191 4,9 4730 1039 1997 6872
3028C 1157 5,78 a 6,83 1320 4,86 4730 1039 1997 6950
3428C 1323 5,8 a 6,65 1509 4,89 4730 1162 2051 7542
3828C 1452 5,58 a 6,36 1663 4,71 4730 1162 2051 7752
4228C 1626 5,87 - 6,80 1846 4,89 4832 2129 1562 10910
4628C 1756 5,79 - 6,60 1989 4,87 4832 2129 1562 10946
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tHermiScHe enerGie oPSLaG

droGe 
koeLerS 
Vrije 
koeLinG

LucHtbeHandeLinGScentraLeS

comFort- 
unitS

ciatcontroL

ciat beWakinG 

GLobaLe SySteemLeVerancier 
VOLLEdIGE ONdErLINGE COMPATIBILITEIT  
VOOr BETErE PrESTATIES 

ciat biedt een compleet assortiment producten aan die ontworpen zijn om samen het beste resultaat te produceren 
met optimale prestaties en geoptimaliseerd energierendement.

WEBSErVEr

WarmteWiSSeLaarS

koeLmacHineS, 
WarmtePomPen
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Smart ciatcontroL 
HET ENErGIEBEHEErSySTEEM 

beGeLeidinG BIj uW GEHELE PrOjECT 

Smart CIATControl is verbonden met alle HVAC-componenten (koeling, comfortunits, 
luchtbehandelingskast) en maakt gebruik van een gepatenteerd algoritme dat kan worden 
geprogrammeerd volgens de bezetting van het gebouw en de weersomstandigheden; 
het past het rendement van de thermodynamische producent in realtime aan aan de 
behoeften van de gebruiker. Functies:

-  automatische omschakeling systeem op basis van ontwerp uitgangspunten.

-  optimale stop & start: voorspellende functie die op de stop- en starttijden van het hvac-
systeem anticipeert.

-  optimal water®: de temperatuur van het waterkoelaggregaat of de warmtepomp kan 
worden geregeld naar gelang de vraag van de gebruiker.

-  nachtbedrijf: brengt 's nachts verse lucht in het gebouw en stelt het inschakelen van de 
koelvraag overdag uit.

-  epure dynamics®: gepatenteerd proces voor een fijnstofniveau in het gebouw onder de vaste 
WHO-aanbeveling van 10 μg/m3

de door smart ciatcontrol geboden optimaliseringen leveren een gemiddelde 
energiebesparing van 40% voor het gebouw op.

op ciat kunt u altijd rekenen: van bestek tot en met de installatie van de machines analyseren onze experts wat u nodig hebt 
om u de best mogelijke oplossingen te bieden. de flexibiliteit van onze ontwikkelingsafdeling en het daarmee verbonden 
onderzoekscentrum, alsmede het moderne industriële apparaat dat het gehele fabricageproces beheerst, maken elke 
aanpassing aan uw behoeften mogelijk.

Het aSSortiment WaterkoeLaGGreGaten en 
WarmtePomPen Van ciat. 
EEN COMPLETE OPLOSSING VOOr ELkE TOEPASSING 

lUchtGeKoelD aQuaciat
40-160 kw

aQuaciatpower 

160-660 kw
powerciat2 
600-1350 kW

waterGeKoelD dynaciat
20-190 kw

dynaciatpower 

220-710 kW
hydrociat 

270-1750 kW

kENMErkEN OPLOSSINGEN INduSTrIEEL 
APPArAAT

INSTALLATIE SErVICE

DYNAMICS 

A
IR

 Q
UA

LIT

Y

ENERGY OPTIM
ISATIO

N

COMFORT

OPTIMAL 
WATER®
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ciat 
STAAT TOT uW dienSt

ciat stelt zich ten doel om met u samen te werken en u te voorzien van hoogwaardige service 
tijdens de gehele levenscyclus van uw hvac-systeem. we begrijpen uw veranderende behoeften 
en ontwikkelen slimme diensten en energieoplossingen die voor optimale energieprestaties zorgen 
en kostenbesparingen mogelijk maken. 

we bieden u alle ondersteuning die nodig is om optimaal 
van uw oplossing te profiteren:

•  Preventief en correctief onderhoud.

•  Inspectie op locatie door experts bij u in de 
buurt.

•  Een webwinkel voor onderdelen.

•  Een speciale hotline voor technische 
ondersteuning op externe locaties.

we bieden u daarnaast een uitgebreide reeks van 
slimme diensten:

•   Advies over verbetering van de energieprestatie.

•  Geavanceerde bewaking en oplossingen voor 
het beheer van proces installaties.

• Modernisering van apparatuur en systemen.

w w w. c i a t . c o m

Verwijzingen naar materialen en informatie in deze brochure zijn louter ter informatie bedoeld en omvatten geen juridisch of ander professioneel advies. © CIAT 2017.  
alle rechten voorbehouden. ciat behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie en specificaties in dit document op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

beschikbaarheid kan per land verschillen. neem contact op met uw ciat-vertegenwoordiger. 
Hydrociat - Januari 2017 

Ref. : Hydrociat-verkoopbrochure - NL17.07A 
Foto's: ciat, istock
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