
WATERKOELAGGREGAAT / WARMTEPOMP

ToTaaloplossing meT hoge presTaTies 
voor al uw behoefTen

aquaciaT / aquaciaTpower



5 redenen om het AquAciAt-Assortiment  
te kiezen

het AquAciAt-Assortiment:  
de oplossing voor elke behoefte vAn de mArkt

het AquAciAt-Assortiment: 
de veelzijdige weg nAAr 
duurzAAm comfort 

De nieuwe AQUACIAT en AQUACIATPOWER zijn verkrijgbaar 
in versies met luchtgekoelde waterkoelaggregaten en 
omkeerbare warmtepompen. Zij bieden u geoptimaliseerde 
energie-efficiënte oplossingen die 5 belangrijke voordelen 
combineren in een compact geheel.

ecologisch verAntwoord

plug & plAY sYstemen

geAvAnceerd 
sYsteembeheer

geoptimAliseerd energie  
rendement

breed inzetbAAr

inDustrie

kantoren overheiD

flatgebouwen

geZonDheiDsZorg

winkelcentra
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plug & plAY sYstemen

5 belangrijkste voorDelen van 

het AquAciAt-Assortiment 

Het AQUACIAT-assortiment biedt een all-in-one oplossing dankzij de geïntegreerde hydromodule 
met alle componenten van het watercircuit die vereist zijn voor een goede werking van het 
systeem.

Ontworpen om te voldoen aan alle technische vereisten

Met het aQuaciat-assortiment hebt u de keuze tussen verscheidene 
versies:

-  geïntegreerde hydromodule met of zonder buffertank.

 -  ruime selectie pompen: 
•  Enkelvoudig of dubbel met automatisch overschakelen naar de 

back-uppomp.
•  Hoge of lage druk.
•  Vaste of variabele snelheid voor automatische regeling van 

waterdebiet naar gelang de behoeften van het watersysteem.
•  Vast of variabel debiet voor grotere energiebesparing.

 -  een ruime selectie hydraulische aansluitingen voor elke projectconfiguratie.

Installatiegemak, kleiner bodemoppervlak

 aQuaciat kan snel worden geïnstalleerd met minimale plaatsvereisten. 

-  geen technische ruimte vereist voor pompen en ander toebehoren.

 -  optimaal gebruik van de oppervlakte voor een gemakkelijke integratie 
in een bestaand gebouw.

 -  snelle, eenvoudige en kostenefficiënte plaatsing en inbedrijfstelling.

Gemoedsrust

geniet van de voordelen van één oplossing: een grotere tijdsbesparing 
en een hogere betrouwbaarheid van uw installatie.

 De componenten in de hydraulische apparatuur zijn met zorg 
geselecteerd, geassembleerd en getest in de fabriek, voor zo weinig 
mogelijk risico's en een gemakkelijke installatie ter plaatse.

hyDroMoDule

buffervat
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geAvAnceerd sYsteembeheer

Met de intuïtieve systemen van CIAT voor beheer en realtimebewaking en -supervisie hebt u echt 
alles in handen.

beheer uw installatie intuïtief met connect touch slimme bewaking.

- gebruiksvriendelijk meertalig bedieningspaneel met touch screen.

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

-  het pompen verbruikt veel energie in een airconditioningsysteem.  
om de stroomkosten te verlagen, zorgt connect touch voor een slim beheer van de pomp. hierbij 
wordt de pomp uitgeschakeld of draait ze trager in de stand-bymodus, waardoor tot een derde minder 
pompenergie wordt verbruikt. Met de pomp met variabel toerental verlaagt het variabele waterdebiet 
de pompenergie met bijna twee derde.

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

-  onderhoud is essentieel voor een lange levensduur van de unit. connect touch biedt 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.

connect touch biedt ook bijkomende functies die gebruik en 
servicewerkzaamheden vergemakkelijken, zoals: 

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

•  Trendcurve voor volgen van voornaamste sensorprogressie.
•  Black-boxopname van alle parameters en waarden voor 

snelle inspectie in het geval van een storing.

AQUACIATPOWER

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 & jaarlijkse verslagen met analyse en aanbevelingen 

van experts van CIAT. 
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ecologisch verAntwoord

AQUACIAT en AQUACIATPOWER introduceren nieuwe functies die vooruitlopen op de toekomst van 
units voor meer duurzaamheid.

Ecodesign-conform

De europese ecodesign-richtlijn legt verplichte vereisten vast op het vlak van energierendement 
voor waterkoelaggregaten, warmtepompen en hun componenten, en houdt hierbij rekening 
met de ecologische impact van het product gedurende zijn volledige levensduur.

aQuaciat en aQuaciatPower werden ontwikkeld conform de actuele ecodesign-normen en 
de verschillende europese verordeningen, en anticiperen ook al op 
toekomstige beperkingen.

dB

time

time

dB

Acoustic discomfort

Without variable speed

With variable speed

Disruption of the cooling cycle

coMPressoren in 
akoestische oMkastingen

geheel aluMiniuM  
batterij Met Microkanalen

Geheel aluminium batterij met microkanalen en gesoldeerde 
platenwarmtewisselaar

aQuaciat is ontworpen voor duurzaamheid, betrouwbaarheid en een 
langere levensduur, en:

-  gebruikt tot 50% minder koudemiddel dan een standaard koper/
aluminium batterij met betere thermische prestaties: anticipeert op de 
f-gassenverordening om het tco2-equivalent op de markt tegen 2030 met 
79% te verlagen. 

- is beter bestand tegen corrosie.

- is steviger door een kleiner aantal soldeerpunten.

- is gemakkelijk te recyclen voor minder impact op het milieu.

-  is gemakkelijk in onderhoud en schoonmaken van de batterij, met een 
langere levensduur tot gevolg.

-  is lichter en compacter, en dus gemakkelijker te hanteren, te transporteren 
en te installeren.

“Stil” ontwerp

Dankzij verschillende akoestische versies kunnen de units gemakkelijk 
in alle omgevingen worden geïntegreerd met minimale negatieve impact 
op gebruikers en de buurt.

-  “fluisterstille” montagetechnieken beperken geluidsbronnen: de 
nieuwste scrollcompressoren in akoestische omkastingen, stille 
ventilatoren van de nieuwste generatie, trillingdempers…

-  “nachtmodus” beperkt het geluidsniveau wanneer er niemand in het 
gebouw is door de productie en het ventilatortoerental te regelen.

-  De toerenregeling kan worden gebruikt voor het soft starten van de 
ventilatoren, waardoor extra geluid bij de aan/uit-sequenties wordt 
voorkomen en de algemene geluidshinder van de unit wordt beperkt.

geluidshinder

verstoring van de koelcyclus
tijd

tijd

Zonder variabele snelheid

Met variabele snelheid

db

db
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geoptimAliseerd energierendement

Met zijn uitstekende gecertificeerde ESEER-(1) en SCOP-(2)waarden biedt het AQUACIAT-
assortiment het hele jaar door het beste van de technologie met consistente energiebesparingen. 

Zelfregelende werking voor aanpassing aan seizoensvariaties

Door de klimaatvariaties en de verschillende behoeften van gebouwen draaien waterkoelaggregaten 
en warmtepompen het grootste deel van de tijd onder deellast.

Met in parallel op het koelcircuit aangesloten compressoren regelen de aQuaciat & aQuaciatPower 
automatisch de koelcapaciteit en anticiperen hierbij op schommelingen in de belasting en starten 
alleen het voor een optimale werking en energierendement vereiste aantal compressoren. optionele 
ventilatormotoren met variabel toerental zorgen voor nog betere resultaten.

eseer en scoP geven het seizoensrendement van waterkoelaggregaten en warmtepompen weer 
door rekening te houden met hun rendement onder deellast.

 Met uitzonderlijke thermodynamische prestaties door een strenge selectie van de componenten en het 
elektronisch expansieventiel (EXV), bieden standaard AQUACIAT en AQUACIATPower units uitstekende 
eseer-waarden in de koelmodus en uitzonderlijke scoP-waarden in de verwarmingsmodus. 

-  De aQuaciatPower high efficiency (he) versie is een oplossing die tot 5% meer 
seizoensrendement oplevert voor een optimale r.o.i.

-  De he-versie is bijzonder geschikt om tegemoet te komen aan schommelende 
seizoensbehoeften en is ideaal voor kantoren, de overheid en toepassingen in de 
gezondheidszorg.

-  De warmtepomp ilD st & he-versie voldoet aan 
de europese ecodesign-norm van september 
2017 betreffende Minimale energieprestaties.

-  bij een traditionele warmtepomp moet tijdens de 
ontdooicyclus het gebouwzijdige watersysteem 
worden afgekoeld, waarbij energie verloren gaat, 
en trillingen en geluid worden geproduceerd. 
aQuaciatPower integreert het free-Defrost 
algoritme. Dit voorkomt dat het ontdooicircuit 
moet worden omgekeerd in een ruim bereik van 
buitentemperaturen. Deze functie verhoogt niet 
alleen het rendement en de betrouwbaarheid van de unit, maar vermindert ook het geluid.

AQUACIATPOWER

Gratis warmwaterproductie het hele jaar

warmteterugwinning gebruiken om sanitair 
warm water te produceren is de ecologische 
oplossing voor een maximale besparing.

het aQuaciat-assortiment, met de gedeeltelijke 
terugwinningsoptie, maakt het mogelijk om warm 
water te produceren tot een temperatuur van 
65°C, waarmee de behoefte aan sanitair warm 
water in bijvoorbeeld hotels kan worden ingevuld.
 
(1) eseer: european seasonal energy efficiency ratio 
(2) scoP: seasonal coefficient of Performance

30 % 
ENERGIE

100 % 

KOUDWATERPRODUCTIE

25 %
SANITAIR WARM WATER  

REPRODUCTIE DOOR TERUGWINNING

verwarmingscapaciteit in kw

SCOP (kW/kW) 

150                     250                     350                     450                     550

ecodesign tier 2 26/09/17 scoP=3,2 / ηs=125

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

AQUACIAT POWER
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breed inzetbAAr

Met waterkoelaggregaten en warmtepompen in gebruik in alle klimaatomstandigheden is het 
AQUACIAT-assortiment opmerkelijk veelzijdig en geschikt voor alle sectoren wereldwijd.

-15°c

Droognat

+48°c

+20°c

Multiklimaat: Centraal-Europa, Afrika, Scandinavië…

het aQuaciat-assortiment is standaard uitgerust met alle 
componenten en regelalgoritmes die nodig zijn voor gebruik het hele 
jaar door, ongeacht het klimaat of de locatie. 

- koelmodus: buitentemperatuur van -20°C tot +48°C onder vollast.

- verwarmingsmodus: buitentemperatuur van -10°C tot +35°C. 

Multitoepassing: airconditioning, verwarming, industriële 
processen…

- ruim bereik koud water van -15°C tot +20°C.

- warmwaterproductie tot 55°C bij buitentemperatuur tot +35°C.

Multi-atmosfeer: werkt in zelfs de meest veeleisende omgevingen

De volledig uit aluminium ontworpen batterij met microkanalen 
elimineert de galvanische stromen tussen verschillende metalen, met 
een betere corrosieweerstand tot gevolg.

twee optionele beschermingsniveaus:

-  De optionele Protect2-behandeling is de ideale oplossing voor matig 
corrosieve stedelijke omgevingen, en verdubbelt de corrosieweerstand. 
De batterij wordt ondergedompeld in een bad voor 100% bedekking 
en bescherming door een chemische verandering van het aluminium 
oppervlak door een conversieproces op nanoschaal.

-  voor zeer corrosieve industriële en maritiem omgevingen verhoogt 
de Protect4-behandeling de corrosieweerstand met factor vier.  
De batterij wordt elektrolytisch gecoat in polymeerepoxyhars en een 
toplaag met een anti-uv-bescherming wordt aangebracht.

-15°c

Protect2 
CorrosIEwEErsTAnD X2

Protect4  
CorrosIEwEErsTAnD X4



AquAciAt en AquAciAtpower 
voor De meesT veeleisenDe Technische vereisTen 

AQUACIAT LD

Model

Prestaties(1) Geluidsvermogenniveau Afmetingen mm Gewicht kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/kW

ESEER   
kW/kW

Lw dB(A)

Lengte Breedte Hoogte(*)
Standaard 
unit zonder 

hydromoduleStandaard Xtra Low 
Noise

150a 40 2,87 3,75 80 79 1090 2109 1440 422

180a 44 2,76 3,88 81 80 1090 2109 1440 430

200a 51 2,67 3,95 81 80 1090 2109 1440 436

240a 58 2,66 3,80 81 80 1090 2109 1440 449

260a 67 2,72 3,62 87 80 1090 2109 1440 445

300a 79 2,70 3,67 87 80 1090 2109 1440 463

360a 87 2,73 3,91 84 83 2270 2123 1440 753

390a 97 2,73 3,94 84 83 2270 2123 1440 762

450a 114 2,67 3,83 84 83 2270 2123 1440 771

520a 135 2,70 3,68 90 83 2270 2123 1440 829

600a 156 2,65 3,87 90 83 2270 2123 1440 854

AQUACIATPOWER LD

Model

Prestaties(1) Geluidsvermogenniveau Afmetingen mm Gewicht kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/kW

ESEER   
kW/kW

Lw dB(A)

Lengte(**) Breedte Hoogte
Standaard 
unit zonder 

hydromoduleStandaard Low 
Noise

Xtra 
Low 

NoiseST HE

602c 168 3,04 4 4,18 91 89 85 2410 2253 2297 1252

650c 181 3,12 4,07 4,21 92 90 85 2410 2253 2297 1293

750c 198 2,98 4,01 4,14 92 90 85 2410 2253 2297 1293

800c 216 2,97 4 4,18 92 90 86 2410 2253 2297 1423

1000c 261 2,90 4 4,15 92 90 86 2410 2253 2297 1445

1100c 300 2,97 4,07 4,37 93 91 86 3604 2253 2297 1901

1250c 331 2,92 4,08 4,28 93 91 86 3604 2253 2297 1937

1350c 365 2,95 4,1 4,37 93 92 87 3604 2253 2297 2105

1500c 397 2,90 4,05 4,26 93 92 87 3604 2253 2297 2612

1600c 430 2,94 4,07 4,36 94 93 88 4797 2253 2297 2603

1750c 464 2,90 4,04 4,44 94 93 88 4797 2253 2297 2621

2000c 523 2,90 4,03 4,30 94 93 88 4797 2253 2297 2827

AQUACIAT 
11 modellen waterkoelaggregaten en 12 modellen warmtepompen. 3 hydraulische versies 
2 akoestische niveaus (standaard, Xtra Low noise)

AQUACIATPOWER 
12 modellen waterkoelaggregaten en warmtepompen. 3 hydraulische versies  
3 akoestische niveaus (standaard, Low noise, Xtra Low noise)

(1) volgens en 14511-2013 eurovent (2) koud water = 12°c/7°c  buitenlucht = 35°c (3) warm water = 40°c/45°c  buitenlucht = 7°c droge bol/6°c natte bol (4) warm water = 30°c/35°c  buitenlucht = 7°c droge bol/6°c natte bol
(5) volgens en 14825-2013 eurovent, warm water = 30°c/35°c, gemiddelde klimaatomstandigheden
Pf = koelcapaciteit - Pc = verwarmingscapaciteit - eer/coP = Prestatiecoëfficiënt onder vollast - eseer/scoP = seizoensprestatiecoëfficiënt
(*) +600 mm bij hydromodule met buffertank - (**) +1194 mm bij hydromodule met buffertank

koeling koeling en verwarming hydromodule warmteterugwinning
8



AquAciAt en AquAciAtpower 
voor De meesT veeleisenDe Technische vereisTen 

AQUACIAT ILD

Model

Prestaties 
 Koelmodus(1) Prestaties Verwarmingsmodus Geluidsvermogenniveau Afmetingen mm Gewicht kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/kW

ESEER   
kW/kW

Pc(3)

kW
COP(3)

kW/kW
Pc(4)

kW
COP(4)

kW/kW
SCOP(5)

kW/kW

Lw dB(A)
Lengte Breed-

te
Hoog-

te(*)

Standaard  
unit zonder  

hydromoduleStandaard Xtra Low 
Noise

150B 37.7 2.80 3.70 41.5 3.05 42.3 3.69 3.32 80 79 1090 2109 2109 497

180B 43.1 2.66 3.72 46.3 3.02 46.4 3.69 3.39 81 80 1090 2109 2109 506

200B 49.4 2.61 3.74 51.7 3.01 53.2 3.76 3.53 81 80 1090 2109 2109 543

240B 58.0 2.72 3.55 59.3 3.01 61.2 3.72 3.40 86 80 1090 2109 2109 549

260B 63.1 2.66 3.55 65.9 2.98 68.0 3.64 3.40 87 80 1090 2109 2109 559

300B 70.2 2.43 3.37 75.0 2.85 77.6 3.46 3.28 87 80 1090 2109 2109 564

302B 77.0 2.75 3.78 78.9 3.11 81.7 3.78 3.51 84 83 2270 2123 2123 777

360B 84.9 2.66 3.71 89.5 3.05 92.2 3.80 3.50 84 83 2270 2123 2123 896

390B 95.1 2.66 3.82 97.4 3.06 100.1 3.76 3.57 84 83 2270 2123 2123 905

450B 112.4 2.65 3.98 111.8 3.00 116.3 3.68 3.54 84 83 2270 2123 2123 979

520B 130.5 2.73 3.69 130.4 2.94 134.5 3.61 3.44 90 83 2270 2123 2123 1053

600B 148.2 2.54 3.62 149.7 2.86 154.7 3.47 3.42 90 83 2270 2123 2123 1057

AQUACIATPOWER ILD

Model

Prestaties 
 Koelmodus(1) Prestaties Verwarmingsmodus Geluidsvermogenniveau Afmetingen mm Gewicht kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/
kW

ESEER   
kW/kW Pc(3)

kW
COP(3)

kW/kW
Pc(4)

kW
COP(4)

kW/kW

SCOP(5)

kW/kW
Lw dB(A)

Lengte(**) Breedte Hoogte 
Standaard 
unit zonder 

hydromoduleStandaard Low 
Noise

Xtra 
Low 

Noise
ST HEST HE

602D 154 2.76 3.79 3.98 174 2.99 181 3.75 3.20 3.38 90 89 84 2410 2253 2297 1426

650D 168 2.87 3.82 4.03 191 3.05 198 3.79 3.21 3.38 91 90 85 2410 2253 2297 1505

800D 201 2.73 3.84 4.00 232 3.04 240 3.81 3.23 3.39 91 90 86 2410 2253 2297 1633

900D 225 2.74 3.90 4.07 245 2.91 216 3.56 3.21 3.39 91 90 86 2410 2253 2297 1656

902D 232 2.89 3.84 4.08 262 3.11 272 3.86 3.20 3.38 92 91 86 3604 2253 2297 2068

1000D 264 2.86 3.91 4.08 282 2.96 294 3.75 3.22 3.38 92 91 87 3604 2253 2297 2216

1150D 297 2.86 3.95 4.15 329 2.98 342 3.74 3.20 3.40 93 91 87 3604 2253 2297 2341

1200D 322 2.87 3.96 4.13 345 3.04 359 3.82 3.20 3.40 93 92 87 3604 2253 2297 2572

1400D 372 2.87 4.00 4.22 399 2.95 415 3.72 3.30 3.43 94 92 88 4797 2253 2297 3040

1600D 424 2.90 4.06 4.28 456 2.97 474 3.72 3.35 3.46 94 93 89 4797 2253 2297 3289

1800D 458 2.75 4.05 4.26 498 2.95 457 3.62 3.34 3.46 94 93 89 4797 2253 2297 3302

2000D 510 2.74 4.02 4.20 537 2.94 436 3.57 3.31 3.41 94 93 89 4797 2253 2297 3342

LIjST 
UITRUSTING

AQUACIAT  
AQUACIATPOWER

WATER-
KOELAG-
GREGAAT 

LD

 WARMTE-
POMP ILD

scheidings-
schakelaar P P 
stuurstrooom 
transformator P P 
flow switch P P 
elektronisch 
expansieventiel P P 
Meertalig 
bedieningspaneel met 
touch screen P P 
Modbus-jbus 
communicatie P P 
webserver P P 
lon-communicatie • • 
bacnet / iP-
communicatie • • 
low noise • • 
Xtra Low noise • • 
soft starter • • 
winterbedrijf tot 
-20°c • • 
vorstbeveiliging • • 
lage temperatuur 
glycolwater tot -15°c • • 
gedeeltelijke 
warmteterugwinning 
met desuperheater

• • 
batterij met 
anticorrosie-
behandeling

• • 
hydromodule 
met enkelvoudige 
of dubbele 
hogedrukpomp

• • 
hydromodule 
met enkelvoudige 
of dubbele 
lagedrukpomp

• • 
hydromodule 
met enkelvoudige 
of dubbele 
hogedrukpomp met 
variabel toerental

• • 

Expansievat(1) • • 
buffertankmodule(1) • • 
waterfilter 
warmtewisselaar(2) • • 
Flexibele aansluiting 
warmtewisselaar • • 
trillingdempers • • 
lead / lag-werking 
(opstartvolgorde) • • 
instelbaar setpoint via 
4-20 ma signaal • • 
beheer vrije koeling 
droge koeler • -
Extern beheer 
verwarmingsketel 
of elektrische 
verwarmers

- • 

ciatM2M supervisie  
1 tot 3 units • • 

P standaard levering
•  optie 
(1) alleen met hydromodule
(2) standaard met hydromodule

(1) volgens en 14511-2013 eurovent (2) koud water = 12°c/7°c  buitenlucht = 35°c (3) warm water = 40°c/45°c  buitenlucht = 7°c droge bol/6°c natte bol (4) warm water = 30°c/35°c  buitenlucht = 7°c droge bol/6°c natte bol
(5) volgens en 14825-2013 eurovent, warm water = 30°c/35°c, gemiddelde klimaatomstandigheden
Pf = koelcapaciteit - Pc = verwarmingscapaciteit - eer/coP = Prestatiecoëfficiënt onder vollast - eseer/scoP = seizoensprestatiecoëfficiënt
(*) +600 mm bij hydromodule met buffertank - (**) +1194 mm bij hydromodule met buffertank 9De fabrikant is betrokken bij het ecP-programma voor 

koelverpakkingen voor vloeistoffen en hydrowarmtepompen. 
controleer de geldigheid van het certificaat:

www.eurovent-certification.com
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wAterkoelAggregAten, 
wArmtepompen

thermische energie 
opslAg

wArmtewisselAArs

droge koelers 
vrije koeling

webserver

luchtbehAndelingscentrAles

comfort- 
units

eAsY/smArt ciAtcontrol

ciAt sYsteemoplossingen 
volleDige onDerlinge compaTibiliTeiT  
voor beTere presTaTies 

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



11KenmerKen oplossingen inDusTrieel 
apparaaT

insTallaTie service

smArt ciAtcontrol 
heT energiebeheersysTeem 

het Assortiment wAterkoelAggregAten 
en wArmtepompen vAn ciAt. 
een compleTe oplossing voor elKe Toepassing 

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 generatoren. functies:
-  automatische omschakeling systeem op basis van vereisten berekening.
-  optimale stop & start: voorspellende functie die 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 
generatoren.

-  nachtkoelen: 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 oplossing te bieden. De flexibiliteit van de 
ontwikkelingsafdeling en het daarmee verbonden onderzoekscentrum, alsmede het moderne 
industriële apparaat dat het gehele fabricageproces beheerst, maken elke aanpassing aan uw 
behoeften mogelijk.

DYNAMICS 

LUCHTGEKOELD aQuaciat
40-160 kw

aQuaciatPower 

160-660 kw
Powerciat 
270-1480 kw

WATERGEKOELD Dynaciat
20-190 kw

DynaciatPower 

220-710 kw
hyDrociat 

270-1750 kw
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ciAt 
ToT uw dienst

ciat streeft ernaar een dienst van hoge kwaliteit te bieden en partnerships met u te ontwikkelen 
voor de volledige levenscyclus van uw hvac-systeem. wij begrijpen uw veranderende behoeften, 
ontwikkelen slimme diensten en energieoplossingen die energieprestaties optimaliseren en 
besparingen mogelijk maken. 

wij bieden de ondersteuning die u nodig hebt om alles uit uw oplossing te halen:

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

De informatie en specificaties in deze brochure gelden alleen ter indicatie en vormen geen professioneel, juridisch, of ander advies. © CIAT 2016.  
Alle rechten voorbehouden. CIAT behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie en specificaties in dit document. 
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• Preventief serviceonderhoud

• On-site inspectie door experts dicht in de buurt

• Onlineshop voor onderdelen

•  Gespecialiseerde hotline voor off site technische 
ondersteuning

Wij hebben ook een ruim aanbod van slimme diensten

•  Consultancydienst voor upgraden van 
energieprestaties

•  Geavanceerde oplossingen voor bewaking en 
installatiesysteembeheer

• Modernisering apparatuur en systeem
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