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1500 tot 6000 m3/h
0,42 tot 1,66 m³/s 



Energiebesparing met oplossingen voor warmteterugwinning met 
originele platen.

Extra plat 400 mm
Met een performance van 100 tot 1000 Pa

Hoog rendement, BEHEER van geluidsniveau
Het Air Compact assortiment komt de CLIMACIAT familie verrijken. 
Air Compact is een hoogwaardig product dat is ontwikkeld volgens

de belangrijkste zorgen van het tegenwoordig zoals energieverbruik,
de luchtkwaliteit binnen en comfort.

Deze concentratie van technologie is een succesvolle luchtbehandelingskast 
met onderdelen en accessoires die alle combinaties mogelijk maken.

BIJZONDER GESCHIKT VOOR 
DE DIENSTVERLENINGSMARKT,  WINKELS, HOTELS

De luchtkwaliteit
binnen blijft verzekerd
dankzij een brede keus
aan filteroplossingen 
van G4 tot F9 met aan-
draaimontage voor
gegarandeerde efficiën-
tie.

De afdichting van de L2 kast houdt de eigenschappen
van de behandelde lucht constant.  
Het instandhouden van de luchtstroom met de rege-
laar garandeert de hygiëne in de ruimtes.
Klassering volgens norm EN 1886 :
- Mechanische weerstand: D2
- Dichtheid: L2
- Filteraftakking lekkage: F9
- Warmte-overdracht: T3
- Thermische brug: TB2

ENERGIE

Uw energieverbruik
wordt beheerd dank-
zij prestatiegerichte
ventilators, die worden gestuurd door een
frequentieregelaar die de luchtstroom
naar behoefte aanpast.

LUCHTKWALITEIT

Dit alles geoptimali-
seerd door een intelli-
gente regeling.

Oplossing achter elkaar

Oplossing naast elkaar



1500 tot 6000 m3/h
0,42 tot 1.66 m³/s 

COMFORT

- Beheer van het geluidsniveau dankzij ontwerp van 
ventilator en ombouw

- Verzekerde luchtstroom dankzij variabele / regelbare 
ventilatorsnelheid 

- Een hoogwaardig en mooi product

- Eenvoudige installatie door assemblagesystemen 
en ingebouwde regeling

- Eenvoudig onderhoud door brede toegang.

Dubbelwandige carrosserie. Isolatie 25 mm, gelakte buitenkant, 
twee kleuren: RAL 9006 en RAL 7024. 
HORIZONTALE of VERTICALE installatie. 

Verwarmingsbatterijen: keuze uit 3 modellen.

Koelbatterijen: keuze uit 3 modellen.

Klepsectie-mengkast 
met gemotoriseerde of handmatige bediening.

Bevestigingssysteem op de grond, aan het plafond of tegen muur
met een afdekplaat.

Eenvoudig assemblagesysteem van blokken met een afdekplaat.

Groot toegangsluik met ergonomische handgrepen 
en uitneembare scharnieren met verplaatste as. 
Sluitsysteem met 6-kant sleutel overeenkomstig machinerichtlijn.

Direct gedreven ventilator,
frequentieregelaar 

als optie.

Filters van 
geplooide G4 tot
tweevlakkige F9.
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CIAT, luchtbehandeling op elk formaat

Met 5 assortimenten voor alle industriële en dienstverleningstoepassingen biedt CLIMACIAT CONCEPT
een optimaal en aangepast antwoord op al uw behoeften ongeacht het luchtvolume of het gewenste hygi-
ëneniveau.

Air Compact 25 40 60
Breedte / hoogte 750x400 1310x400 1880x400
Nominale luchtstroom (m3/h) snelheid:
3.1 m/s op batterij) 2000 4000 6000

Direct gedreven ventilator 1 1 2 2
Elektromotor 1 1 2 2
Beschikbaar vermogen 0,25 kW 4-polig / 0,55 kW 4-polig / 0,75 kW 2-polig / 1,5 kW 2-polig
Aantal regelaars 1 1 1
Geplooide filters G4/F5
Harde ondoorschijnende 
tweevlaksfilters F6/F7/F8/F9

Warme batterij 1/2/3 rijen 1/2/4 rijen 1/2/4 rijen
Koelbatterij koelwater 3/4/6 rijen
Batterij directe drukvermindering R410 3/6 rijen
Elektrische batterij module 1 15 kW 24 kW 36 kW
Warmte-uitwisselaar met uitgelijnde platen Ja Ja Ja
Warmte-uitwisselaar met platen naast elkaar Ja Ja Nee

TECHNISCHE KENMERKEN

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  &  Fabrieken
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
e-mail : info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - KvK Belley B 545 620 114

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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