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TOONAANGEVEND
IN LUCHTBEHANDELING

floway:
Voor geavanceerde
luchtbehandeling en
maximale tevredenheid
Energieterugwinning staat centraal in het nieuwe Flowayaanbod van CIAT. Het assortiment bestaat uit compacte
luchtbehandelingscentrales die in hun categorie op de
eerste plaats staan qua gebruiksgemak, ecologisch ontwerp
en energie-efficiëntie om u en uw klanten een maximale
gemoedsrust te garanderen.
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Plug-and-play ontwerp
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DE OPLOSSING VOOR elk MARKTSEGMENT

kantoren

winkelcentra

2

gezondheidszorg

overheid

hotels

5 FLOWAY

belangrijkste voordelen van

Ecologisch ontwerp overtreft de
wettelijke voorschriften
CIAT ontwikkelt altijd producten die vooruitlopen op de wettelijke eisen en de eisen op het
gebied van duurzaamheid van morgen. Het gehele Floway-assortiment voldoet aan alle
geldende normen.
Altijd een stap voor op de regelgeving
In de Europese richtlijn 2009/125/EG met betrekking tot
energiegerelateerde producten (ErP) zijn de eisen vastgelegd die gesteld
worden aan het ecologische ontwerp van energiegerelateerde producten,
en worden fabrikanten gestimuleerd om zich rekenschap te geven van
het milieu-effect van een product gedurende de complete levenscyclus
van dat product.
Sinds 1 januari 2016 stelt de Europese richtlijn 1253/2014 nieuwe eisen
op het gebied van energie-efficiëntie voor ventilatiesystemen die zijn
toegerust met filters, apparaten voor energieterugwinning, ventilators
en motoren.
Deze eisen zullen met ingang van 1 januari 2018 worden aangescherpt.

EC direct aangedreven
ventilatoren

Volledig conform aan de 2016 verordening, voldoet het Flowayassortiment nu al aan de eisen op het gebied van energiebesparingen en
kleinere CO2-voetafdruk die zijn aangekondigd voor de volgende versie
van de verordening.
Eurovent voor nog meer vertrouwen
CIAT beoordeelt de Floway-producten en hun prestaties in een
laboratorium
waarin
de
dagelijkse
gebruiksomstandigheden
natuurgetrouw worden nagebootst. CIAT ondersteunt en werkt ook mee
in de strenge onafhankelijke Eurovent-certificeringsprogramma's voor
koeling-, airconditioning-, luchtbehandeling- en verwarmingproducten,
waaronder testen in overeenstemming met de Europese normen
(EN1886 en EN 13053). Floway luchtbehandelingscentrales zijn door
Eurovent gecertificeerd.
Een breed scala van internationale normen
Bij het ontwerp van de Floway is rekening gehouden met de eisen van
een groot aantal internationale normen:
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• HQE (hoge milieukwaliteit)
 REEAM (beoordelingsmethode van de duurzaamheid van o.a.
•B
nieuwe en bestaande gebouwen)
•D
 GNB (Dutch Green Building Council), LEED (leiderschap in
energie en ecologisch ontwerp)…
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Energiebeheer
en milieuverantwoordelijkheid
Ecologisch ontwerp en energie-efficiëntie tijdens de levenscyclus van het product.

Lange en duurzame gebruiksduur
Al in de conceptfase van het product
beoordelen de ingenieurs van CIAT bestaande
en toekomstige eisen op het gebied van
duurzaamheid om een lange gebruiksduur
van Floway-units te garanderen.
CIAT past ook systematisch Life Cycle
Analysis toe op zijn producten en publiceert de
resultaten ervan in een milieubalansrapport
en gebruikt deze resultaten om het
productontwerp en het totale milieu-effect
steeds verder te optimaliseren.
Superieur
motor

rendement

door

borstelloze

De borstelloze motortechnologie van de
Floway en de hoge efficiëntie van de direct

aangedreven ventilator zorgen voor een groot
regelbereik van het luchtdebiet. Wat een 90%
hogere energie-efficiëntie oplevert. Hierdoor
kan worden voldaan aan de meest stringente
eisen op het gebied van energiegebruik.
2 types warmtewisselaarunits voor elke
behoefte aan warmteterugwinning

E
en tegenstroom platenwarmtewisselaar
voor omgevingen waar luchtdichte stromen
van verse en afgezogen lucht vereist zijn.
 en warmtewiel (RHE) garandeert het hele
E
jaar door een optimale warmteterugwinning
en kan als optie zijn uitgerust met een
mengsectie.
Werkend op zijn nominale debiet heeft Floway
80% droog rendement in warmteterugwinning.

Volledig systeembeheer voor totale
controle
Luchtbehandelingscentrales worden via drie systemen beheerd. Floway Control laat de units
lokaal werken, de webserver maakt de belangrijkste functies van de unit toegankelijk via een
internetbrowser en met CIATM2M kunt u uw volledige CIAT-machinepark volgen en controleren.
Floway Control: Comfortbeheer
In de fabriek getest voor een gegarandeerde
kwaliteit, waardoor u alle aspecten van
de
luchtbehandelingscentrales,
inclusief
toebehoren kunt beheren via een intuïtief
bedieningspaneel:
• Luchtdebiet van toevoer en retour,
temperatuur van de lucht, vrije koeling,
nachtbedrijf
• Aanpassing van het luchtdebiet in één of
meerdere zones
• Timer/programma
• CO2-sensor of kanaaldrukregeling
• Veiligheids- en alarmfuncties
• Een groot aantal GBScommunicatieprotocollen
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Webserver: Bediening op afstand
De via internet met een webbrowser te
openen CIAT-webserver maakt het mogelijk
de luchtbehandelingscentrale vanop afstand
te
laten
werken.
Toegankelijk
zijn
de
schematische
overzichten, setpoints,
trends en storingen.
CIATM2M: Bediening
en prestatiebewaking vanop afstand
Realtime systeembewaking via de CIATM2M-website (schematische overzichten,
instellingen van de regelaar, curves, waarschuwingsgeheugen, parameterlogbestand).
CIATM2M kan automatisch e-mailwaarschuwingen verzenden bij een eventuele storing en
levert bedrijfsstatusrapporten om de systeemwerking te kunnen optimaliseren.

Hoogste prestatienormen
Topprestaties op het gebied van gefilterde lucht in een stille omgeving zijn zo belangrijk dat CIAT
tot het uiterste gaat om zijn luchtbehandelingscentrales te testen en hun betrouwbaarheid te
garanderen.
Testcondities die prestaties verbeteren
CIAT heeft een uniek testcentrum waar
in
gestandaardiseerde
testruimtes
klimaatomstandigheden
gereproduceerd
kunnen worden die de werkelijkheid maximaal
benaderen.
Luchtdichtheid, paneelisolatie, akoestiek,
warmteterugwinningsprestaties
en
regelsystemen worden er getest om een
optimale luchtkwaliteit te bereiken.

Op Floway Vertical, Classic, Classic RHE en
Access RHE is bovendien als optie een tweede
filtratietrap voor de verse lucht beschikbaar.
Akoestisch comfort
loway-panelen hebben een dikke isolatie
F
om een compleet akoestisch comfort te
garanderen.

Filtratie houdt de lucht schoon
 oevoer- en retourluchtfilters houden zowel
T
de lucht en de warmtewisselaars van Floway
schoon en stofvrij.

Toevoer- en retourluchtfilters

Eenvoud in actie
Floway heeft een rechttoe rechtaan ontwerp waardoor u zich geheel kunt focussen op de tevredenheid
va uw klant.
Tijdbesparing
Van de luchtbehandelingscentrale zelf tot en
met de randapparatuur en Floway Control
is alles direct operationeel zodra het is
geïnstalleerd. Dit bespaart u tijd, niet alleen
tijdens het installeren maar ook bij het
onderhoud.
CIAT is uw unieke aanspreekpunt
Omdat CIAT de bijbehorende software heeft
ontwikkeld, is er maar één aanspreekpunt
nodig waar u terecht kunt met al uw vragen
en wensen.
Ingebouwde regeling
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vijf compacte en zeer
efficiënte modellen

Floway heeft vijf modellen hoog rendement luchtbehandelingscentrales met een zeer efficiënte verwarming en koeling
voor binnenluchtkwaliteit en comfort. U hebt keuze uit Access RHE, Classic RHE, Classic, Vertical en Ceiling.
Floway Access RHE
Deze compacte unit uit één stuk gebruikt een warmtewiel. Hij heeft alle essentiële functies en betrouwbare prestaties
van Floway.
Floway Classic RHE
Alle voordelen van Floway Classic, maar met een toerengeregeld warmtewiel voor een optimale warmteterugwinning
het hele jaar door.
Floway Access RHE

Floway Classic RHE

Luchtdebietbereik
(m³/u)

300 tot 8.500

300 tot 18.000

Omkasting

Enkele sectie

2-bloks omkasting*
Ingebouwde warmwaterbatterij

Ingebouwde waterkoel- of changeover batterij
Batterijen met
fabrieksgemonteerde klep (behalve
DX-batterij)

Ingebouwde elektrische batterij
Ingebouwde DX-batterij
-

Externe omkaste warmwaterbatterij

-

Externe omkaste waterkoelof changeover batterij

-

Externe omkaste elektrische batterij
Afsluitluchtklep met servomotor
Flexibele manchetten

Accessoires

Recuperator

* Voor types groter dan 1.000
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Dak en kap voor buitenunits
-

Recirculatieklep

Aluminium

Aluminium / epoxycoating / hygroscopisch

Floway Classic
Floway Classic is voorzien van een tegenstroom platenwarmtewisselaar voor gescheiden toevoer en retour
luchtstromen. Machines groter dan type 1.000 zijn gescheiden in 2 secties, waardoor ze makkelijker zijn te
transporteren naar de installatieplaats.

Floway Classic
Luchtdebietbereik
(m³/u)

300 tot 6.600

Omkasting

2-bloks omkasting*
Ingebouwde warmwaterbatterij
Ingebouwde waterkoel- of changeover batterij

Batterijen met
fabrieksgemonteerde klep (behalve
DX-batterij)

Ingebouwde elektrische batterij
Ingebouwde elektrische voorverwarming voor platenwarmtewisselaar
Ingebouwde DX-batterij
Externe omkaste warmwaterbatterij
Externe omkaste waterkoel- of changeover batterij
Externe omkaste elektrische batterij
Afsluitluchtklep met servomotor

Accessoires

Flexibele manchetten
Dak en kap voor buitenunits

Recuperator

Aluminium / epoxycoating

* Voor types groter dan 1.000
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vijf compacte en zeer
efficiënte modellen

Floway Vertical
Gemaakt voor modulaire ruimtes in nieuwe of gerenoveerde gebouwen dankzij de slanke afmetingen, combineert
Floway Vertical thermische uitwisseling en ventilatie voor optimaal comfort.

Floway Vertical
Luchtdebietbereik
(m³/u)

300 tot 2.600

Omkasting

Enkele sectie
Ingebouwde warmwaterbatterij

Batterijen met
fabrieksgemonteerde klep (behalve
DX-batterij)

Ingebouwde elektrische batterij
Externe omkaste warmwaterbatterij
Externe omkaste waterkoelof changeover batterij
Externe omkaste elektrische batterij
Afsluitluchtklep met servomotor

Accessoires
Flexibele manchetten
Recuperator
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Aluminium / epoxycoating

Floway Ceiling
Als er geen ruimte op de vloer beschikbaar is, dan is Floway Ceiling door zijn kleine afmetingen en geringe hoogte
de aangewezen keuze voor kleine ruimtes. Ventilatie en thermische uitwisseling garanderen de binnenluchtkwaliteit
tegen minimale kosten.

Floway Ceiling
Luchtdebietbereik
(m³/u)

300 tot 2.600

Omkasting

Enkele sectie

Batterijen met
fabrieksgemonteerde klep (behalve
DX-batterij)

Externe omkaste warmwaterbatterij
Externe omkaste waterkoelof changeover batterij
Externe omkaste elektrische batterij
Afsluitluchtklep met servomotor

Accessoires
Flexibele manchetten
Recuperator

Aluminium / epoxycoating

Luchtdebieten
Floway

CLASSIC RHE
2000

1000

ACCESS RHE

1000
VERTICAL

CEILING

700

700

3000

2000

1500

4000

5000

5000

3000

2000

1000

CLASSIC

3000

4000

7500
6000

10000

15000

7500

6000

2000

1600
1200

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

12,000

14,000 18,000

Luchtdebiet
m³/u
3
Air flow m
/h
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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.

WATERKOELAGGREGATEN, WARMTEPOMPEN

Droge koelers
vrije koeling
Comfortunits

Smart CIATControl
Luchtbehandelingscentrales

Warmtewisselaars
Thermische energie opslag
Webserver
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Smart CIATcontrol

systeem

op

basis

van

LUC
HT

ontwerp

GEBRUIK
RGIE

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
uitgangspunten.
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Het energiebeheersysteem

C OM FOR T

- 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

DYNAMIC S

De door Smart CIATControl geboden optimaliseringen leveren een
gemiddelde energiebesparing van 40% voor het gebouw op.

Begeleiding bij uw gehele project
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 onze
ontwikkelingsafdeling en het daarmee verbonden onderzoekscentrum, alsmede het moderne
industriële apparaat dat het gehele fabricageproces beheerst, maken elke aanpassing aan uw
behoeften mogelijk.

Kenmerken

Oplossingen

Industrieel
apparaat

Installatie

Service
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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 speciale hotline voor technische
ondersteuning op externe locaties.
We bieden u daarnaast een uitgebreide reeks van
slimme diensten:
• Advies over verbetering van de energieprestatie.
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AANWEZIG
IN
MEER DAN

MEER DAN

jaar

ERVARING

landen

24/7
BESCHIKBAAR

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