
MÜKEMMEL UYUMLU 
KONFOR VE TASARIM
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Coanda etkili kaset 
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Hem zarif hem de verimli yenilikçi Coadis Line en zorlu ısıtma ve 
soğutma ihtiyaçlarını karşılar, aynı binalarda yaşayanlar için optimum 
iç hava kalitesi sağlar.

Avantajlar
•  İstenen konfor seviyesine hızlı bir şekilde ulaşmak için hızlı tepki veren sistem.
•  Rahatsızlık yaratan termal ve hava hareketlerinin mükemmel kontrolü için 

180° veya 360° boyunca Coanda etkisinin yayılması.
•  Optimum iç hava kalitesi için Epure fonksiyonu.
•  Enerji optimizasyonu: 
 √  Yüksek Enerji Verimli (HEE) motor.
 √  Düşük basınç düşüşüne sahip optimize edilmiş hidrolik batarya.
•  Değişken hızlı motor sayesinde optimize edilmiş akustik konfor.
•  Basitleştirilmiş bakım için mükemmel ulaşılabilirlik.
•  Yüksek modülerlik için Flexiway sistemi. 

(Görsel değiştirilebilir 180° veya 360° dağıtıcı) 
•  Asma tavanda mükemmel entegrasyon sağlamak için modern ve elegan tasarım.
•  Daha düşük çevre etkisi için eko tsarımlı ürün.

OFİSLER ALIŞVERİŞ 
MERKEZLERİ

Yeni konfor ünitesi

Coadis Line
Performans - Konfor - Tasarım

Hava kalitesi
Oturanların sağlığını korumak için Coadis Line 
mükemmel iç hava kalitesini garanti etmek 
için Epure teknolojisine sahiptir. Bu fi ltrasyon 
havada askıda olan PM 2.5 partiküllerin 
yoğunluğunu WHO tarafından önerilen sınırın 
altına indirmektedir (10 μg/m3).
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Standard

- 85%

%85’e kadar enerji tasarrufu

Comfort Line tamamen ekolojik 
tasarımlıdır ve CIAT’ın sürdürülebilir 
gelişim politikasının parçasıdır
•  Üretim tesisinin yakınında bulunan 

tedarikçiler arasından seçim.
•  %90 geri dönüşüm oranı.
•  LCA üzerinde %13 kazanç.
•  2013 yılından bu yana CIAT, WEEE 

direktifi ne göre kullanım ömrünün 
sonuna gelmiş cihazlarımızın atıklarının 
toplanması ve geri kazanımı için 
ECOLOGIC ile ortaklık yapmaktadır.

MATIÈRE 
PREMIÈRE

TRANSPORT

CONCEPTION
FABRICATION

UTILISATION

MAINTENANCE

FIN DE VIE

Enerji ve Ecodesign
performansı

2-Borulu sistem: 
Yaz: soğuk su girişi 7/12°C, iç ortam 27°C, WB 19°C
Kış: sıcak su girişi 50°C, hava 20°C, yaz 
moduna eşdeğer su akış hızı.
4-Borulu sistem: 
Yaz: soğuk su girişi 7/12°C, iç ortam 27°C, WB 19°C.
Kış: sıcak su girişi 50/60°C, hava 20°C.

PM
 2

.5
 µ

g/
m

3

WHO önerisi yıllık maruz 
kalma 10 µg/m3

Yüksek Enerji Verimi 
performans 
Binalarda enerji verimliliğini teşvik etmek için 
Coadis Line, ünitenin elektrik tüketimini %85 
oranında azaltan bir HEE motora sahiptir.

Sağlık Eşitliği

Partiküllerin %90’ı 30 dakika içerisinde temizlenir

Standart

2 Boru 4 Boru
Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma

CDL600 1 ile 5,1 kW arası 1,6 ile 5,9 kW arası 1,1 ile 4,3 kW arası 2 ile 3,9 kW arası
CDL900 2,7 ile 9,3 kW arası 4,6 ile 11,2 kW arası 2,7 ile 9,3 kW arası 2,9 ile 5,7 kW arası



Performans - Konfor - Tasarım
Coadis Line 600

Ofi sler, açık düz alanları ve toplantı odaları için 
tasarlanan Coadis 600 ofi s sektörünün tüm 
gereksinimlerini karşılamaktadır.

CIAT tüm alanlar, modüler teknik özellikler ve gelecekteki 
gelişmeler için Flexiway kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Coadis Ürün Grubunun aynı tipte çerçevedeki tek yuvalı 180- 
veya 360-yollu dağıtımı, hem bölünmüş alanlara hem de açık 
alanlara kurulabileceği anlamına gelmektedir. 

Alanlarınızı özelleştirin

VISUAL 360°
ünitenin merkeze 
yerleştirildiği açık 
alanlar için.

OFİSLER

VISUAL 180°
ünite pencereye doğru 
bakacak şekilde 10 ile 
20 m² arası bölünmüş 
alanlar için.

Coanda dağıtım sistemlerinde uzman olan EN ISO 7730 standardına uygun şekilde 
optimize ederek CIAT Coadis Ürün Grubunu geliştirmiştir. Oturanlar başlarından 
ayaklarına kadar bir konfor balonu içerisindedir, doğrudan besleme sistemlerinin 
neden olduğu rahatsızlık verici termal olaylardan korunmaktadırlar. 

Coanda konforu 

Soğuk su önleyici sistem
Visual difüzör 180°, R&I merkezimiz tarafından 
tasarlanan, CIAT (depo n°1451872) tarafından patentli 
soğuk su önleyici sistemini entegre eder. Hava geçiş 
alanını, ek ses jeneratörünü ve güç kaybını tamamen 
tıkamadan ve ayarlamadan yan çıkışlardaki hava 
yoluna etki etmeyi sağlar. Cihazlar aynı yerde yan yana 
olduklarında, iki Coadis Line arasında tüm soğuk hava 
düşüşlerini önleyerek hava akımları artık karşı karşıya 
kalmaz.  



Yeni nesil sulu sistem kasetli 
tip konfor cihazları, asma tavanlarda 
kurulum için.

İçeridekilerin konforunu sağlamak için çok kısa süre 
içerisinde içerideki sıcaklığın otomatik, bağımsız bir şekilde 
ayarlanması. Ticari alanlar ve giriş holleri için tasarlanan 
Coadis Line 900 yüksek güçlü üniteler içeridekilerin 
konforunu garanti eder.

Coadis Line 900
Yenilikçi konsept

Hızlı açılan fi ltre tutucu ızgara, işlemler sırasında 
optimum hareket özgürlüğü sağlamak için 
tutucu menteşelerin üzerine monte edilmiştir. 
Basitleştirilmiş bakım için içerideki parçalara alttan 
kolayca erişim (yoğuşma tavaları, türbin, motor).

Vanaların bataryaya doğrudan montajı için düz yüzeyli 
döner somuna sahip hidrolik bağlantılar. Su tutma 
olmadan, vana yoğuşması için büyük bir yardımcı toplama 
tavası standart olarak tedarik edilmektedir. Hidrolik ağların 
dengelenmesini optimize eden opsiyonel kendinden 
dengeli 2-yollu vana.

Basitleştirilmiş bakım

Ticari alanlarda kurulum için özel olarak tasarlanmıştır 

•  Havanın doğrudan içeridekilerin üzerine üfl enmesini engelleyen
Coanda etkisi (sadece 360°) dağıtım.

•  Entegre kontrollü pompa ile 1,20 m yoğuşma tahliyesi. 
•  Alçı tavanlar için ince kapak görünümü.
•  Epure veya G3 fi ltreleme. 

ALIŞVERİŞ 
MERKEZLERİ



Coadis Line CIAT tasarımı Hysys® su 
döngüsü sistemi çözümlerinin vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Bu çözümler konfor, iç hava kalitesi 
ve enerji optimizasyonu sağlamak için uyumlu 
ekipmanları birleştirir.

Hysys®, su döngüsü sistemine entegrasyon

En iyi sistem çözümünü seçmek için 3 performans paketi
Hysys® enerji sisteminin ana avantajları konfor, iç hava kalitesi ve enerji optimizasyonu anlamında herbir projenin önceliklerine 
göre birbirlerini tamamlamasıdır. 3 kademeli performans seviyesi mümkündür:

Comfort paketi
V30 kontrol cihazları ile su döngüsünün avantajlarını birleştirir.
HEE comfort paketi
Yüksek performanslı motorları, sertifi kalı V3000 kontrol cihazlarını ve merkezi Easy CIATControl su döngüsü kontrolünü birleştirir.
HEP Comfort paketi
HEE performansına ek olarak, HEP IAQ fonksiyonları ile birlikte Epure ve CO2 yönetimini entegre eder. Sistemin verimliliği 
Smart CIATControl tarafından sürekli optimize edilir.







Easy CIATControl yöneticilerin veya oturanların tüm 
Hysys® entegre ekipmanları (180 comfort ünitesine kadar) 
renkli dokunmatik ekranı sayesinde kolayca ve sezgisel 
olarak yapılandırmasına ve kontrol etmesine imkan tanır. 
Easy CIATControl binadaki gelişmelere ve yeniden 
organizasyonlara çaba göstermeden uyum sağlar.

Smart CIATControl tek bir dokunmatik ekranla 3 adede 
kadar su döngüsün kontrol eder. Smart CIATControl tüketim 
seviyelerinin izlenmesi, enerji performansının izlenmesi 
ve bakım yönetimi için senaryo özelliklerine sahiptir. Smart 
CIATControl bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile bir 
kurulumu kontrol eder.

Hysys® sistemi
akıllı kontrolü

european
building
automation
controls
association

Cert

V3000 kontrolü

Comfort
ünitesi

Comfort
ünitesi

Comfort
ünitesi

Klima santrali

ısı pompası

H
AV

A 
KA

LI
TESI

ENERJI OPTIM
IZASYO

N
U

KONFOR



Birkaç CIAT referansı

CİAT Grubu: Avrupa lideri
ısıtma, soğutma ve iç hava kalitesi

2000 üzerinde çalışan, 
yaklaşık 80 yıllık 
deneyim ve Rhône-
Alpes bölgesindeki büyük 
endüstriyel kompleks 
dahil olmak üzere 6 
üretim tesisi ile CIAT ISO 
14001 sertifikası almıştır 
ve HVAC endüstrisinde 
önemli bir oyuncu 
olarak bilinmektedir.

Birkaç CIAT referansı

Comfort Line

Coadis Line

Major Line

Eksiksiz konfor ünitesi grubu

Palais Pharos
Lyon – Fransa

Four Seasons Hotel 
Saint Petersburg – Rusya

Bağımlı Yaşlı İnsanlar için 
Mas de Lauze Huzurevi 

Nimes – Fransa

Varyap
İstanbul – Türkiye

Colindale 
karakolu

Londra – İngiltere

Avenue Jean Falconnier – 01350 – CULOZ – Fransa
www.ciat.com


