
ÇEVREYE DUYARLI YüKSEK KAPASİTELİ üRüN

SU SOĞUTMA GRUBU 600 - 1350 kW - A SINIFI
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POWERCIAT2, yeni teknolojileri bir araya getirerek yüksek performansta  
standardı belirler

Yüksek kapasiteli modellerin işletim maliyetlerini ve çevreye etkilerini minimize etmek 
için  CIAT'ın geliştirdiği POWERCIAT2 ürünleri en yeni teknolojileri bir araya getirerek 
benzersiz performans seviyeleri sunuyor.

 A SINIFI Enerji verimliliği 
En yeni teknoloji ürünleri kullanan POWERCIAT2, en yüksek 
enerji sınıfı olan A sınıfındadır.
Ortalama 3.15 EER 'lik (HEE versiyonu) POWERCIAT2 yeni 
Avrupa çevre ve enerji koşullarını karşılar.

Optimum mevsimsel verimlilik
ESEER (Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı), kısmi yüklerle 
performans seviyelerini değerlendirip yıl boyunca gerçek bir karlılık 
ölçüsü sağlayarak soğutma grubunun mevsimsel verimliliğini 
gösterir. 

Her kompresörü sürekli düzenleyen ve aşırı ısınmayı 
hassas bir şekilde kontrol eden (elektronik genleşme 
valfi) POWERCIAT2  ortalama 4.1 ESEER (HEE 
versiyonu) ile üstün verimlilik seviyelerine ulaşır. 

POWERCIAT2'in iki versiyonu mevcuttur:
• Standart (STD) versiyon - en zorlu teknik ve ekonomik ihtiyaçları karşılar.
• Yüksek Enerji Verimliliği (HEE) versiyonu - çevreye duyarlı projeler için referans.
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POWERCIAT2, yeni teknolojileri bir araya getirerek yüksek performansta  
standardı belirler

POWERCIAT2 
CIAT sistemlerinin merkezinde
POWERCIAT2'nin üstün performans düzeyleri HYSYS GüÇ 
sisteminin belkemiğini oluşturur ve hizmet sektörü binalarına 
ısıtma, yaz konforu ve kaliteli iç hava sağlar. Optimize edilmiş 
bu sisteme, büyük ölçekli projelerde enerji üretimine bağlı çevre 
duyarlılığı sorunlarına en gelişmiş yanıtı veren CIAT Enerji Havuzu 
eklenebilir.
Bu global çözüm tüketim seviyelerini ve karbon emisyonlarını 
düşürerek gelecekteki çevre düzenlemelerine uyumlu yapıdadır.

POWER’CONTROL/CRISTO’CONTROL
Gücü kontrol edin
POWER’CONTROL ve CRİSTO’CONTROL, CIAT Enerji 
Havuzunun global yönetimi için CIAT tarafından tasarlanmış akıllı 
kontrol sistemleridir. 
Kurulumun sürdürülebilir performansı ve mükemmel 
optimizasyonu bu sistemlerle sağlanır (serbest soğutma, enerji 
depolama ve ısı geri kazanımı).
Diğer su döngü parçalarıyla birlikte, POWERCIAT2 bu sistemlerle 
mükemmel iletişim sağlar.
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60 dB(A)* sadece 1330 kW, 
akustik performans
POWERCIAT2, her parçasında gürültü seviyesinde sağladığı 
düşüşle bu mükemmel düzeye gelmiştir.
Yeni nesil sessiz fanlar otomatik olarak soğutma ihtiyaçlarına 
göre hava akışını ayarlar ve geceleri ve sezon ortasında ses 
seviyesini önemli ölçüde azaltır. 

Titreşim sönümleyicilere takılan kompresörler soğurucu 
malzemelerden yapılmış ses kutularına yerleştirilir. Emme 
borularındaki esnek bağlantılar titreşimi önler.
POWERCIAT2'in üstün akustik performans seviyeleri, 
tüm sahalara entegre edilebildiği ve çevredeki tüm ses 
kısıtlamalarına uygun olduğu anlamını taşır.

POWERCIAT2
Çevreye zararlı etkiyi azaltan yenilikçi parçalar 

Tamamen alüminyum 
mikro kanallı kondenser

Otomotiv sektöründe kullanılmakta 
olan tamamen alüminyum mikro 
kanallı kondenser, sunduğu avantajlarla 
POWERCIAT2'nin en önemli teknolojisi haline 
gelmiştir: 

%45 daha az soğutucu akışkan  
Yeni teknolojisi sayesinde çok daha az soğutucu akışkan kullanır 
ve daha yeşil ve daha yüksek performans seviyeleri sunar.

%10 daha verimli 
Aynı yüzeyde standart bakır/alüminyum kondenserden daha 
verimli. 

%20'ye kadar daha hafif makine
Tamamen alüminyum kondenser, ağırlık olarak 
POWERCIAT2'nin çok hafif, kolay taşınabilir ve sahaya 
kurulabilir olduğu anlamına gelir.

%20 daha az alan
Kondenserin gelişmiş ısıl performansı, daha da kompakt 
makineler tasarlayabileceğimiz anlamını taşır. 

Kolay bakım 
Kondenserin sağlam dış yüzeyi yüksek basınçlı temizlemeye 
uygundur ve böylece bakımı daha kolay ve servis ömrü 
uzundur. Tamamen alüminyum tasarımı farklı metaller 
arasındaki galvanik akımları önler ve paslanmaya  
karşı dirençlidir.

* Ekstra Düşük Gürültü versiyonunda 10 m basınç seviyesi



Kompakt vidalı kompresör:
konsantre teknoloji

POWERCIAT2
Çevreye zararlı etkiyi azaltan yenilikçi parçalar 

Yeni nesil kompakt vidalı kompresörler çok daha fazla enerji 
verimliliği sağlamaktadır. 
Kısmi yükte, kompresörün kayar kontrollü sürekli regülasyonu 
sayesinde soğutma koşulları hassas bir şekilde karşılanır ve her 
kompresörün çalışma sayısını sınırlanarak servis ömrü uzar. 
Basınç düşüşündeki azalma, yağ yönetim sisteminin 
optimizasyonu ve geniş yelpazede uygulama, enerji performansı 
ve ESEER değerlerinin gelişmiş olduğunu gösterir.
Her kompresöre standart olarak takılan ekonomizör soğutma 
kapasitesini önemli ölçüde arttırır ve makinenin enerji 
optimizasyonunu güçlendirir.

Direk genleşmeli çok borulu evaporatör: 
ısı değişimi kontrolü
Isı değişimindeki uzmanlığıyla, CIAT, POWERCIAT2 için 
bir evaporatör geliştirdi: COREVA. Bu evaporatör, soğuk 
su grubunun performansını iyileştirmeye yönelik boruların 
içine soğutucu akışkan dağıtma tekniği ile ilgili iki patent 
gerektirmektedir.

Bu parçadaki üstün performans seviyeleri maksimum verim, daha az 
soğutucu akışkan ihtiyacı ve basınç düşüşü optimizasyonu ile yüksek 
enerji verimliliği sağlar. 
Bu teknoloji yeni çevre kısıtlamalarına ve en sıkı Avrupa standartlarına 
da uygundur.

Hidrolik versiyon ile Tak ve Soğut
POWERCIAT2, tank dahil ve hariç olarak hidrolik LXC versiyonuyla hızlı, kolay ve ekonomik 
bir kurulum sağlar. En iyi hidrolik ekipmanları seçip fabrikada test ederek kullanıyoruz, bu da 
kurulum risklerini sınırlandırarak sahada montajı kolaylaştırmaktadır.
Hidrolik modülün iki versiyonu mevcuttur: tek pompa veya çift pompa ile acil pompaya otomatik 
geçiş sayesinde daha yüksek emniyet. 
Pompanın emme kısmına yerleştirilen bir emniyet kaptörü (opsiyonel), pompanın düzgün 
çalışması için gereken minimum basıncı kontrol etmeyi sağlar.
Geniş pompa seçenekleri tüm kurulumların akış/basınç koşullarının karşılandığı anlamına gelir. 



XtraCONNECT2/POWER’CONTROL
Yeni nesil kontrol

Kolay yönetim için akıllı teknoloji
CIAT uzmanlığının bir ürünü olan XtraCONNECT2 
vidalı kompresöre sahip su soğutma grupları için optimize 
edilmiş yeni nesil kontrol birimidir. 
Bu kontrol sayesinde ünite rahat ve verimli bir şekilde 
kullanılarak yüksek performans sağlar ve farklı kullanıcıların 
kriterlerini kusursuz şekilde karşılayan farklı çözümler 
sunar. RS485 portu ve MODBUS/JBUS MODBUS/TCP-IP,  
LONWORKS ve BACNET iletişim protokolleri ile tüm CMS 
türleriyle uyumludur.  

Kullanıcı dostu insan-makine arayüzü
XtraCONNECT2, 24 karakterlik 4 satırdan oluşan çok dilli bir 
ekrana sahiptir ve arka ışığı ile görsel konfor sağlar. Sistemi 
yönetmek için gereken tüm parametrelere hızlı ve doğrudan 
erişim sağlar.

Çok yönlü ve güvenli kontrol
4 kontrol seçeneği bulunan XtraCONNECT2 kullanıcının 
farklı ihtiyaçlarına uygun bir konfigürasyon sağlar: CRISTOPIA 
ile iklim koşullarına ve enerji depolama yönetimine göre su 
dönüşü, su besleme ve su kanunu hareketi.

 

Son olarak, çoğu yerleşik güvenlik cihazı sayesinde ekipman 
tamamen korunur ve uzun bir servis ömrü kazanır.

Kontrollü enerji yönetimi
Enerji ölçer sayesinde (opsiyonel), XtraCONNECT2 gerçek 
zamanlı voltaj, akım, elektrik gücü ve elektrik enerji tüketimi 
ölçümleri sunar. 
Kullanıcı ölçer ile ayarlayacağı maksimum eşik ile makinenin 
elektrik tüketimini sınırlayabilir.
Binalarda enerji yönetimi yönetmeliklerine tamamen uygun 
olan XtraCONNECT2'de bulunan su kanunu kontrol birimi 
ile su sıcaklığı dış sıcaklığa göre değiştirilebilir; su sıcaklığı 
sahaya göre kullanıcı tarafından tanımlanabilir.

Kolay bakım
Kullanıcılar, çalışma değerleriyle son 20 arızanın günlüğüne 
erişerek sorun gidermede hızlı ve etkili yardım alabilirler.

POWER’CONTROL, Enerji Havuzu kontrolü
Power’Control, ısıtma ve soğutma sağlayan yüksek performanslı 
termal enerji üretim havuzlarında kullanılan global yönetim sistemidir. 
Tüm üreticileri, regülasyon ve transfer birimlerini, ana döngüden 
farklı dağıtım ağlarındaki besleme manifoldlarına, soğutma ünitesine 
veya ısı pompalarına, kuru soğutuculara, valflere ve 
pompalara kadar yönetir.

Power’Control ile günlük ve mevsimlik programlar 
yapabilir, ayar noktalarını belirleyebilir, farklı stratejileri 
seçebilir ve çalıştırma, dönüşüm ve yedekleme açısından 
ekipman operasyonu önceliklerini yönetebilirsiniz. 

Olayları (hata ve alarmlar) raporlar ve yerel ve uzaktan 
denetim aracı olarak çalışır.

Tüm çalışma parametreleri eğri ve tablolar halinde gösterilir 
ve uzaktan izlenebilir. Mevcutsa BMS'de 
anahtar bilgileri de bulunmaktadır.



POWERCIAT2 CIAT Grubu'nun  
eko-tasarım yaklaşımından doğan mükemmellik
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ücretsiz sıcak kullanım suyu elde etmek için ısı kullanımı 
tamamen ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür.
Kısmi kazanım seçeneği bulunan POWERCIAT2, 60°C 
sıcaklıkta sıcak su üretir ve örneğin otel lerde sıcak kullanım 
suyu koşullarını karşılar. 

Isı geri kazanımı:
akıllı çözüm ile 
maksimum tasarruf

CIAT Grubu, endüstriyel ve ticari stratejisinin merkezine 
Sürdürülebilir Gelişmeyi almıştır. 
Şirketin her dalı, 2008 yılından beri bu alanda girişim 
yapmak üzere çaba göstermektedir. Şirket doğanın daha 
iyi korunmasına odaklanmıştır. 
ürünlerimiz, eko-tasarım standartlarına 
uygun olarak Araştırma, Geliştirme 
ve Yenilik Merkezlerimizde 
geliştirilmektedir ve optimum sistem ve 
çözümlere entegre edilmiştir; böylece 
tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye 
olan etki minimize edilmektedir.

7 kW soğutucu akışkan/kg R134a: 
POWERCIAT2'nin benzersiz 
piyasa performansı
Bir su soğutma grubu daha önce hiç böyle bir güç-gaz şarj 
oranına sahip olmamıştır. 

Şu anda yalnızca POWERCIAT2'de mikro kanallı kondenser, 
kuru genleşme kabuğu ve boru buharlaştırıcı teknolojileri 
bulunmaktadır. 
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POWERCIAT2: dry ex evaporatör + mikro kanallı kondenser

Su soğutma grubu 1: taşmalı evaporatör + mikro kanallı kondenser

Su soğutma grubu 2: dry ex evaporatör + bakır/alüminyum kondenser

Su soğutma grubu 3: dry ex evaporatör + bakır/alüminyum kondenser
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 Tüm projelerin ihtiyaçlarına yönelik 2 ürün

*Eurovent sertifikasız modeller 
(1) Standardize edilmiş koşullar EN 14511- 2013 EUROVENT: Soğutulmuş su = 12°C/7°C   Hava = 35°C - Pf = Net soğutma kapasitesi - Pi = Toplam çekilen güç - 
EER = Enerji Verimlilik Oranı  - ESEER = Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı - Lw = Ses gücü seviyesi - STD = Standart
STDLN = Standart Düşük Gürültü - STDXLN = Standart Ekstra Düşük Gürültü - HEE = Yüksek Verimlilik - HEELN = Yüksek Verimlilik Düşük Gürültü 
HEEXLN = Yüksek Verimli Ekstra Düşük Gürültü

l Standart olarak sunulur          s Fabrikada montaj seçeneği         u Kitte sunum seçeneği         (1) Sadece LXC versiyonu

POWERCIAT2  LX - LXC - YÜKSEK VERİMLİ VERSİYON* HEE

Boyutlar
Performans (1) Boyutlar (mm)

Pf 
kW

Pi 
kW

EER / ESEER
Enerji 
sınıfı

Lw dB(A) Uzunluk Genişlik
LX / LXC 

HEE HEELN HEEXLN LX LXC LX / LXC 

2500X HEE 606 197 3.07/4 B 100 96 90 6506 7598 2251 2436 5159 / 6341
2800X HEE 681 217 3.13/4.08 A 101 96 91 7592 8684 2251 2436 5731 / 6939
3050X HEE 743 242 3.07/4 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 5166 / 7374
3200X HEE 816 254 3.21/4.19 A 102 97 92 9756 10848 2251 2436 7782 / 8975
3400X HEE 866 269 3.22/4.2 A 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7795 / 8988
3600X HEE 919 284 3.24/4.22 A 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7813 / 9006
3900X HEE 970 312 3.11/4.06 A 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7900 / 9093
4200X HEE* 1056 331 3.19/4.16 A 103 99 93 11928 13020 2251 2436 9123 / 10351
4500X HEE* 1109 352 3.15/4.11 A 103 99 93 11928 13020 2251 2436 9136 / 10364
4800X HEE* 1161 374 3.11/4.06 A 103 99 93 11928 13020 2251 2436 9148 / 10376

 POWERCIAT2  LX - LXC - STANDART VERSİYON STD

Boyutlar
  Performances (1) Boyutlar (mm) Ağırlık (kg)

Pf 
kW

Pi 
kW

EER / 
ESEER

Enerji 
sınıfı

Lw dB(A) Uzunluk Genişlik Yükseklik
LX / LXC 

STD STDLN STDXLN LX LXC LX / LXC 
2800X STD 667 227 2.94/3.82 B 100 96 90 6506 7596 2251 2436 5196 / 6378
3000X STD 723 250 2.90/3.72 B 100 97 90 6506 7596 2251 2436 5612 / 6793
3200X STD 792 266 2.98/3.84 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 6558 / 7766
3400X STD 840 282 2.98/3.82 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 6591 / 7798
3600X STD 891 299 2.98/3.82 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 6618 / 7826
4200X STD 1049 345 3.04/3.91 B 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7843 / 9036
4800X STD 1156 390 2.96/3.75 B 102 99 92 9756 10848 2251 2436 7867 / 9060
5600X STD* 1269 426 2.98/3.83 B 103 100 93 11928 13020 2251 2436 9334 / 10562
6400X STD* 1355 470 2.88/3.69 C 103 100 93 11928 13020 2251 2436 9508 / 10736

 POWERCIAT2  LX-LXC EKİPMANI

Sigortalı bağlantı kesme emniyet şalteri
Kumanda devresi transformatörü
Elektrik panosu kablo numaralandırılması
RS485 - ETHERNET arayüz iletişimi
Su debisi kontrolörü
ALTENA yuksek verim serpantin kaplaması
Her mevsim çalışması (minimum dış sıcaklık: -15°C)
Elektronik expansion valve
Faz kontrolörü (gerilim yönü, gerilim olmaması, asimetri, aşırı ve düşük gerilim)
İyileştirilmiş Yüksek Basınç Çalışması 
(Enerjinin iyileştirilmesi ile her mevsim çalışması) 
Değişken hızlı fanlar  (-15 C dıs ortam sıcaklıgına kadar calısabilme )
Enerji ölçer
Low Noise versiyonu (LN) 
Xtra Low Noise Versiyonu (XLN) 
Kompresör emiş kesme vanaları
Donmaya karşı koruma

Takviyeli yalıtım, düşük sıcaklıkta glikol/su karışımı (0°C → - 8°C)
Isının kısmi geri kazanımı - Desuperheater
Tek ve çift pompalar (1)
Sirkülasyon pompası su akış koruması 
Tank (1)
Konteyner için taşıma
CIAT M2M uzaktan makine izleme
Sogutucu akıskan kacak kontrolü
Taşıma kulpları
Titreşim önleyici takozlar
Hidrolik esnek manşonlar 
Uzaktan kumanda kutusu (harici pano)
Kuru kontakları röleleme kartı
MULTICONNECT çoklu ünite yönetimi (> 2)

POWER’CONTROL/CRISTO’CONTROL Enerji Havuzu yönetimi
 LONWORKS - BACNET geçidi
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