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Yeni konfor ünitesi

Comfort Line

Avantajlar
•  Asma tavanlarda minimum ölçüler.
•  Çok düşük tüketimli HEE motor ve yüksek iç hava 

kalitesine (IAQ) sahip Epure fonksiyonu ile en son teknik 
gelişmelere entegrasyon. 

•  3 versiyon mevcuttur: 
 √  Comfort Line Premium (HEE motor ve Epure 

fonksiyonu)
 √ Comfort Line Standard (HEE motor ve G3 fi ltre)
 √ Comfort Line Basic (5-hızlı AC motor ve G3 fi ltre)
•  Toplam esneklik ve uyarlanabilirlik (montaj, su sıcaklığı, 

dağıtım, fi ltreleme, vb.).
•  Kolay bakım, basitleştirilmiş erişim.

Comfort Line, yeni ve yenilenmiş binalarda yazın ve kışın konfor sağlayan 
özelleştirilebilir çözüm.

Performans - Konfor - Modülerlik

Hava kalitesi
Oturanların sağlığını korumak için Comfort 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).

Partiküllerin %90'ı 30 dakika içerisinde temizlenir
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Standard

- 85%

%85'e kadar enerji tasarrufu

Performans 
Yüksek Enerji Verimi 
Binalarda enerji verimliliğini teşvik etmek için 
Comfort Line, ünitenin elektrik tüketimini %85 
oranında azaltan bir HEE motora sahiptir.
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Sağlık Eşitliği

WHO önerisi
yıllık maruz kalma 10 µg/m3

Comfort Line ekolojik tasarım prensipleri kullanılarak tamamen 
yeniden tasarlanmıştır ve CIAT’ın sürdürülebilir gelişme 
politikasına uyar
•   Üretim tesisinin yakınında bulunan tedarikçiler arasından seçim
•  %94 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
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Sistem çözümü
 Comfort Line Offi ce, 

MODÜLERLİK

Comfort Line Offi ce termal düzenlemelere (EPBD) sıkı bir şekilde uyan 
veya enerji performansını iyileştirmeyi amaçlayan bir yenileme projesi 
olarak tüm üçüncül sektör projelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere uyarlanabilir.OFİSLER

Dağıtım teklifi  ile birleştirildiğinde Comfort Line tüm 
asma tavan tiplerinde konforu ve hava kalitesinin 
kontrolünü garanti eder:

Eurovent çalışması ile Comfort Line kapsamındaki kapasiteler: 

- 2-borulu soğutma kapasitesi (27 °C, WB19, 7/12 °C): 0,5 ile 18 kW arası 
- 2-borulu soğutma kapasitesi (20 °C hava, 50 °C su): 1,3 ile 41 kW arası
- 4-borulu soğutma kapasitesi (27 °C, WB19, 7/12 °C): 0,5 ile 16 kW arası 
- 4-borulu soğutma kapasitesi (20 °C hava, 70/60 °C su): 1,3 ile 22 kW arası

Dağıtım aralığı

2-yollu tek 
havalandır-
malı nozul

2-yollu tek 
havalandırmalı 
dönüş havası

H modeli

Çok hava-
landırmalı 
nozul

Çok
havalandırmalı 
nozul

U modeli

Perforasyonlu 
dönüş ızgarası

2-yollu tek 
havalandırmalı 
nozul

Y modeli

4-yollu tek 
havalandırmalı 
nozul

Eurovent çalışması ile Comfort Line kapsamındaki kapasiteler: 

I modeli

4-yollu tek 
havalandırmalı 
nozul

Perforasyonlu 
dönüş ızgarası

Sağlık Eşitliği



Comfort Line Otel/Büyük otellerin ve sağlık merkezi tesislerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ürün grubu 
oturanlar için konfor ve yöneticiler için gönül rahatlığı sağlar. 
Epure fonksiyonu sayesinde Comfort Line iç hava kalitesini 
mükemmel şekilde kontrol eder ve olası biyo-etkenleri ortadan 
kaldırır.

Basit ısıtmanın çok ötesinde Comfort Line Ev Epure fonksiyonu 
sayesinde oturanlara tüm mevsimlerde temiz, fi ltrelenmiş hava sunar, 
bu sayede alerjenleri ve solunum rahatsızlığı yaratacak diğer etkenleri 
azaltır. 
V3000 kontrol cihazı ile birlikte kullanıcıya basit ve tepkisel kontrol 
sunar.
Comfort Line Ev giriş holüne yerleştirilmiştir ve kanalları kullanarak, 
tedbirli bir şekilde ideal sıcaklığı her odaya yayar.

COMFORT

PERFORMANS
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Sistem çözümü
 Comfort Line Otel/Büyük,

Sistem çözümü 
 Comfort Line Ev,
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Comfort Line CIAT-tasarımı Hysys® su 
döngü sistemi çözümlerine entegre edilebilir. 
Bu çözümler konfor, iç hava kalitesi ve 
enerji optimizasyonu sağlamak için uyumlu 
ekipmanları birleştirir.

Hysys®, su döngü 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 kontrolleri, tek bir dokunmatik ekran 
kulllanan 3 adede kadar su döngüsü. 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



Birkaç CIAT referansı

Palais Pharos
Lyon – Fransa

Four Seasons Hotel 
Saint Petersburg – Rusya

Mas de Lauze Destekli 
Yaşam Konaklaması

Nîmes – Fransa

Varyap
İstanbul – Türkiye

Colindale 
karakolu

Londra – İngiltere

CIAT Grubu Avrupa lideri 
ısıtma, yaz konforu 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 
sertifi kası almıştır ve HVAC 
endüstrisinde önemli bir 
oyuncu olarak bilinmektedir.

Birkaç CIAT referansı

Comfort Line

Coadis Line

Major Line

Eksiksiz konfor ünitesi grubu

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

With Ecofolio,
all papers 
can be recycled 


