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ISI POMPALARI - İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA - HAVA ŞARTLANDIRMA - ISIL ALIŞVERİŞLER - NT 14.712 A

COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

İşletim

ÜrÜn yelpazesi

avantajlari

ErP
READY

Asma tavanlarda kuruluma uygun sulu sistem aktif konfor 
cihazları, alan sakinlerine konfor sağlamak amacıyla çok kısa 
periyodlarda iç hava sıcaklığını uyarlamak için bağımsız ve 

ayrı bir şekilde kullanılır. Ofisler, açık planlı alanlar, toplantı 
odaları, ticari tesisler ve giriş salonları için tasarlanmıştır.

Kasetli COADIS LINE 900 ürün grubu, 550 ile 1400 m3/h 
arasındaki hava debisini kapsayan ve hassas ses seviyesi 
gerekliliklerini karşılayan 9 ebattan oluşur.”.

■  1 Visual 360° difüzyon modülü:
 Coanda etkili difüzör - 360°

■  COADIS LINE şu şekilde mevcuttur: 
 - Isıtma veya soğutma modlu 2-borulu bir sistem
 -  Isıtma veya soğutma/soğutma + elektrik modlu 2-borulu 

+ 2-kademeli bir sistem.
 - Isıtma ve soğutma modlu 4-borulu bir sistem 

 

■  Ekolojik ve uzun ömürlü bir enerji aktarım akışkanı kullanır.
■   İç mekan sıcaklığının bağımsız uyarlanması.
■   Oldukça duyarlı sistem.
■   Geniş kapasite aralığı.
■   Geniş kapsama alanı ve rahatsızlığa neden olan termal 

etkinin mükemmel kontrolü için Coanda etkisi - 360° ile 
difüzyon.

■   Akustik konfor.
■   EPURE fonksiyonu sayesinde optimum iç hava kalitesi.

■   Enerji optimizasyonu:
 - Düşük tüketimli motor.
 - Düşük basınçlı Epure filtre.
 - Optimize hidrolik serpantin.
■   Kolay erişilebilir filtre ve dahili komponentler ile 

kolaylaştırılmış bakım.
■   Mükemmel entegrasyon sağlamak için modern ve elegan tasarım
■   Çevreye karşı sorumlu ürün.

Soğutma kapasitesi: 3 to 11 kW
Isıtma kapasitesi: 3 to 20 kW

Yeni nesil  

su döngülü kasetli tip  
konfor cihazları
360° Coanda etkili dağıtım
Enerji verimli motor  
ve yüksek verimli filtreleme
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900

Ürün 
yelpazesi Ebat Model Serpantin tipi Isıl fonksiyon Motor Hızlar Filtre

CDL 922 V360° 2T2F F  + 2000W HEE seçime göre G3

EP EPURE filter

G3 G3 filter

HEE 2-10V Enerji tasaruflu motor 2-10 V yönetim

HEE ON/OFF Energy efficient motor 3-speed control

AC 5 hızlı Asenkron motor

2000W 922 için

3000W For 932 and 932SP

F Soğuk

C Sıcak

CF Sıcak / soğuk

2T 2 borulu

2T2F 2-borulu + elektrikli

4T 4 borulu

V360° Visual 360°

922 2 borulu

924 4 borulu

932 2 borulu

934 4 borulu

932SP 2 borulu

934SP 4 borulu

CDL COADIS LINE

morfolojik kod - Coadis line 900 teknik tanim
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

teknik Özellikler

Dönüş/üfleme havası arabirimi
●  VISUAL 360°
Boyalı galvanize çelik.
  PSE yalıtım, 10 - 40 mm kalınlık.
  Tüm komponentler için tek tip RAL 9010 BEYAZ renk. Dört 
döşemenin merkezine takılarak asma bir tavan içerisine 
entegrasyon.
  Filtre muhafazalı ve 2 kulak aracılığıyla hızlı açılabilen perfore 
metal dönüş hava menfezi.
  Dahili komponentlere tam erişim sağlamak için çıkartılabilen 4 vida 
ile sabitlenmiştir (serpantin, FMA, sıcaklık sınırlayıcıları, yoğuşma 
tavası, yoğuşma drenaj pompası).
 Soğuk havanın konfor alanına inmesini engelleyerek hava 
jetinin tavanı takip etmesini sağlayan COANDA etkisi difüzyonu. 
COANDA etkisi sıcaklık olmaksızın işlem görecek oda yüzey alanı 
boyunca 360° kapsama alanı sağlar.
  Dar açılımlı tekli havalandırma ve özel dahili profil.

Şasi
■   Nervürlü galvanize çelik motor destekli şasi paneli.
■    Termal ve akustik fonksiyonları sağlayan yüksek yoğunluklu 

PSE paketli kasa. Şasi için 18 mm kalınlık ve çerçeveyi oluşturan 
dikey kenarlar için de 25 mm ile 30 mm arasında değişen 
kalınlık. M1 yanma derecesi.

■    Düşük COVT (Toplam Uçucu Organik Bileşik) değerine sahiptir 
ve içeriğinde halojenli komponent yoktur.

■    Elektrik kutusu, hidrolik ve hava kaplinlerini (temiz hava) 
destekleyen ABS teknik plakası.

■    Köşelere monte edilmiş ABS takviye köşebentleri, galvanize 
saçtan açık kanatlı tespitleme ayakları ve diş açılmış saplamaların 
montajı için çıkma önleyicili dübeller.

■    Emme/besleme hava arabirimini muhafaza eden ve kasa 
montajına rijitlik sağlayan, RAL 9010 boyalı (beyaz) galvanize 
çelik sabit çerçeve.

Su serpantini
●   1 sıcak su veya soğuk su devresi (2 borulu sistem),
●   1 sıcak su + 1 soğuk su devresi (4 borulu sistem),
●   regülasyon vanalarının kolay monte edilebilmesini sağlamak için 

40 mm ara boşluklu, düz oturma yüzeyli döndürülebilen tip dişi 
rakorlu ve entegre contalı monoblok manşonlar,

●   düşük basınç kayıplı bir, iki veya üç sıralı dairesel serpantin,
●   bakır borular, kesintisiz alüminyum kanatlar (1,8 mm fin aralığı),
●   hava alma ve boşaltma,
●   16 bar nominal basınç (20°C),
●   test basıncı 24 bar,
●   maksimum sıcak su giriş sıcaklığı:

- 4 borulu uygulama: 80°C,
- 2 borulu uygulama: 70°C,
- 2 borulu / 2 kablolu uygulama: 55°C (minimum hava debisi: 
200m3/h)

●   minimum soğuk su giriş sıcaklığı: 6°C.

Elektrikli ısıtıcı 
(2-borulu + elektrik sistemi)
Alüminyum bloğa yerleştirilmiş 230/1/50 tek borulu elektrikli 
elemanlar.
Manüel ve otomatik ayarlamalı, alüminyum blok içine yerleştirilmiş 
ve asma tavanı açmadan, hava geri dönüşü / üfleme arabirimi 
üzerinden kolaylıkla erişilebilen iki sıcaklık limitörü.

Elektrik kutusu içindeki terminal bloğuna bağlı elektrikli ısıtıcı 
elemanların güç beslemesi.
Elektrik gücünü düşürmek için terminal bloğundan bir şönt 
kaldırarak bir ısıtıcıyı yerinde devreden çıkarma opsiyonu.

Yoğuşma suyu drenaj tavası
Üst kısımda sızdırmazlık işlemi ile yüksek yoğunluklu PSE'de 
tüm iklimlerde yalıtımlı tek parçalı tava.
   Aşağıdan sökülebilir.
   Bir emniyet şamandırası, çek valf bulunan ve titreşim önleyici 
takozlar üzerine takılan dahili bir drenaj pompası ile sağlanan 
yoğuşma drenajı (dahili Ø 32 bağlantısı).
Yoğuşmanın vanalardan geri kazanımı için yardımcı tava bir 
aksesuar olarak mevcuttur.

Fan motor grubu
■ HEE motor
Elektrik tüketiminde %85'e kadar düşme sağlayan yüksek 
enerji verimliliğine sahip motor.
●  BLDC (BrushLess Direct Current) teknolojisine sahip 

motorlara göre daha sessiz çalışmasına ek olarak, çalışma 
sürecinde daha lineer bir tork sunan Brushless BLAC 
(BrushLess Alternate Current) teknolojisine sahip motor,

●  kapalı tip, tropikal iklime uygun, mili korumalı,
●  0 - 10 V kumanda sinyaliyle kademeli kontrollü ya da Açık / 

Kapalı kumanda sinyaliyle genleşme kartsız 3 hız yönetimi.
● bilyalı rulmanlar,
●  motor bobinajı üzerine bağlanmış dahili otomatik aşırı yük 

koruyucu,
●  Bir Konnex protokollü iletişim kanalı aracılığıyla potansiyel 

alarm geri beslemesi için bir foto-sensör kullanarak « DFS » 
motor arızası çıkışı (V3000 regülatörü üzerinden),

●  titreşim takozları üzerine yerleştirilmiş,
●   230V/1Ph/50 Hz güç kaynağı (60Hz uyumlu).

Not: Motoru başlatmak için yeterli olan minimum gerilim 2V'tur.

Veya

■ Asenkron motor
- Kişiselleştirilmiş bir ayar için fabrika montajlı 5 hız (elektrik 
kontrol plaketine getirilmiş ve mevcut).
●  kapalı tip, tropikal iklime uygun, mili korumalı,
●  sabit kondansatör,
●  bilyalı rulmanlar,
●  motor bobinajı üzerine bağlanmış dahili otomatik aşırı yük 

koruyucu,
●  esnek takozlar,
●  230V/1Ph/50 Hz güç kaynağı (60Hz uyumlu),
●  yüksek verimlilik ve güç faktörü.

■ Fan(lar)
●  ayrofoil kanatları olan dengeli santrifüjlü pervane (Ø 476mm),
●  polimer pervane,
●  emniyet cihazlı tek-noktalı montaj sistemi.
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900
Elektrik kutusu
■    Açıkken mafsalla tespitlenmeli, kapalıyken vida ile sabitlenmeli 

büyük boyda ABS elektrik kutusu.
■    Koruma sınıfı IP20.
■    EN 50022'ye uygun, 7,5 mm derinlikte, DIN ray üzerinde 

elektrik bağlantısı kutbu.
■    Yaylı rakorlu tanımlanması için işaretlenmiş bağlantı bloğu. 

Kesit 0,5 - 2,5 mm² - Maksimum akım şiddeti: 24A – Şoka 
dayanma eşiği: 8 kV.

■    Müşteri elektrik bağlantıları için kablo yönlendirmesi.

Temiz hava besleme manşonu
■    Sökülebilir tapalı kasaya entegre Ø 100mm manşon. 

Hava filtresi
■    EPURE fonksiyonu 
●   asma tavandaki partiküllerin içeri çekilmesini önleyen 

korumalı bir hava akımı,
●   optimize edilmiş hava dağılımı (Coanda etkisi) ve uygun 

bir karıştırma oranı sayesinde oda içerisinde homojen 
şartlandırma,

●   yüksek etkinlikli filtre ortamı sayesinde 2,5 mikrona kadar 
olan küçük partiküllerin yerel olarak filtre edilmesi,

  ●   emme ızgarası yüzeyine göre 10 kat daha geniş filtreleme 
yüzeyi,

●   çok katlı yapısı, filtre elemanını tümüyle daha dayanıklı hale 
getirmek için ısıyla yapıştırılmış yan takviyeleri sayesinde 
değiştirme sırasında filtreden dökülen herhangi bir şey 
olmaması,

   ●   yüksek partikül tutma kapasitesi sayesinde klasik filtrelere 
göre daha uzun bir kullanım ömrü,

●   düşük enerji tüketimi etkisi, 
●   yangın sınıfı M1,
  ●   cam yünü liflerinin ortama salınmaması,
  ●   Kullanım ömrü sonunda % 100 oranda yakılabilir malzeme.

Veya 

●   yenilenebilen polyester elyaftan mamul esnek filtreleme 
elemanı,

 ●     EN 779: G3 verimlilik sınıfı,
   ●   yangın sınıfı: M1,
  ●    rijit metal çerçeve, 
   ●   mafsallı hava dönüş menfezi aracılığıyla erişilebilir. 

Regülasyonsuz standart  
kablo şeması
■   2 borulu ve 4 borulu uygulama: 7320074.
■    2-borulu + elektrikli uygulama: 7320075.

Cihazın tespitlenmesi
15/10 kalınlığında galvanize çelikten yapılmış, fabrika montajlı, 
takma ve terazileme sırasında diş açılmış çubukların (saplama) 
sabitlenmesi için geri çıkma önlemeli açık tespitleme ayakları.

Paketleme
■   Kasa için çemberlenmiş karton kutu.
■   Karton kutunun içine basılmış olarak montaj şablonu ve 

montaj yönünü gösteren işaret.
■   Görülebilir hava geri dönüş / hava üfleme arabirimi, koruyucu 

karton kutusunun içinde ayrı olarak teslim edilir.
■   Film kaplanmış palet üzerinde teslimat.

Kontroller
■    RTR-E elektromekanik termostat grubu.
■    V30 elektronik grubu.
■    V300 elektronik grubu.
■    V3000 elektronik iletişim grubu (KNX).
■    V-Lon elektronik iletişim grubu (LON).

Opsiyonel aksesuarlar

■ Ayrı olarak teslim edilenler:
●   kendinden ayarlanabilir taze hava modülü kiti:
 - 15/30/45 m3/h hava debisi,
 - 60/75/90 m3/h hava debisi,
●   Temiz hava manşonu için Ø100/125mm adaptör,
●   esnek takozlar,
●   STAFF tavan için uyarlama çerçevesi,
● taze hava paketi:
 - R1: varlık sensörü ile taze hava yönetimi,
 -  R+: CO2 sensörü ile taze hava yönetimi 

(öngörülen maksimum hava debisi  
90 m3/h; ağ dengeleme sistemi CIAT tarafından 
verilmez).

Opsiyonlar (bize danışınız)
●   Zararlı / korozif atmosferli bölgeler için korumalı kanatçıklı 

hidrolik serpantin (deniz kenarına yakın bölgeler veya 
kimyasal madde üretim tesislerinin yakınları).
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

asma tavana uyarlama
Hava şartlandırma kasası, odanın merkezinde konumlandırılmak üzere 4 döşemenin ortasında, asma tavanın içerisine takılır. 
COADIS LINE, montaj braketinin her yanına titreşim önleyici esnek takozlar veya bir somun/rondela grubu kullanılarak birimin 
4 destek braketine sabitlenmiş olan ya 6 mm ya da 8 mm çapındaki (tedarik edilmez) 4 vidalı çubuk kullanılarak tavandan 
asılmalıdır

Asma tavan döşemesi

Destek braketleri (x4)

Giriş kanalı Ø 100 mm, öngörülen 
maksimum hava debisi 90 m3/h.
Ağ dengeleme sistemi 
(CIAT tarafından sağlanmaz)

Birimin takılması
2 opsiyon

Ekli 4 dişli  
çubukların kullanımı  

(6mm veya 8mm) Esnek  
takoz

Somun/rondela 
montajı 
 
montaj braketinin 
her yanında bulunur

Coanda etkili hava dağıtımı

12.5
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900
Boyutlar

COADIS LINE 900
Ağırlık (kg)

Birim Menfez Toplam

922 35

10

45

924 35 45

932 40 50

932SP 40 50

934 40 50

934SP 40 50

900

981
938 21,5

G1/2" ısıtma manifoldu G3/4" ısıtma ma-
nifoldu

Yoğuşma drenaj 
kaplini, ø32 boru için

Y
oğ

uş
m

a 
dr

en
aj

ı 
yü

ks
ek

lik
 2

76
.5

Taze hava  
girişi (ø100)

5,9

30°

21,5

11
73

,1
79

2
32

3
69

27

65
53

14
4

17
3

15
0

35
7

13
9

40

34
67

24
7

11
1

90067 207
240

Borularin ve vanalarin konumlandirilmasi

240

103.5

75

27

20567

60

40
14

5

Ø 32

S1 S

E1 E

İlave yoğuşma  
tavası tespitleme 
cıvatası



7

C
O

A
D

IS
 L

IN
E 

90
0

ISI POMPALARI - İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA - HAVA ŞARTLANDIRMA - ISIL ALIŞVERİŞLER - NT 14.712 A

COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

2-yollu vana

2-yollu vana

4-yollu vana

4-yollu vana

vana montajlariyla hidrolik Bağlantilar 
Vana ve motor montajı (24V veya 230V)
 ■   3-noktalı vanalar ve motorlar için ısıtma/soğutma montajı

 ■   Termo vanalar ve motorlar için ısıtma/soğutma montajı 

PN16
15

23
0V

ac
23

0V
ac

PN16
15

Çıkış

O-ring

O-ring

S
er

pa
nt

in
 b

ağ
la

n-
tıl

ar
ı

S
er

pa
nt

in
 b

ağ
la

n-
tıl

ar
ı

S
er

pa
nt

in
 b

ağ
la

n-
tıl

ar
ı

S
er

pa
nt

in
 b

ağ
la

n-
tıl

ar
ı

O-ring

O-ring

Çıkış

Çıkış

Çıkış

Giriş

Giriş

Giriş

Giriş
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900
teknik Özellikler

- Motor işletim aralığı: min. dönüş T°C: 0°C
 Maks. dönüş T°: 40°C

ErP
READY

Motor elektrik spesifikasyonları

COADIS LINE Motor 
işareti

Asenkron AC motor Brushless HEE motor
922 932 932SP 924 934 934SP 922 932 932SP 924 934 934SP

Çekilen güç (W)

V5 102 102 157 102 102 157 51 51 113 51 51 113

V4 89 89 136 89 89 136 38 38 91 38 38 91

V3 69 69 119 69 69 119 24 24 72 24 24 72

V2 53 53 105 53 53 105 15 15 56 15 15 56

V1 35 35 93 35 35 93 10 10 42 10 10 42

Çekilen akım (A)

V5 0,44 0,44 0,68 0,44 0,44 0,68 0,37 0,37 0,39 0,37 0,37 0,39

V4 0,39 0,39 0,59 0,39 0,39 0,59 0,28 0,28 0,61 0,28 0,28 0,61

V3 0,30 0,30 0,52 0,30 0,30 0,52 0,20 0,20 0,50 0,20 0,20 0,50

V2 0,23 0,23 0,46 0,23 0,23 0,46 0,14 0,14 0,39 0,14 0,14 0,39

V1 0,15 0,15 0,40 0,15 0,15 0,40 0,10 0,10 0,31 0,10 0,10 0,31

Önemli:
Yeni Avrupa ErP (Enerji-bağlantılı Ürünler) direktifi, 125 watt ile 500 kilowatt arasındaki (dahil) bir güç girişli bir fan takılı bulunan 
tüm ekipman üreticileri için geçerlidir; bu direktifte, Avrupa Birliği, kendi bölgesi içinde yetkilendirilecek bu ekipman için riayet 
edilmesi gereken minimum verimlilik değerlerini belirler.

Bu direktifin 1'inci aşaması, 1 Ocak 2013'ten itibaren geçerlidir ve fan enerjisi verimliliği için daha sıkı gereklilikler oluşturur. 
2015'teki ikinci bir aşama bu gereklilikleri destekleyecektir. Amaç, Kyoto anlaşmasında öngörülen şekilde 2020 itibariyle CO2 
emisyonlarından en az %20'lik azalmaya katkı verecek şekilde fanların daha enerji etkinlikli olmasını sağlamak ve daha düşük 
enerjili motorların kullanımını teşvik etmektir. 

ErP 2013'E GÖRE COADIS LINE ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI
1 OCAK 2013 İTİBARİYLE GEÇERLİ

COADIS LINE 600 (tüm ebatlar) Euro-bölge Euro-bölgenin dışında

5-hızlı asenkron motor ile
TAMAM

HEE motor ile

COADIS LINE 900 Euro-bölge Euro-bölgenin dışında 

5-hızlı asenkron motor ile

922 ; 924
TAMAM

TAMAM932 ; 934

932SP; 934SP HAYIR

HEE motor ile 

922 ; 924

TAMAM TAMAM932 ; 934

932SP; 934SP
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

TEKNIK ÖZELLIKLER

Maksimum debi 100 l/h

Tahliye etme yüksekliği 120 cm (debi = 24 l/h)

Ses seviyesi 1 metre mesafeden uygulama 
sırasında: 
(Sauermann akustik laboratuvarında 
gerçekleştirilen 
ölçümler, su pompalı)

< veya = 30 dBA

Elektrik beslemesi 230 V - 50/60 Hz - 10 W/8W

İzolasyon sınıfı Çift izolasyon

Algılama seviyeleri ON: 18 mm, OFF: 13 mm, AL: 21 mm

Emniyet kontağı 5V için 0,001-5A maks. 230V

Termik koruma (aşırı ısınma) 90°C (otomatik olarak yeniden  
çalışmaya başlama)

Hizmet ömrü 15 000 saat (15s OFF, 5s ON)

Koruma IP54

Güvenlik standardı CE

RoHS direktifi Uygun

DEEE direktifi Uygun

Serpantin kapasitesi (L)

Kaplin çıkışlarının çapları
Çıkış kaplin tipi: dişi vidalı düz yüzlü döner somunlar
Vana çıkış kaplin tipi: erkek vidalı kaplinler

Yoğuşma suyu drenaj pompası

COADIS LINE 900 922 932 932SP 924 934 934SP

2-borulu serpantin 2,2 3,5 3,5

4-borulu serpantin
soğuk su serpantini 2,2 3,5 3,5

sıcak su serpantini 0,6 0,6 0,6

Comfort Line 922 932 932SP 924 934 934SP

2 borulu sistem Sıcak veya soğuk 
su serpantini G3/4” G3/4” G3/4”

4 borulu sistem
soğuk su serpantini G1/2” G1/2” G1/2”

sıcak su serpantini G1/2” G1/2” G1/2”
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900

230/1/50

NPh Ph V1 V2 V3 V4 V5CNNEPEP CNhP

XB

NL

76

PL6 PN4 NC2

PL7

C1

PN5

HEE

- + +- LS MS HS N L
DFS 0-10V

N1

2

PRC

MK

Y

TUŞ

MK Hava şartlandırma fanı

Y sıcak/soğuk su solenoid vanası

PRC Yoğuşma suyu drenaj pompası

INE Su seviyesi anahtarı

INES Güvenlik su seviyesi anahtarı

XB kablo bağlantı kutusu

Not
0-10V kumanda sinyaliyle 
yönetilme halinde fan 
kumandası (müşteri termostatı)

Yoğuşma suyu drenaj pompası kablolaması

Yeşil/sarı

Ye
şi

l/
sa

rı

ka
hv
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hv
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m
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Ü
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R
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 H
IZ
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ya
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- 

YÜ
K

SE
K

 H
IZ

Fi
ld

iş
i r

en
gi

K
ah

ve
re

ng
i

Ye
şi

l/
sa

rı

Şamandıra 
sensörü

INESINE

Yeşil/sarı

Not

HEE KUTUSU

Müşteri kablolaması

Müşteri kablolaması  
(parça ayrı teslim ediliyorsa)

Çoklu iletkenli kablolama

Toprak

CIAT kablolama
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

Ê Ë Ì

Í Ò
Ñ

Ó
Ð

Ï

Î

Cihaz veri plakası

Veri plakası, cihazın kendisi ve yan birimleriyle ilgili olarak bilinmesi gereken bilgileri toplu olarak içermektedir. 
Bu plaka, elektrik kutusunun yanında bulunur.

Ê Kod
Ë Seri numarası
Ì Cihazın tanımı
Í Nominal motor gücü
Î Motor devri
Ï Serpantin tipi
Ð Kablo şeması referansı
Ñ Motor hız kabloları 
Ò Maksimum servis basıncı
Ó Elektrikli ısıtıcı spesifikasyonları (varsa)

Elektrikli ısıtıcı
Alüminyum bloğuna yerleştirilmiş ve hidrolik serpantinle birlikte şekil verilmiş tek borulu 230/1/50 değerlerinde 2 veya 3 elektrikli 
eleman.

Bir rezistansı devre dışı bırakmak için bağlantı 
şöntünün yerinden çıkarılması
(1000 W azalma)

A:   manüel olarak yeniden başlatmalı sıcaklık limitörü
B:  otomatik olarak yeniden başlatmalı sıcaklık limitörü

A B



12 ISI POMPALARI - İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA - HAVA ŞARTLANDIRMA - ISIL ALIŞVERİŞLER - NT 14.712 A

COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900
Çalışma hızları seçimi

n Asenkron motor
Tüm hızlar kutup başı üzerine getirilir ve kablolanır.

Müşteri, termostat hızlarının kablolarını, tablanın 
üst kısmındaki V1 - V5 arasındaki bağlantı yuvalarına 
yerleştirmek durumundadır.

n HEE motor
Çalışma hızlarının seçilmesi:
- 0 - 10 V kumanda sinyali aracılığıyla, regülatör üzerinden ayarlama,
- 3 hızlı açık/kapalı sinyali ile 3 hızın kontrolü, kontrol kutusu (opsiyonel) üzerinden ayarlama.

Not: Daha ayrıntılı bilgi için N11-47 kullanım kılavuzuna başvurunuz.

- hız

+ hız

Not: 3 hızlı TORX kumanda 
sinyali kullanıldığında fan 

kumandası.

Not : 0-10V kumanda 
sinyaliyle yönetilme 

halinde fan kumandası 
0-10V polarize sinyal 

Motor arızası 
(sadece V3000)

Faz/Nötr 
3 hız açık/kapalı

Elektronik iletişim kartı

PC prizi 

PE
PE
Ph
Ph
N

M

N
N
1 - Vite

+ Vite

V1
V2

V3

V4

V5

2
3
4
5
6

230/1/50

L

XB

PE PE

HEE

LS
DFS 0-10V

+- - + MS HS N L

BOITIER H.E.E

PhPh Ph N N N N C C V1 V2 V3 V4 V5 6 7

N

HEE Kutusu
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

performans

İşletim, 2-borulu sistem
Yaz: soğuk su girişi 7/12°C, iç ortam 27°C WB 19°C.
Kış: sıcak su girişi: yaz mevsimi çalışmasına eşdeğer su akış oranı için 50°C, iç ortam 20°C.

İşletim, 4-borulu sistem
Yaz: soğuk su girişi 7/12°C, hava 27°C WB 19°C. 
Kış: sıcak su girişi 70/60°C, hava 20°C.
Konfor seviyesi: kapalı ortamın ve tesisatın sesi zayıflatma seviyesi: 12dB.
 * Değerler bilgilendirme amacıyla verilmiştir ve ilerideki bir tarihte değiştirilebilir.

COADIS LINE Referencia 
del motor

Caudal de 
aire  
m3/h

Sistema de dos tubos y cuatro tubos

LW 
dB (A)

Nivel de  
confort ISO 

o NR

Elevación media de temperatura  
sobre el aire en K 

Batería eléctrica de apoyo  
230/1/50

Potencia frigorífica (W) Potencia  
calorífica  

(W)
Total Sensible 2R ou 3R

922

V5 1100 6 060 4 890 7 760 51 33

2000 W 
(2R)

5.4
V4 990 5 570 4 460 7 240 49 31 6.0
V3 845 4 990 3 960 6 460 46 28 7.0
V2 700 4 320 3 400 5 590 43 24 8.5
V1 550 3 610 2 760 4 620 40 20 10.8

932

V5 1090 7 600 5 690 9 030 50 33

3000 W (3R)

8.2
V4 985 6 980 5 190 8 240 48 32 9.0
V3 850 6 130 4 510 7 220 44 26 10.5
V2 710 5 210 3 800 6 100 41 22 12.5
V1 570 4 230 3 070 4 910 37 18 15.6

932SP

V5 1420 9 350 7 210 11 200 59 42

3000 W (3R)

6.3
V4 1325 8 860 6 770 10 600 56 39 6.7
V3 1225 8 330 6 310 9 940 54 37 7.3
V2 1120 7 770 5 840 9 250 51 34 8.0
V1 1020 7 170 5 340 8 500 48 32 8.7

924

V5 1100 6 060 4 900 4 110 51 33
V4 990 5 570 4 470 3 880 49 31
V3 845 4 990 3 970 3 590 46 28
V2 700 4 320 3 410 3 250 43 24
V1 550 3 610 2 770 2 870 40 20

934

V5 1090 7 600 5 710 5 090 50 33
V4 985 6 980 5 210 4 820 48 32
V3 850 6 130 4 530 4 410 44 26
V2 710 5 210 3 820 3 940 41 22
V1 570 4 230 3 080 3 400 37 18

934SP

V5 1420 9 350 7 230 5 720 59 42
V4 1325 8 860 6 790 5 570 56 39
V3 1225 8 330 6 330 5 390 54 37
V2 1120 7 770 5 860 5 160 51 34
V1 1020 7 170 5 360 4 900 48 32
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900
kodlar

Epure filtre ile

G3 filtre ile

V
IS

U
A

L
 3

6
0

°

Serpantin →  2 ısıtma veya soğutma borusu.

Motor   → HEE motor 5-hızlı motor

Ebat → 922 932 932SP 922 932 932SP

Hava şartlandırma bölümü + yardımcı tava Kod 7344015 7344016 7351393 7344009 7344010 7351311

Difüzyon arabirimi 
EPURE filtreli VISUAL 360° Kod 7335537

Serpantin → 4 ısıtma ve soğutma borusu

Motor   → HEE motor 5-hızlı motor

Ebat → 924 934 934SP 924 934 934SP

Hava şartlandırma bölümü + yardımcı tava Kod 7344017 7344018 7351394 7344011 7344012 7351313

Difüzyon arabirimi 
EPURE filtreli VISUAL 360° Kod 7335537

Serpantin → 2 ısıtma veya soğutma borusu + Elektrikli ısıtıcı

Motor   → HEE motor 5-hızlı motor

Elektrikli ısıtıcılar → 2000W 3000W 2000W 3000W

Ebat → 922 932 932SP 922 932 932SP

Hava şartlandırma bölümü + yardımcı tava Kod 7344019 7344020 7351396 7344013 7344014 7351314

Difüzyon arabirimi 
EPURE filtreli VISUAL 360° Kod 7335537

V
IS

U
A

L
 3

6
0

° 

Serpantin → 2 ısıtma veya soğutma borusu.

Motor   → HEE motor 5-hızlı motor

Ebat → 922 932 932SP 922 932 932SP

Hava şartlandırma bölümü + yardımcı tava Kod 7344015 7344016 7351393 7344009 7344010 7351311

Difüzyon arabirimi 
G3 filtreli VISUAL 360° Kod 7335538

Serpantin → 4 ısıtma ve soğutma borusu

Motor   → HEE motor 5-hızlı motor

Ebat → 924 934 934SP 924 934 934SP

Hava şartlandırma bölümü + yardımcı tava Kod 7344017 7344018 7351394 7344011 7344012 7351313

Difüzyon arabirimi 
G3 filtreli VISUAL 360° Kod 7335538

Serpantin → 2 ısıtma veya soğutma borusu + Elektrikli ısıtıcı

Motor   → HEE motor 5-hızlı motor

Elektrikli ısıtıcılar → 2000W 3000W 2000W 3000W

Ebat → 922 932 932SP 922 932 932SP

Hava şartlandırma bölümü + yardımcı tava Kod 7344019 7344020 7351396 7344013 7344014 7351314

Difüzyon arabirimi 
G3 filtreli VISUAL 360° Kod 7335538
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

opsiyonel aksesuarlar (ayri olarak tedarik edilir)

Ê Cihaz üzerinde taze hava girişi
Ë Adaptör (Ø 100 Ø125mm)
Ì  Hava akış oranı kontrol kutusu kiti 

(60/75/90 m3/h)
Í  Hava akış oranı kontrol kutusu kiti 

(15/30/45 m3/h)

Ê

Ë Ì

Í

Description 

Resilient mounts supplied separately (4 per unit required) Kod 0219453

Self-adjustable module assembly (Ø100mm). 
Three flow rates available using a set of shims.

15/30/45 m3/h Kod 7320014

60/75/90 m3/h Kod 7320015

Adapter sleeve frame (Ø100/125 mm) Kod 7320016

STAFF tavan için uyarlama çerçevesi Kod Sunum tarihi: 2015

HEE motoru için hız kontrol birimi kiti (sadece açık/kapalı 3-hızlı kontrol için) Kod 7213179

Montaj Şekiller Tanımlar Kod 900

2 borulu serpantin için İstemci tarafı rakoru 
G3/4''

Hepsi 
Vanasız

2 adet izolasyonlu M1 Ep 9 mm hortum  
EPDM hortum + paslanmaz örgülü hortum uzunluk 300 mm PN10  

Düz oturma yüzeyli erkek dişli rakor / istemci tarafı için dişi dişli döner rakor
Kod 2 x 7247867

Hepsi 
4 yollu vana

2 adet izolasyonlu M1 Ep 9 mm hortum  
EPDM hortum + paslanmaz örgülü hortum uzunluk 300 mm PN10  

Her iki taraf için dişi dişli döner rakor
Kod 2 x 5202298

Hepsi 
2 yollu vana

2 adet izolasyonlu M1 Ep 9 mm hortum  
EPDM hortum + paslanmaz örgülü hortum uzunluk 300 mm PN10  

1 tanesi: düz oturma yüzeyli erkek dişli rakorlu / istemci tarafı için dişi dişli döner rakorlu  
1 tanesi de iki tarafı da dişi dişli döner rakorlu

Kod 7247867 + 5202298

4 borulu serpantin için
İstemci tarafı rakoru  

Sıcak G1/2'' 
Soğuk G3/4''

Hepsi 
Vanasız

EPDM hortum + paslanmaz örgülü hortum uzunluk 300 mm PN10  
Düz oturma yüzeyli erkek dişli rakor / İstemci tarafı dişi dişli döner rakor  

SICAK: 2 adet izolasyonsuz  
SOĞUK: 2 adet izolasyonlu - M1 Ep 9 mm 

Kod

SICAK:  
2 x 7247868 

SOĞUK: 
2 x 7247867

Hepsi 
4 yollu vana

EPDM hortum + paslanmaz örgülü hortum uzunluk 300 mm PN10  
Her iki tarafta dişi dişli döner rakor  

SICAK: 2 adet izolasyonsuz  
SOĞUK: 2 adet izolasyonlu - M1 Ep 9 mm 

Kod

SICAK:  
2 x 7247837 

SOĞUK: 
2 x 5202298

Hepsi 
2 yollu vana

4 adet EPDM esnek hortum + paslanmaz örgülü hortum uzunluk 300 mm PN10 2 
tanesi: düz oturma yüzeyli erkek dişli rakor / İstemci tarafı dişli döner rakor  

2 tanesi her iki tarafta da dişi dişli döner rakor  
SICAK: 2 adet izolasyonsuz  

SOĞUK: 2 adet izolasyonlu - M1 Ep 9 mm 

Kod

SICAK:  
7247868 + 7247837 

SOĞUK: 
7247867 + 5202298  
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

COADIS LINE 900
speCifiCation text
Konfor üniteleri yürürlükte olan yönetmelik, direktif ve 
kararnamelere uygun olacaktır, özellikle de: EN ISO 7730 (termik 
konfor), EN 779 (filtreler), EN 1216 (sulu serpantinler), EN 50022 
(elektrik bağlantı raylarıyla ilgili DIN normları), NF C15-100 
(elektrikli kısımlar), NF S90-351 (sağlık, havayolu ile taşınan 
bulaşıcı ve kirletici ögelere hakimiyet) ve DGS n°97/311 sirküleri 
(klima sistemlerinin dezenfeksiyonu) gibi normlar, standartlar ve 
direktifler. EN14062 normuna göre ekonomik tasarlanacak ve ISO 
14001 çevrenin korunmasıyla ilgili sertifikasyona uygun olacaktır. 
Üretimleri ISO 9001, EUROVENT kalite güvencesi kapsamında 
gerçekleştirilecek ve CE markasını taşımaya hak kazanacaktır. 
Cihazın bakımı kolay ve basit olacak ve üfleme/hava geri dönüşü 
kısmının bakımı hepsi birden ve aynı anda tipine uygun olacaktır.

Kasa yüksek dansiteli, çok düşük COVT (Toplam Uçucu Organik 
Bileşik) emisyonlu PSE’den tasarlanacak, termik ve akustik 
izolasyon işlevlerini yerine getirecektir. İnşaat malzemelerinin 
çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı uçucu emisyonlarına göre 
sınıflandırılmasıyla ilgili olarak yayınlanmış olan 19 Nisan 2011 tarihli 
kararnameye göre PSE malzeme mutlaka A+ sınıfı kapsamında 
olacaktır. İç parçaların ve donanımın tespitlenmesi sağlamak için 
kullanılmış olan galvanize çelik saç taban ve ABS malzemeden 
yanal takviyeler grubun sağlamlığını ve dayanıklılığını sağlamakla 
yükümlüdür. İçten kolaylıkla yıkanabilir olacak ve aşınmaya  
uğramayacaktır. Yangına dayanıklılık sınıfı M1 olacaktır. Kasayı 
(gövdeyi) oluşturan elemanlar, kullanım ömrünün sonunda 
çevre kirlenmesine olan katkısının sınırlandırılması ve yapıldığı 
malzemelerin geri kazanımı en üst seviyede olabilmesi için 
birbirlerinden kolay ve tam olarak ayrılabilir olacaktır. Her türden 
yapıştırma izolasyondan kesinlikle kaçınılacaktır. Kasanın 
boyutları, dört asma tavan kaplama parçasının ortasına uyum 
sağlayabilecek ölçülerde olacaktır. Tasarımı gereği düşük ağırlıklı 
olması sayesinde kolaylıkla taşınabilir olacak, şantiyede montajı 
ve yerine takılması da böylece daha rahat hale gelecektir. Diş 
açılmış tespitleme çubuklarının (saplamaların) gevşemesini önleme 
sistemiyle donatılmış tespitleme ayakları birimin yerine takılmasını 
kolaylaştıracaktır. 

Coanda etkili difüzyon sistemi cihaza entegre edilmiş olacaktır. 
Düşük açıklıklı ve yapısı gereği optimum etki sağlayan yanal 
tekli üfleme aralığı sayesinde her mevsimde ve her tür kapalı 
ortam için herhangi bir etkinlik ayarı gerektirmeyecektir. Birimin 
akustiğini değiştirme amacıyla üfleme çıkışının daraltılmasına 
yönelik her türden ayar sistemi (örneğin klapeler) kurulması 
yasak olacaktır. 360° (Visual arabirim) açıyla yatay bir difüzyon 
sağlanacak, yayılma bölgesinin dışına çıkıldığında püskürtülen 
hava kolonunun dikey olarak aşağıya inmesi sırasında bulunulan 
bölmenin yanal yüzeylerinden oluşabilecek yansımalar tamamen 
engellenecek (NF EN 13779) ve ISO 7730 standardının gerektirdiği 
kriterlere uygun şekilde homojen bir konfor garanti edilecektir. 
Tek aralıklı çevresel açıklık, tüm uzunluğu boyunca yüksek bir 
endüksiyon oranı sağlayacak (püskürtülen hava kolonuna ortam 
havasının karışması) ve istenilen konfor ortamına daha kısa sürede 
ulaşılmasını sağlayacaktır.

RAL 9010 rengi VISUAL 360° üfleme / hava geri dönüşü arabirimi 
panoyu tümden kaplayan bir PSE grubuyla tamamen izole edilmiş 
olacaktır. Bakımı kolaylaştırmak için kolay sökülebilir olacak, cihazın 
herhangi bir parçasını sökme gerektirmeden, asma tavanın herhangi 
bir kısmını açmadan, dahili elemanlar grubuna (fan - motor grubu, 
serpantin, yoğuşma suları tavası, vb...) müdahale edilebilmesi için 
alttan tam bir erişim sağlayacaktır. Tozların birikebileceği herhangi 
bir pürüz veya girinti kesinlikle bulunmayacak, tek aralıklı açıklık 
kolay ve hızlı bir şekilde temizlenebilir olacaktır. VISUAL 360° 
arayüzü öncelikle geniş mekanlara, küçük alışveriş merkezlerine ve 

toplantı odalarına uygun olacaktır.
Hava emme, cihaza entegre ve filtreyi maskeleyen mikro delikli, 
RAL 9010 renginde bir hava geri dönüş ızgarası aracılığıyla 
gerçekleşecektir. Herhangi bir alet gerektirmeden 3 saniye içinde 
rahatlıkla açılacak dizaynda ve minimum bir bakım gideriyle bakımı 
yapılabilen filtre kolaylıkla erişilebilir olacaktır. Menteşeli çerçeveye 
monte edilmiş ızgaranın açılışı, birime güvenlik içinde müdahale 
olanağı sağlayacaktır.

EPURE fonksiyonu (hava temizleme sistemi), bir saatten 
daha kısa sürede PM2.5 ölçeğine göre 10 µg/m3 değerinin 
altına inecek derecede ve OMS’nin (Dünya Sağlık Örgütü’nün) 
öngördüğü değerlerin çok daha ötesinde özel bir saflaştırma 
olanağı sağlayacaktır. 
Diğerlerine ilaveten yangına dayanıklılığı M1 sınıfı olan ve ortama 
kesinlikle cam yünü partikülleri salma riski taşımayan polipropilen 
bir filtre daha içerecektir.  O filtre çok katlı tipte ve yüksek enerjetik 
etkinliğe sahip olacak, emme ızgarası yüzeyine göre minimum 8 kat 
daha geniş filtreleme yüzeyi sağlayacaktır. Tüm filtreleme yüzeyi 
işlevsel olacak ve böylece ortam havasının daha kaliteli olmasını 
sağlayabilmesi için emme boşluğu ile filtre arasında minimum 
20 mm mesafe bulunacaktır. Filtrenin yüksek tutma kapasitesi 
daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır (her türden düzlemsel 
filtre kesinlikle kullanılmayacaktır). Atıkların sınırlandırılabilmesi için 
kullanım ömrü sonunda herhangi bir malzemenin ayrıştırılmasına 
gerek kalmadan % 100 oranında yakılabilir olacaktır. Bir dakikadan 
daha kısa sürede değiştirilebilmesi için hava geri dönüş ızgarasından 
erişilebilir olacaktır.

Su serpantinleri bakır borudan ve kanatçıklar kenetli alüminyum 
olacaktır. Ara rakorların sayısını azaltmak ve dolayısıyla da kaçak 
yapma riskini ortadan kaldırmak için (vanaların doğrudan monte 
edilmesi) bağlantılarda entegre döner somunlu, iki ağız merkezi 
arasında 40 mm mesafe olan monoblok manşonlar kullanılacaktır. 
Serpantinlerde hava tahliyesi ile su boşaltma çıkışı mutlaka 
bulunacaktır. Minimum 24 barlık test basıncıyla en zorlu koşullarda 
test edilmiş olacaktır. Enerji tüketimini düşürmek ve cihazın servise 
alınmasını kolaylaştırmak için serpantinler, su debisinin sürekliliğini 
garantileyen ve önceden manüel bir kol yardımıyla ayarlanabilen 
daha sonra da o ayara göre otomatik olarak diferansiyel basıncı 
ayarlayan vanalarla donatılmış olacaktır.

Ana yoğuşma suları tavası korozyona uğramayan yüksek dansiteli 
PSE’den yapılmış ve sızdırmaz olacaktır. Doğal eğim verilmiş 
tasarımı sayesinde yoğuşma suyu, doğrudan entegre edilmiş 
yoğuşma suyu drenaj pompasına gidecektir. Ana yoğuşma suları 
tavası, asma tavanın herhangi bir şekilde açılmasını gerekmeyecek 
şekilde alt taraftan sökülebilir olacaktır.

Ünitenin dışına monte edilen yardımcı yoğuşma tavası ABS’den 
yapılmış olacak ve soğuk su regülasyon vanasından gelen 
yoğuşma sularının toplanmasını sağlayacaktır. Yoğuşma suyu, 
yoğuşma suyu drenaj pompasıyla atılacaktır.

İlave elektrikli ısıtıcı, monofaze 230 V ve kesinlikle paslanmaz 
çelik blendajlı olacaktır. Enerji tasarrufu nedenlerinden dolayı su 
serpantininin çıkışına bağlanacaktır (aynı anda sıcak su sağlaması 
ve ilave elektrikli ısıtıcı olarak kullanılabilmesi amaçlanacaktır). 
Cihaz, standartlara uygun olarak güvenlik sınırlayıcıları ile 
donatılacaktır. Akkor hatlı tüm elektrikli ısıtıcıların ve eriyerek akımı 
kesen tipte sigorta kullanılması kesinlikle yasak olacaktır. Gerekli 
olması halinde bulunduğu yerden elektrikli ısıtıcının gücünün 
azaltılması olanağını da sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
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COANDA etkili
kasetli konfor üniteleri

Fan motor grubu ses kesici tabla üzerine monte edilmiş ve 
Brushless BLAC (BrushLess Alternate Current) teknolojili 
düşük tüketimli bir HEE motor ile donatılmış olacak, tork 
değişimleri sırasında daha lineer bir tork sağlayacak ve 
çalışması sırasında BLDC (BrushLess Direct Current) 
teknolojisine sahip motorlara göre daha düşük ses seviyesine 
sahip olacaktır. Her tür ve tipte BLDC teknolojili motorun 
kullanılması yasak olacaktır.  Motor monofaze 230V 50/60Hz 
olacak ve 0-10V kumanda sinyaliyle kademeli olarak veya ilave 
elektronik kartsız 3 hızlı TOR (Açık/Kapalı) kumanda sinyaliyle 
kontrol edilebilir olacaktır. KNX bus bağlantısı üzerinden alarm 
bildirimli bir otomatik termik koruyucu ile donatılmış olacaktır. 
Kanatçıklı santrifüj fana her türden titreşimin ve dolayısıyla 
sesin engellenmesi için balans ayarı yapılmış olacaktır. 
Motor miline tespitlenme sistemi, kontrolünün basitleştirilmesi 
amacıyla hatalı montajı engelleyen bir yapısal düzeneğe sahip 
olacaktır. Fan motor grubu alt taraftan sökülebilir olacaktır. 

Elektrik kutusu toz girmesini engelleyecek şekilde kapalı, 
içinde rahat çalışılabilmesi ve tüm regülasyon düzeneklerini 
içine alabilmesi ve koruyabilmesi için gereğinden büyük ve bir 
DIN bağlantı rayı ile donatılmış olacaktır. Kablo durdurucuları, 
elektrik tesisatının korunmasına yardımcı olacaktır. Bakım 
işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi için elektrik ve hidrolik 
besleme bağlantıları zorunlu olarak aynı taraftan yapılacak 
şekilde düzenlenmiş olacaktır. Güvenliğin tam olması için 
ve herhangi bir kaçak olasılığını engellemek, elektriksel 
açıdan güvenliği sağlamak ve bileşenlerin gereken şekilde 
korunmasını güvence altına almak amacıyla, ortam kontrol 
terminali hariç tüm regülasyon düzenekleri fabrikada monte 
edilmiş olacaktır. 

Taze hava girişi pürüzsüz saç manşon ile (herhangi bir debi 
düzenleyici olmaksızın) veya öngörülen 50 - 100 Pa arasında 
bir ΔP değerine göre saptanmış hava debisini oluşturması için 
otomatik ayarlamalı bir modül aracılığıyla sağlanacaktır. 

Elastik takozlar, her türden gürültü aktarımını engellemek 
için cihazın tespitlemeleri ile diş açılmış çubuklar (saplamalar) 
arasına elastik süspansiyonlar yerleştirilecektir. 

Garantiler
Üretici, kullanılmış olan malzemelerin teknik özelliklerinin 
ilgili STANDARTLAR, NORMLAR VE KARARNAMELERE 
uygunluğu, kullanılan malzemelerin performansları, özellikle 
cihazın soğuk ve sıcak (toplam ve hissedilen) üretim 
kapasiteleri, hava debileri, motorlar tarafından çekilen güç, 
filtrelerinin etkinliği, akustik ses seviyelerinin spektrumuyla 
ilgili garantileri vermek ve o değerlerin doğruluklarını gösteren 
belgeleri sunmakla yükümlü olacaktır. Terminal birimlerinin 
üreticisi, bir simülasyon aleti yardımıyla belirleyici konfor 
bilgilerinin doğruluğunu ispatlama veya değerlerinin EN 
ISO 7730 standartlarına uygunluğunu gösterme durumunda 
olacaktır. Cihazın çalıştırma, bakım ve kullanım kılavuzu 
benzeri dokümanlar cihazın kurulacağı ülkenin diline çevrilmiş 
olacaktır. Üreticinin teknik spesifikasyonlarını ve malzemenin 
akustik özelliklerini belirten belgeler, zorunlu olarak cihazın 
teslimi sırasında verilecek belgeler arasında yer alacaktır.

Þirket merkezi 
Avenue Jean Falconnier - B.P. 14
01350 - Culoz - France
Tel. : + 33 (0)4 79 42 42 42
Fax : +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

CIAT Service
Tel. : 08 11 65 98 98 (0,15 € / mn) - Fax : 08 26 10 13 63 (0,15 € / mn)

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques (Endüstriyel Isýl Uygulamalar Þirketi) - 26 728 480 € sermayeli A.Þ - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114

CIAT TÜRKIYE
Marmara Forum AVM - Garden Office Kat: 2 

Osmaniye Mah. Çobançeşme - Koşuyolu Blv. No: 3 - 34568 
Bakirköy - ISTANBUL - TURKIYE  

Tel. : +90 212 466 60 70 
Fax : +90 212 466 64 90 

ciat@ciatturkiye.com - www.ciatturkiye.com

Sözleþme niteliðinde olmayan belge. Sürekli olarak ürünlerini geliþtirmeyi amaçlamasý nedeniyle CIAT önceden haber vermeden her türlü teknik deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutmaktadýr.
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