
SU SOĞUTMA GRUBU / ISI POMPASI

Tüm ihTiyaçlarınız için yüksek 
performanslı, pakeT çözümler

AquAciAt / AquAciAtPower



AqUAciAT üRün yelPAzeSini 
SeçMek için 5 neden

AqUAciAT üRün yelPAzeSi:  
HeR PiyASAnIn iHTiyAcInA UyGUn çözüM

AqUAciAT üRün yelPAzeSi: 
SüRdüRüleBiliR kOnfOR 
için çOk yönlü çözüMleR 

Hava soğutmalı soğutma grupları ve ters ısı pompası 
versiyonları olarak mevcut olan yeni AqUAcIAT ve 
AqUAcIATPOweR 5 temel avantajı kompakt bir pakette 
birleştirerek sizlere optimize ve enerji açısından verimli 
çözümler sunuyor.

çeVReSel AçIdAn 
SüRdüRüleBiliRlik

TAk & çAlIŞTIR SiSTeMleR

GeliŞMiŞ SiSTeM yöneTiMi

OPTiMize edilMiŞ 
eneRJi VeRiMliliĞi

GeniŞ kAPSAM

endüstriyel 
alanlar

ofisler idari binalar

siteler

sağlık

alışveriş 
merkezleri
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TAk & çAlIŞTIR SiSTeMleR

5 aQUaCıat ürün yelpazesinin 
TeMel AVAnTAJlARI 

AqUAcIAT ürün yelpazesi, sistemin doğru biçimde çalışması için gereken tüm su devresi 
bileşenlerini içeren entegre hidrolik modülü sayesinde hepsi bir arada çözümler sağlar.

Tüm teknik gereklilikleri karşılamak için tasarlanmıştır

aQUaCıat ürün yelpazesi ile çeşitli versiyonlar arasında seçim 
yapabilirsiniz:

-  yedek tankı olan veya olmayan entegre hidrolik modülü.

 -  Geniş pompa seçim aralığı: 
•  Acil durum pompasına otomatik geçiş ozelliği bulunan tek veya 

ikiz pompa
•  Yüksek veya düşük basınç
•  Sirkülasyon hattının gereksinimlerine uygun olarak  otomatik 

debi ayarı için sabit veya degişken hız
•  Daha fazla enerji tasarrufu için sabit veya değişken debi

 -  site konfigürasyonuna uyması için hidrolik rakorlardan oluşan geniş 
bir seçim olanağı.

kurulumu kolay, kapladığı alan küçük 

 aQUaCıat hızla takılır ve yer gereksinimi minimumdur. 

-  pompalar ve diğer aksesuarları yerleştirmek için teknik oda gerekli 
değildir.

 -  mevcut binalara kolay entegrasyon için yüzey alanını optimum kullanır.

 -  Hızlı, kolay ve maliyet açısından verimli kurulum ve işletime alma.

Huzur

Paket çözümün getirdiği avantajlardan faydalanın, zamandan tasarruf 
edin ve tesisatınızın güvenilirliğini arttırın.

 Hidrolik sistemdeki bileşenler dikkatlice seçilir, fabrikada birleştirilir 
ve test edilir, riskler sınırlandırılır ve yerinde kurulum için hazırlanır.

Hidrolik modül

yedek tank
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GeliŞMiŞ SiSTeM yöneTiMi

cIAT’ın yönetim, gerçek zamanlı izleme ve denetime ilişkin sezgisel sistemleri sayesinde tüm kontrol 
gerçekten sizin elinizde olacak.

Connect touch’ın akıllı izleme sistemleriyle kurulumunuzu sezgisel 
biçimde yönetin.

- kullanıcı dostu, dokunmatik, çok dilli kontrol paneli.

-  tutarlı çalışma sürelerini garantilemek için otomatik geçişe ve çalışma 
süresi dengelemesine sahip, seri veya paralel bağlanabilecek 2 üniteli 
öncü/gecikme yönetimi.

-  klima sistemlerinde hava dağıtımı ciddi miktarda enerji tüketir. elektrik maliyetlerini azaltmak 
için Connect touch pompayı akıllı biçimde yönetir, bekleme modunda iken pompayı durdurur 
veya yavaşlatır ve pompalama enerjisinin üçte biri kadar tasarruf sağlar. Değişken hızlı pompa ile 
sağlanan değişken su akışı pompalama enerjisini neredeyse üçte iki oranında azaltır.

-  Hata ve çalışma durumlarının tanılanması, e-posta uyarıları, denetim ve olayların takibi.

-  ünitenin ömrünün uzun olması için bakım çok büyük önem taşır. Connect touch bakım çalışmaları 
için otomatik hatırlatıcılar (mekansal ihtiyaçlara bağlı olarak periyotlar ayarlanabilir) ve f-Gas 
düzenlemelerine göre zorunlu periyodik sızdırmazlık algılaması sağlar.

-  Her türden bina yönetim sistemi (bms) ile iletişim, standart olarak modbus protokolü üzerinden, 
opsiyonel olarak lon veya baCnet üzerinden.

-  Connect touch bir bilgisayar ve internet bağlantısı üzerinden uzaktan erişim ve tam bağlanabilirlik 
için standart olarak bir web sunucusu içerir.

Connect touch kullanım ve servis çalışmalarını sağlamak için ek 
özellikleri entegre eder, örneğin: 

•  Talimatlar ve kullanıcı teknik bilgileri, kontrol ünitesine 
entegre edilmiş elektrik şeması.

•  Cihaz ana sensorunun  trend eğrisinin takip edilebilmesi
•  Bir hata durumunda hızla incelemek için tüm 

parametreleri ve değerleri kaydeden kara kutu.

AqUAcIATPOweR

Cıatm2m gelişmiş bir izleme çözümüdür ve müşterilerin tüm 
uygulamalarda Cıat ekipmanlarını izlemelerine olanak sağlar.
-  Gerçek zamanlı veriler özel bir erişim ile Cıatm2m web sitesine 

ulaşır (sinoptik, kontrol cihazı paneli, olay ve sıcaklık eğrisi, uyarı & 
hata belleği, kara kutu ve parametre günlüğü) 

-  ekipmandaki her olay için e-posta uyarısı olanağı 
-  Cıat uzmanlarının analizleri ve önerilerini de içeren aylık & yıllık 

raporlar 
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çeVReSel AçIdAn SüRdüRüleBiliR

AqUAciAT ve AqUAcIATPOweR sürdürülebilirliği geliştirmek için ünitelerin birimlerine dair yeni 
özellikler getirmiştir.

eko-tasarıma uygun

avrupa eko-tasarım direktifi su soğutma grupları, ısı pompaları ve bileşenleri için zorunlu 
enerji verimliliği gerekliliklerini tanımlar ve ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu 
çevresel etkiyi hesaba katar.

aQUaCıat ve aQUaCıatpower güncel Eko-tasarım standartlarına ve farklı Avrupa düzenlemelerine 
uygun olarak geliştirilmiştir ve gelecekteki olası kısıtlamaları da göz 
önüne almıştır.

dB

time

time

dB

Acoustic discomfort

Without variable speed

With variable speed

Disruption of the cooling cycle

kompresörler ses 
Geçirmez mUHafazalar 

içindedir

tamamen alüminyUm  
mikro kanallı serpantin

Tamamen alüminyum mikro kanallı serpantin  teknolojisi ve sert 
lehimli plakalı ısı eşanjörü

sağlamlık, güvenilirlik ve daha uzun bir hizmet ömrü için tasarlanan 
aQUaCıat:

-  standart bakır/alüminyum serpantinlere göre %50'ye kadar daha az 
soğutma akışkanı kullanarak daha iyi bir termal performans sağlar: 
2030 yılına kadar tCo2 azaltmaya yönelik f-Gas düzenlemelerine, 
piyasadaki rakiplerine göre %79 oranında daha uygundur. 

- korozyona karşı daha yüksek dayanıklılık sunar.

- daha yüksek dayanıklılık için daha az sert lehim noktasına sahiptir.

- çevreye daha az etkisi olması için geri dönüşümü daha kolaydır.

-  sağlamdır ve bu sayede serpantinlerin bakımı ve temizliği daha 
kolaydır, bu da cihazın hizmet ömrünü uzatır.

-  Daha hafif ve daha kompakttır, böylece yerine taşınması, yerleştirilmesi 
ve kurulması daha kolaydır.

"Sessiz" tasarım

farklı akustik versiyonları sayesinde bu üniteler kullanıcılara ve 
komşulara minimum rahatsızlık yaratacak biçimde her çevreye kolayca 
entegre edilebilir.

-  "sessiz" montaj teknikleri ile gürültü kaynakları azaltılmıştır: en 
yeninesil kompresörler akustik muhafazalar içindedir, son nesil sessiz 
fanlar kullanılmıştır, titreşim engelleyen montaj parçaları ile takılır…

-  "Gece Modu" çıkışı ve fan dönüş hızını kontrol ederek bina boş olduğunda 
ses düzeylerini sınırlar.

-  değişken hız kontrolü ile yumuşak bir ilk çalışma sağlanır, böylece 
açma/kapama işlemlerinde fanların sesinin artması engellenir ve 
ünitenin ürettiği genel gürültünün yarattığı rahatsızlık azaltılır.

akustik rahatsızlık

soğutma döngüsünde kesinti
süre

süre

değişken hız olmadan

değişken hız ile

db

db
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OPTiMize edilMiŞ eneRJi VeRiMliliĞi

üstün eSeeR(1) ve ScOP(2) derecelendirme sertifikalarına sahip AqUAcIAT ürün yelpazesi tüm yıl 
boyunca tutarlı bir enerji tasarrufu sağlayan en iyi teknolojiyi sunar. 

Mevsimsel değişmelere adapte olabilen, kendi kendini ayarlayan çalışma

İklim değişiklikleri ve binaların farklı ihtiyaçları nedeniyle su soğutma grupları ve ısı pompaları çoğu 
zaman kısmi yük ile çalışır.

kompresörler soğutma devresine paralel bağlandığı için aQUaCıat & aQUaCıatpower soğutma 
kapasitesini otomatik olarak ayarlar, yükteki değişimleri algılar ve sadece optimum çalışma ve enerji 
verimliliğini sağlayacak sayıda kompresörü çalıştırır. Opsiyonel değişken hızlı fan motorları daha da iyi 
sonuçlar elde etmenizi sağlar.

eseer ve sCop soğutma gruplarının ve ısı pompalarının mevsimsel verimliliğini ölçerken kısmi yük 
altındaki verimliliklerini de dikkate alır.

 bileşenlerin ve elektronik genleşme valflerinin (eXv) titiz biçimde seçilmesiyle elde edilen olağanüstü 
termodinamik performans sayesinde standart AQUACIAT ve AQUACIATpower üniteleri soğutma 
modunda daha yüksek eseer seviyesine ve ısıtma modunda daha yüksek sCop seviyesine ulaşır. 

-  aQUaCıatpower High Efficiency (HE) versiyonu mevsimsel performansı %5'e kadar arttıran 
ve yatırım getirisini optimize eden daha yüksek sınıf bir çözümdür.

-  He versiyonu özellikle değişken mevsimsel ihtiyaçları karşılamak için çok uygundur ve 
ofisler, idari binalar ve sağlık uygulamaları için 
idealdir.

-  ısı pompası ıld st & He versiyonu şimdiden 
eylül 2017 eko-tasarım avrupa minimum enerji 
Performansı Standardını yakalamıştır.

-  Geleneksel bir ısı pompasında döngünün buz 
çözme süresi bir enerji kaybı, vibrasyon ve 
gürültü kaynağıdır. aQUaCıatpower serbest 
buz çözme algoritmasını entegre eder. bu da 
geniş bir dış sıcaklık yelpazesinde buz çözme 
devresine geri dönme zorunluluğunu ortadan 
kaldırır. Bu fonksiyon sadece ünite verimliliğini ve 
güvenilirliğini arttırmakla kalmaz, gürültüyü de azaltır.

AqUAcIATPOweR

Tüm yıl boyunca ücretsiz sıcak su üretme

sıcak kullanım suyu üretmek için ısı geri 
kazanımını kullanmak, maksimum tasarruf için 
ekolojik bir çözümdür.

kısmi kazanım seçeneği bulunan aQUaCıat 
ürün yelpazesi 65°c sıcaklıkta sıcak su üretir ve 
örneğin otellerde sıcak musluk suyu ihtiyacını 
tamamen karşılar.
 
(1) ESSER: European Seasonal Energy Efficiency Ratio 
(2) SCOP: Seasonal Coefficient Of Performance

%  30  
eneRJi

% 100  
SOĞUTUlMUŞ SU üReTiMi

GeRi kAzAnIM ile %25 SIcAk 

MUSlUk SUyU üReTiMi

kw olarak ısıtma kapasitesi

sCop (kw/kw) 

150                     250                     350                     450                     550

Eko-tasarım Sınıf 2 26/09/17 SCOP=3.2 / ηs=125

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

aQUaCıat power
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GeniŞ kAPSAM

Tüm iklimsel koşullarda çalışabilen soğutma grupları ve ısı pompaları ile AqUAcIAT ürün yelpazesi  
son derece çok yönlüdür ve dünyadaki tüm faaliyet alanlarına uygundur.

-15°C

kuruıslak

+48°C

+20°C

Her iklime uygun: Orta Avrupa, Afrika, kuzey ülkeleri…

aQUaCıat ürün yelpazesi tüm bileşenleri ve kontrol algoritmaları ile 
tüm yıl çalışmaya uygun, standart bir üründür ve istenen iklimde ve 
lokasyonda çalışabilir. 

- soğutma modu: tam yükte -20°c ile +48°c arası hava sıcaklığı.

- ısıtma modu: -10°c ile +35°c arası hava sıcaklığı. 

çoklu uygulamalar: klima, ısıtma, endüstriyel prosesler…

- Geniş bir soğutulmuş su sıcaklık aralığı: -15°c ile +20°c arasında.

- +35°c'ye kadar dış hava sıcaklığında 55°c'ye kadar sıcak su üretimi.

çoklu atmosfer: en zorlu ortamlarda bile çalışır

Alüminyum mikro kanallı serpantin tasarımı sayesinde farklı metaller 
arasında galvaniz akımı ortadan kaldırılarak korozyon direnci arttırılır.

iki opsiyonel koruma seviyesi mevcuttur:

-  opsiyonel protect2 işlemi ortalama korozyona neden olan yerleşim 
ortamları için idealdir ve korozyon direnicini iki kat arttırır. serpantin 
%100 kaplama ve koruma sağlamak için sıvıya daldırılır, böylece 
alüminyum yüzey nano düzeyde bir dönüştürme prosesinden geçerek 
kimyasal bir değişime uğrar.

-  Son derece korozif endüstriyel ve deniz ortamlarında Protect4 işlemi 
korozyon direncini dört kat arttırır. serpantine polimer epoksi ile 
e-kaplama işleminden sonra anti Uv koruma sağlayan bir üst katman 
uygulanır.

-15°C

proteCt2 
korozyon direnCi X2

proteCt4 
korozyon direnCi X4



AqUAciAT Ve AqUAciATPOweR 
en zorlU Teknik Gereksinimleri karŞılamak için 

AqUAcIAT ld

Boyutlar

Performanslar(1) Ses seviyesi Boyutlar mm Ağırlık kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/kW

ESEER  
kW/kW

Lw dB(A)

Uzunluk Genişlik Yükseklik(*)
Hidroliksiz 
standart 

üniteStandart Ekstra Düşük 
Ses

150a 40 2,87 3,75 80 79 1090 2109 1440 422

180a 44 2,76 3,88 81 80 1090 2109 1440 430

200a 51 2,67 3,95 81 80 1090 2109 1440 436

240a 58 2,66 3,80 81 80 1090 2109 1440 449

260A 67 2,72 3,62 87 80 1090 2109 1440 445

300a 79 2,70 3,67 87 80 1090 2109 1440 463

360A 87 2,73 3,91 84 83 2270 2123 1440 753

390A 97 2,73 3,94 84 83 2270 2123 1440 762

450a 114 2,67 3,83 84 83 2270 2123 1440 771

520a 135 2,70 3,68 90 83 2270 2123 1440 829

600A 156 2,65 3,87 90 83 2270 2123 1440 854

AqUAcIATPOweR ld

Boyutlar

Performanslar(1) Ses seviyesi Boyutlar mm Ağırlık kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/kW

ESEER  
kW/kW

Lw dB(A)

Uzunluk(**) Genişlik Yükseklik
Hidroliksiz 
standart 

üniteStandart Düşük 
Ses

Ekstra 
Düşük 
SesST HE

602C 168 3,04 4 4,18 91 89 85 2410 2253 2297 1252

650C 181 3,12 4,07 4,21 92 90 85 2410 2253 2297 1293

750C 198 2,98 4,01 4,14 92 90 85 2410 2253 2297 1293

800C 216 2,97 4 4,18 92 90 86 2410 2253 2297 1423

1000C 261 2,90 4 4,15 92 90 86 2410 2253 2297 1445

1100C 300 2,97 4,07 4,37 93 91 86 3604 2253 2297 1901

1250C 331 2,92 4,08 4,28 93 91 86 3604 2253 2297 1937

1350C 365 2,95 4,1 4,37 93 92 87 3604 2253 2297 2105

1500C 397 2,90 4,05 4,26 93 92 87 3604 2253 2297 2612

1600C 430 2,94 4,07 4,36 94 93 88 4797 2253 2297 2603

1750C 464 2,90 4,04 4,44 94 93 88 4797 2253 2297 2621

2000C 523 2,90 4,03 4,30 94 93 88 4797 2253 2297 2827

AqUAcIAT 
11 soğutma grubu modeli ve 12 ısı pompası modeli. 3 hidrolik versiyon 
2 akustik düzey (standart, ekstra düşük ses)

AqUAcIATPOweR 
12 soğutma grubu ve ısı pompası modeli. 3 hidrolik versiyon 
3 akustik düzey (standart, düşük ses, ekstra düşük ses)

(1) en 14511-2013 eUrovent (2) uyarınca soğutulmuş su = 12°C/7°C dış sıcaklık = 35°C  
(3) sıcak su = 40°C/45°C dış sıcaklık = 7°CBS/6°CBH (4) sıcak su = 30°C/35°C dış sıcaklık = 7°CBS/6°CBH 
(5) EN 14825-2013 EUROVENT uyarınca, sıcak su = 30°C/35°C, ortalama iklim koşulları
Pf = Soğutma kapasitesi - Pc = Isıtma kapasitesi - EER/COP = Tam yükte performans katsayısı  
ESEER/SCOP = Mevsimsel performans katsayısı
(*) +600 mm, hidrolik yedek tank varsa - (**) +1194 mm, yedek tanklı hidrolik modülde 
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AqUAciAT Ve AqUAciATPOweR 
en zorlU Teknik Gereksinimleri karŞılamak için 

AqUAcIAT Ild

Boyutlar

Performanslar 
 SOĞUTMA modu(1) Performanslar ISITMA modu Ses seviyesi Boyutlar mm Ağırlık 

kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/kW

ESEER  
kW/kW

Pc(3)

kW
COP(3)

kW / kW
Pc(4)

kW
COP(4)

kW / kW
SCOP(5)

kW / kW

Lw dB(A)

Uzunluk Genişlik Yükseklik(*)
Hidroliksiz 
standart 

ünite Standart
Ekstra 
Düşük 
Ses

150b 37.7 2.80 3.70 41.5 3.05 42.3 3.69 3.32 80 79 1090 2109 2109 497

180b 43.1 2.66 3.72 46.3 3.02 46.4 3.69 3.39 81 80 1090 2109 2109 506

200b 49.4 2.61 3.74 51.7 3.01 53.2 3.76 3.53 81 80 1090 2109 2109 543

240b 58.0 2.72 3.55 59.3 3.01 61.2 3.72 3.40 86 80 1090 2109 2109 549

260B 63.1 2.66 3.55 65.9 2.98 68.0 3.64 3.40 87 80 1090 2109 2109 559

300b 70.2 2.43 3.37 75.0 2.85 77.6 3.46 3.28 87 80 1090 2109 2109 564

302b 77.0 2.75 3.78 78.9 3.11 81.7 3.78 3.51 84 83 2270 2123 2123 777

360B 84.9 2.66 3.71 89.5 3.05 92.2 3.80 3.50 84 83 2270 2123 2123 896

390B 95.1 2.66 3.82 97.4 3.06 100.1 3.76 3.57 84 83 2270 2123 2123 905

450b 112.4 2.65 3.98 111.8 3.00 116.3 3.68 3.54 84 83 2270 2123 2123 979

520b 130.5 2.73 3.69 130.4 2.94 134.5 3.61 3.44 90 83 2270 2123 2123 1053

600B 148.2 2.54 3.62 149.7 2.86 154.7 3.47 3.42 90 83 2270 2123 2123 1057

AqUAcIATPOweR Ild

Boyutlar

Performanslar 
 SOĞUTMA modu(1) Performanslar ISITMA modu Ses seviyesi Boyutlar mm Ağırlık 

kg

Pf(2)  
kW

EER(2)  
kW/kW

ESEER  
kW/kW Pc(3)

kW

COP(3)

kW / 
kW

Pc(4)

kW

COP(4)

kW / 
kW

SCOP(5)

kW / kW
Lw dB(A)

Uzunluk(**) Genişlik Yükseklik 
Hidroliksiz 
standart 

ünite Standart Düşük 
Ses

Ekstra 
Düşük 
Ses

ST HEST HE

602D 154 2.76 3.79 3.98 174 2.99 181 3.75 3.20 3.38 90 89 84 2410 2253 2297 1426

650D 168 2.87 3.82 4.03 191 3.05 198 3.79 3.21 3.38 91 90 85 2410 2253 2297 1505

800d 201 2.73 3.84 4.00 232 3.04 240 3.81 3.23 3.39 91 90 86 2410 2253 2297 1633

900D 225 2.74 3.90 4.07 245 2.91 216 3.56 3.21 3.39 91 90 86 2410 2253 2297 1656

902D 232 2.89 3.84 4.08 262 3.11 272 3.86 3.20 3.38 92 91 86 3604 2253 2297 2068

1000d 264 2.86 3.91 4.08 282 2.96 294 3.75 3.22 3.38 92 91 87 3604 2253 2297 2216

1150d 297 2.86 3.95 4.15 329 2.98 342 3.74 3.20 3.40 93 91 87 3604 2253 2297 2341

1200d 322 2.87 3.96 4.13 345 3.04 359 3.82 3.20 3.40 93 92 87 3604 2253 2297 2572

1400d 372 2.87 4.00 4.22 399 2.95 415 3.72 3.30 3.43 94 92 88 4797 2253 2297 3040

1600D 424 2.90 4.06 4.28 456 2.97 474 3.72 3.35 3.46 94 93 89 4797 2253 2297 3289

1800d 458 2.75 4.05 4.26 498 2.95 457 3.62 3.34 3.46 94 93 89 4797 2253 2297 3302

2000d 510 2.74 4.02 4.20 537 2.94 436 3.57 3.31 3.41 94 93 89 4797 2253 2297 3342

ekiPMAn 
liSTeSi

AqUAcIAT  
AqUAcIATPOweR

SOĞUTMA 
GRUBU ld

ISI POMPASI 
Ild

devre kesici şalter P P 
kontrol devresi 
transformatörü P P 
su debisi kontrol 
ünitesi P P 
elektronik genleşme 
vanası P P 
dokunmatik, çok dilli 
kontrol ünitesi P P 
modbus-Jbus 
iletişimi  P P 
web sunucusu P P 
lon iletişimi • • 
baCnet / ıp iletişimi • • 
düşük ses • • 
ekstra düşük ses • • 
yumuşak ilk 
çalıştırma • • 
-20°C'ye kadar kış 
işletimi • • 
donma koruması • • 
-15°C'ye kadar 
düşük sıcaklıklarda 
düşük sıcaklık 
glikollü suyu

• • 

desuperheater’la 
kısmi ısı geri 
kazanım özelliği

• • 

serpantin anti 
korozyon işlemi • • 
yüksek basınçlı tek 
veya çift pompalı 
hidrolik modül

• • 
düşük basınçlı tek 
veya çift pompalı 
hidrolik modül

• • 
yüksek basınçlı 
değişken hızlı tek 
veya çift pompalı 
hidrolik modül

• • 

Genleşme tankı(1) • • 
yedek tank modülü(1) • • 
eşanjör su filtresi(2) • • 
eşanjör esnek 
bağlantısı • • 
titreşim 
sönümleyiciler • • 
öncü / gecikme 
çalışması • • 
4-20 ma sinyali 
üzerinden 
ayarlanabilir ayar 
noktası

• • 
serbest soğutma 
kuru soğutma 
yönetimi

• -
kazan veya elektrikli 
ısıtıcılar için harici 
yönetim - • 

Cıatm2m denetimi  
1 ila 3 ünite • • 

P standart kit
• opsiyonel 
(1) sadece hidrolik modül ile
(2) Hidrolik modül ile standart

soğutma soğutma ve ısıtma Hidrolik modül ısı geri kazanımı

9Cıat, sıvı soğutma Grubu paketleri ve Hidronik 
ısı pompaları için eCp programına üyedir. Güncel 

sertifika geçerlilik kontrolü için:
 www.eurovent-certification.com
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SOĞUTMA GRUPlARI,  
ISI POMPAlARI

TeRMAl eneRJi dePOlAMA

ISI eŞAnJöRleRi

kURU SOĞUTUcU 
SeRBeST SOĞUTMA

web sunucusu

kliMA SAnTRAlleRi

kOnfOR 
üniTeleRi

eASy/SMART cIATcOnTROl

cIAT SiSTeM çözüMleRi 
GeliŞmiŞ performans için  
Tam ekipman UyGUnlUğU 

CIAT birinci sınıf performans ve optimum enerji verimliliği sunacak en iyi sonuçlar için bir arada çalışmak 
için tasarlanmış tam bir ürün yelpazesi sunar.



 

eneRJi OPTiM
izASyO

n
U

 

 

   
HA

VA
 k

AliTeSi

kOnfOR

11özellikler çözümler endüsTriyel 
Tesisler

kUrUlUm servis

SMART cIATcOnTROl 
enerji yöneTim sisTemi 

ciAT SOĞUTMA GRUBU Ve ISI POMPAlARI 
üRün yelPAzeSi 
her UyGUlama için kapsamlı çözüm 

PROJenizin Tüm aŞamalarında hep sizin yanınızda 

Tüm HVAC bileşenlerine (soğutma, konfor üniteleri, hava işleme üniteleri) 
bağlanan ve bina doluluğuna ve hava koşullarına göre programlanabilen 
patentli bir algoritma kullanan smart CıatControl termodinamik üreticinin 
verimliliğini gerçek zamanlı olarak emitör ihtiyacına göre adapte eder. 
özelikler:

-  Hesaplama ihtiyaçlarını temel alan otomatik sistem geçişi.

-  Optimum Durdurma & Çalıştırma: Tahmin fonksiyonu ile HVAC sisteminin 
çalıştırma ve durdurma zamanlarını belirler.

-  optimal water®: soğutma grubunun veya ısı pompasının sıcaklığının, 
emitör taleplerine göre kontrol edilmesini sağlar.

-  Gece soğutması: Gece boyunca binaya taze hava verir ve gün boyunca 
soğutma talebinin etkinleştirilmesini geciktirir.

-  epure dynamics®: 10μg/m3 düzeyindeki sabit wHo tavsiyesinin ötesinde 
bina seviyeleri sağlayan patentli proses

Smart CIATControl tarafından sunulan optimizasyonlar sayesinde bina için 
ortalama %40 enerji tasarrufu.

Cıat hep sizin yanınızda olma sözü vermektedir: şartnamenin hazırlanmasından donanımların 
monte edilmesine kadar sizin için mümkün olan en iyi çözümü sunabilmek için eksperlerimiz 
gereksinimlerinizi analiz ederler. tüm üretim sürecini yönettiğimiz entegre mühendislik bölümümüz, 
son derece modern araştırma ve tasarım merkezimiz ve en ileri teknolojiyle çalışan endüstriyel 
tesislerimiz sayesinde özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlıyoruz.

DYNAMICS 

HAVA SOĞUTMAlI aQUaCıat
40-160 kW

aQUaCıatpower 

160-660 kW
powerCıat 
270-1480 kw

SU SOĞUTMAlI dynaCıat
20-190 kW

dynaCiatpower 

220-710 kw
HydroCıat 

270-1750 kw



cIAT heP 
HizMeTinizde

Cıat olarak amacımız HvaC sistemlerinizin tüm kullanım ömrü boyunca sizlerle ortaklık 
geliştirmek ve size kaliteli servis sunmaktır. Değişen ihtiyaçlarınızı anlıyoruz, enerji performansını 
optimize eden ve tasarruf etmenizi sağlayan akıllı enerji çözümleri ve hizmetleri geliştiriyoruz. 

Çözümünüzden en fazla fayda sağlamanız için size destek sağlıyoruz:

•  Engelleyici ve düzeltici servis bakımı 

•  Uzmanlar tarafından kısa zamanda ve yerinde 
inceleme 

• Online parça mağazası 

• Uzaktan teknik destek için özel destek hattı

ayrıca bir dizi akıllı servisten oluşan kapsamlı bir ürün 
yelpazesi sunuyoruz:

•  Enerji performansını yükseltmek için danışmanlık 
hizmeti 

•  Gelişmiş izleme ve tesis sistemi yönetim çözümleri 

•  Ekipman ve sistem modernizasyonu 

w w w. c i a t . c o m

Bu broşürde yer alan bilgiler ve teknik özellikler sadece bilgilendirme amacıyla verilmiş olup kesinlikle mesleki öneri, hukuksal mesnet veya başka herhangi bir amaçlı olarak kullanılamaz. © CIAT 2016.  
Her hakkı saklıdır. Cıat, bu broşürde yer alan bilgilerde ve teknik özelliklerde istediği zaman ve önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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