
Soğutucular ve ISI pompalarI

ESNEK VE KOMPAKT ÇÖZÜM  
YÜKSEK VERİM

hydrOcIAT



HydrocIat'I Seçmek için 4 neden

HydrocIat: 
tüm paZar iHtiyaçlarI için çÖZüm

eSneklik

yükSek enerji verimi

tak-çalIştIr kompakt SiStem

ofİSlER İdaRİ bİnalaR SağlıK 
tESİSlERİ

otEllERalışVERİş 
MERKEzlERİ

SanaYİ 
tESİSlERİ

Gelişmiş SiStem kontrolü

HydrocIat yükSek 
verimli Sudan Suya  
ISI pompalarI ve 
Su SoğutmalI 
Soğutucular 

Kurulumu ve devreye alması kolay yeni nesil Hydrociat ürünleri 
geniş bir çerçevedeki ısıtma ve soğutma taleplerini karşılamak 
üzere tasarlanmış ve yüksek enerji verimi sunar.
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4 HydrocIat'IN  
tEMEl aVantajı
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yükSek enerji verimi
cIat ürünlerinin performansını sürekli iyileştirme kararlılığı içindedir ve enerji tüketimiyle 
sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere yenilikler yapar. 

Hydrociat çeşitli yenilikleri sayesinde üst düzeyde enerji verimliliği sağlar:

•  çift rotora sahip vidalı kompresör dişli içermeyen direkt sürücülü motorla donatılmıştır. 
Hareketli parça sayısı daha az olduğu için güvenilirliği daha yüksektir. değişken kapasiteli 
valf ile soğutma kapasitesi %15 ile %100 arasında olmak üzere yükün gerektirdiği ölçüde 
tutulabilir.

•  Yeni nesil taşmalı huzme borulu evaporatör sahip olduğu yeni, kanallı bakır boru takımı 
teknolojisiyle daha yüksek ısı değişim kapasitesi sağlar. Maksimum 2 adet soğutucu akışkan 
devresi mevcuttur. Maksimum ısı transferi sağlamak üzere tüm ısı değişim yüzeyi soğutucu 
madde içine batırılmıştır.

•  elektronik genleşme valfi daha düşük yoğuşma basıncında çalışma olanağı sunar ve 
evaporatör ısı değişim yüzeyinin kullanımını iyileştirerek kısmi yükteki enerji tüketimini 
minimuma indirir.

Hydrociat enerji geri kazanımı da yaparak çalıştırma masraflarını düşürür ve daha hızlı yatırım 
dönüşü sağlar.

premium verime sahip Hydrociat lW He versiyon eşanjör ve kompresörler çok yüksek 
mevsimsel performans sunarak en zorlu enerji taleplerini bile karşılayabilir. ortalama 6,45 ESEER 
değeriyle kendi sınıfındaki ürünler içinde en yüksek geri dönüşü sağlar:

•  HE versiyonunda bulunan elektronik genleşme vanalı ekonomizer sistemi belirli bir soğutma 
yüzeyinde daha yüksek birim soğutma kapasitesi sağlar.

Standart model ortalama 6,06 ESEER değerine ulaşır. bu değer, kapasite ve işletim masrafları 
olarak teknik ve ekonomik yönler arasında optimize edilmiş dengeyi ifade eder.

Hydrociat ayrıca eko tasarım ve enerji-bağlantılı ürünler konulu avrupa direktifleriyle uyumludur 
ve yeni direktifler için de hazır durumdadır. Ürünler eurovent sertifikalı performans sunar ve 
tasarım ve üretim aşamalarında ıSo 9000, 14000 ve 50000 kalite yönetim sistemleri uygulanmıştır.
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kompakt

Yaklaşık 1 metre genişlikteki kompakt boyutu sayesinde standart bir kapıdan 
geçirilebilir ve makine dairesinde minimum düzeyde yer kaplar. Yapı tadilatı 
sırasında kolayca uyarlanabilir ve bakım çalışmalarını rahatça yapmak üzere 
boşluk kalır.

esnek hidrolik bağlantıları

Hydrociat’ın basitleştirilmiş hidrolik bağlantıları makine dairelerindeki kısıtlamalara uyum 
sağlayacak biçimde çeşitli ayarlamalar yapma olanağı sunar. 

komple ekipman uyumluluğu

Hydrociat, opera ve Vextra kuru soğutucu serileriyle çalışır ve optimize edilmiş bir global çözüm 
sunar.

yeni nesil Hydrociat pazardaki en kompakt sudan suya soğutucu ve ısı 
pompalarından biridir ve mevcut makine dairesi konfigürasyonuna kolayca 
adapte olabilir ve çalışmaya hazır durumda teslim edilir.

tak-çalIştIr kompakt SiStem

STANdArT

< 1 MEtRE

tEK gEçİşlİ EVapoRatöR  
VE KONdENSEr 

tERS çEVRİlMİş EVapoRatöR 
VE KONdENSEr

Chilled water
production

Connect
Touch VEXTRA

Bus

HYDROCIAT

Veriyolu

Connect 
touch

Soğutulmuş su 
üretimi
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yeni Hydrociat serisi çok çeşitli uygulamalarda, farklı konfor üniteleri ve tahliye çıkışlarıyla 
sürekli olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.

eSneklik

çok fonksiyonlu Hydrociat depolama, işlem ve veri merkezleri gibi sektörlerde ve ayrıca konfor ve 
tuzlu su gibi diğer uygulamalarda esnek ısıtma ve soğutma çözümleri sunar:

• -12°c ile 20°c sıcaklıklar arasında soğutma.

• Maksimum 63°c sıcaklığa kadar ısıtma.

Ünite tüm emitörlerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır: konfor üniteleri, zemin altı ısıtma, soğuk 
tavanlar, klima üniteleri ve radyatörler.

dahası Hydrociat, kuru soğutucular veya soğutma kuleleri gibi farklı tahliye çıkışları için de tam 
olarak adapte edilmiştir.

çeşitli uygulamalar için kapsamlı çalışma haritası
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Connect touch’un akıllı izleme çözümüyle tesisatınızı kolayca yönetin.

•  Kullanıcı dostu, dokunmatik, 5 inçlik (7 inç seçmelidir) kolay kullanımlı ekran. 

• 9 dilde kontrol paneli.

•  parametrelere kolay ve güvenli erişim (şifre korumalı 3 düzey).

•  2 ünitenin seri veya paralel olarak ve tutarlı çalışma süreleri sağlamak üzere, çalışma süresi 
dengelemesi ve otomatik geçiş yapacak biçimde İleri/geri yönetimi.

•  teşhis ve çalışma durumları, e-posta alarmları, olayların süpervizyonu ve takibi.

•  bakım işlemleri için otomatik hatırlatıcılar (sıklık periyodu tesisin ihtiyacına göre ayarlanır) 
ve f-gazı yönetmeliklerine göre zorunlu periyodik sızdırmazlık tespiti.

•  Standart olarak Modbus protokolü üzerinden her tür bina Yönetim Sistemi (bMS) ile iletişim; 
opsiyon olarak lon veya baCnEt kullanılabilir.

•  Connect touch, bilgisayar ve internet üzerinden tam bağlantı ve uzaktan erişim sağlamak 
üzere standart olarak bir web sunucusu içerir.

•  talimatlar, kullanıcı teknik bilgileri ve elektrik şeması kontrol cihazı üzerine entegre edilmiştir.

• Kuru soğutucu yönetimi.

• ana sensördeki gelişmeleri izleme olanağı veren trend eğrisi.

•  bir arıza durumunda hızlı bir şekilde araştırma yapmak için tüm parametre ve değerleri 
kaydeden kara kutu.

Gelişmiş SiStem kontrolü

tüm enerji ve su çevrimi bileşenlerini aynı anda izleyen bir dizi birbiriyle bağlantılı servis 
yardımıyla, kullanım alanlarında konfor sağlarken enerji optimizasyonu yapın.

UZAKTAN KUMANdA 
wEb SunuCuSu

bMS bağlantıSı  
ModbuS jbuS-lon-baCnEt

E-poSta alaRMı

TrENd EKrANI

SİnoptİK EKRanı

KuRu SoğutuCu 
YönEtİMİ
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7

CıatM2M tüm uygulamaları kullanan 
müşterilerin Cıat ekipmanlarını takip 
ve izleme için kullanabilecekleri bir 
gelişmiş izleme çözümüdür.

•  özel erişim üzerinden CıatM2M 
web sitesinden gerçek zamanlı 
veri çekme (synoptic, kontrol 
cihazı tablosu, etkinlik ve 
sıcaklık eğrileri, alarm ve arıza 
belleği, kara kutu ve parametre 
günlükleri).

•  Cihazla ilgili tüm etkinlikler için 
e-posta alarmı.

•  Cıat uzmanlarının analizleri 
ve önerileriyle birlikte aylık ve 
yıllık raporlar.

power’control
power’Control, Enerji Merkezi çözümünüze ait tesis yönetim 
aracıdır. Yüksek performanslı sistemler için enerji optimizasyonu 
yapar ve termal enerji üretim sistemini tamamen (ısıtma ve soğutma) 
kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. 

temel işlevler:

• Üretim çevrimindeki tüm parçaları kontrol etme ve denetleme

• Enerji optimizasyonunu en üst düzeye çıkarma

• Sistemin çalışmasını optimize etme ve güvenlik sağlama

• Yerel ve uzaktan gözetim sağlama

cristo’control
Cristo’Control termik enerji depolama (teS) kurulumlarına özel 
bir izleme ve kontrol sistemidir. 

Yüklenicilerin ve sahiplerin işletme masraflarını azaltmaya, enerji 
kullanımlarını optimize etmeye ve aynı zamanda Co2 ve sera gazı 
emisyonlarını düşürmeye yardımcı olur. 

Cristo’Control ayrıca performans önlemleri de sunar. Hem yerel hem 
de uzak kontrolü kullanarak desteği, koruyucu ve düzeltici bakımı 
gözetim altında tutar.

USERS

Log on to
www.ciatm2m.com

Customer

Telecom 
operator

Web browser

EMAIL 
AND/OR 

SMS ALERTS

CIAT Service technician

modem

oturum açma: 
www.ciatm2m.com

E-poSta VE/
VEyA SMS 

alaRMlaRı

kullanIcIlar

web tarayıcısı

Müşteri

Cıat Servis teknisyeni

modem

telekom 
operatörü
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(1) En 14511-2013 EuRoVEnt standardına göre - (2) Soğutulmuş su = 12°C/7°C Sıcak su = 30°C/35°C - (3) Soğutulmuş su = 10°C/7°C Sıcak su = 40°C/45°C - pf = Soğutma kapasitesi -pc = ısıtma Kapasitesi - EER/Cop = tam yük altında performans katsayısı - ESEER = Mevsimsel performans katsayısı

Eurovent sertifikalı değerlerSoğutma ısıtma ısı geri kazanımı
Cıat, Sıvı Soğutma paketleri ve Hidronik ısı pompaları ile ilgili ECp 
programına katılmaktadır. Sertifikanın güncel geçerliliğini kontrol için 
bkz: www.eurovent-certification.com

minimum alanda 
MaKSİMuM EnERjİ VERİMİ 

Hydrociat serisinde tüm ihtiyaçları karşılamak üzere iki performans düzeyinde su soğutmalı soğutucular ve ısı 
pompalarından oluşan 31 model bulunur.

Hydrociat lW St

Standard Hydrociat lw St versiyonu kapasite ve çalıştırma masrafları arasındaki optimum dengeyi sunar.  
tadilat projeleri için en uygun çözümdür.

HydrocIat lW St

boyutlar

Soğutma modu performans 
değerleri(1)

ISItma modu 
performans değerleri(1) Boyutlar mm

ağırlık kg
Pf(2)  
kw

EEr(2)  
kw/kw

Eurovent 
sınıfı

ESEEr   
kw/kw

pc(3)

kw
cOP(3)

kw/kw uzunluk genişlik Yükseklik

708C 273 5,32 A 5,67 317 4,59 2724 928 1567 2017
858C 307 5,3 A 5,58 358 4,57 2724 928 1567 2036

1008C 359 5,24 A 5,58 421 4,61 2724 928 1567 2072
1300C 459 5,21 A 5,75 516 4,54 2741 936 1692 2575
1302C 473 5,35 A 5,77 529 4,59 2741 936 1692 2575
1500C 532 5,21 A 5,78 599 4,47 2741 936 1692 2613
1508C 538 5,17 A 5,66 632 4,52 2741 936 1692 2644
1900C 677 5,39 A 6,06 751 4,56 3059 1040 1848 3247
2100C 730 5,3 A 6,02 813 4,49 3059 1040 1848 3266
2300C 792 5,19 A 5,79 887 4,46 3059 1040 1848 3282
2308C 839 5,39 A 5,94 967 4,64 2780 1042 1898 3492
2800C 1017 5,26 A 6,30 1138 4,48 4025 1036 1870 5370
3000C 1060 5,21 A 6,34 1190 4,42 4025 1036 1870 5408
3008C 1141 5,3 A 6,23 1320 4,54 4025 1036 1925 5698
3400C 1257 5,69 A 6,73 1384 4,73 4730 1156 2051 7066
3800C 1342 5,51 A 6,44 1481 4,57 4730 1156 2051 7267
4200C 1453 5,36 A 6,27 1612 4,46 4730 1156 2051 7305
4600C 1547 5,29 - 6,06 1717 4,41 4730 1156 2051 7337
4408C 1654 5,59 - 6,40 1891 4,67 4790 1902 1515 8681
4608C 1728 5,6 - 6,34 1969 4,68 4790 1902 1515 8699
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(1) En 14511-2013 EuRoVEnt standardına göre - (2) Soğutulmuş su = 12°C/7°C Sıcak su = 30°C/35°C - (3) Soğutulmuş su = 10°C/7°C Sıcak su = 40°C/45°C - pf = Soğutma kapasitesi -pc = ısıtma Kapasitesi - EER/Cop = tam yük altında performans katsayısı - ESEER = Mevsimsel performans katsayısı

ekipmanlar HydrocIat 
SeriSi

devre kesici güvenlik 
şalteri P
Kontrol devresi 
transformatörü P 

Su debisi kontrol cihazı P 
Elektronik genleşme 
vanası P 
5'' boyutlu, çok dilli 
dokunmatik kontrol 
cihazı P 
Modbus-jbus iletişimi  P 
web sunucusu P 
7'' boyutlu, çok dilli 
dokunmatik kontrol 
cihazı

• 
low noise • 
-3°C düşük sıcaklıkta 
glikollü su •
-6°C ile -12°C arası 
düşük sıcaklıkta glikollü 
su

boyutlar : 
1328/1528/2628/3008

Ünite, montajı yapılmış 
iki parça halinde sunulur

boyutlar  
4228/4408/4608/4628

Evaporatör-kondenser 
pompa gücü/kontrol 
devresi

boyutlar 
708 - 3428

ısı pompası uygulaması • 
Kompresör-kondenser 
termik izolasyonu • 
63°C'ye kadar 
kondenser çıkış suyu 
sıcaklığı sağlayan 
yüksek yoğuşma 
uygulaması

• 

düşük yoğuşma 
sıcaklığı kontrolü • 
Servis valfleri seti (sıvı 
hattı ve kompresör 
emişi)

• 

bir eksik geçişli 
evaporatör-kondenser • 

Su tarafı 21 bar 
evaporatör-kondenser • 
ters çevrilmiş 
evaporatör-kondenser 
su bağlantıları

• 
Soğutucu akışkan 
sızıntısı algılama giriş 
kontağı

• 

İleri/geri çalışma • 
lon iletişimi • 
baCnet / ıp iletişimi • 
M2M süpervizyon 1 
veya 3 ünite • 
Rusya-İsviçre-
avustralya'da geçerli 
olan düzenlemelere 
uygunluk

• 

P Standart olarak sunulur
• opsiyonel
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Hydrociat lW He

premium düzeyde verimlilik gerektiğinde Hydrociat lw HE’nin çalıştırma masrafları 
daha iyi bir yatırım dönüşü sunar. HE versiyonu yeni binalar, düşük enerji tüketimli 
binalar ve yüksek çalışma saatlerinin bulunduğu sektör ve uygulamalar için en uygun 
çözümdür.

HydrocIat lW He

boyutlar
Soğutma modu performans 

değerleri(1)
ISItma modu 

performans değerleri(1) Boyutlar mm
ağırlık kg

Pf(2)  
kw

EEr(2)  
kw/kw

Eurovent 
sınıfı

ESEEr   
kw/kw

pc(3)

kw
cOP(3)

kw/kw uzunluk genişlik Yükseklik

1328C 509 5,71 A 6,09 583 4,91 3059 936 1743 2981
1528C 577 5,64 A 6,14 662 4,84 3059 936 1743 3020
1928C 737 5,83 A 6,41 842 4,97 3290 1069 1950 3912
2128C 786 5,62 A 6,24 904 4,8 3290 1069 1950 3947
2328C 861 5,65 A 6,17 982 4,85 3290 1069 1950 3965
2628C 1039 5,73 A 6,74 1191 4,9 4730 1039 1997 6872
3028C 1157 5,78 A 6,83 1320 4,86 4730 1039 1997 6950
3428C 1323 5,8 A 6,65 1509 4,89 4730 1162 2051 7542
3828C 1452 5,58 A 6,36 1663 4,71 4730 1162 2051 7752
4228C 1626 5,87 - 6,80 1846 4,89 4832 2129 1562 10910
4628C 1756 5,79 - 6,60 1989 4,87 4832 2129 1562 10946
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termal enerji 
depolamaSI

kuru 
Soğutucular 
SerBeSt 
Soğutma

klima Santralleri

konfor  
üniteleri

cIatcontrol

cIat iZleme 

GloBal SiStem SağlayIcI 
gElİşMİş pERfoRManS Sunan 
taM EKİpMan uYuMluluğu 

Cıat size en iyi sonuçları veren ve birinci sınıf performans ve optimum enerji verimi sağlayan, birlikte çalışmak için 
tasarlanmış komple bir ekipman serisi sunar.

wEb SunuCuSu

ISI eşanjÖrleri

Soğutucular, ISI 
pompalarI
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akIllI cIatcontrol 
EnERjİ YönEtİM SİStEMİ 

pRojEnİzİn tamamIna deStek 

tüm HVaC bileşenlerine (soğutma, konfor üniteleri, hava şartlandırma ünitesi) bağlanan 
ve binanın doluluğuna ve dış hava koşullarına göre programlanabilen patentli bir algoritma 
kullanan akıllı CıatControl termodinamik, üretim kaynaklarının verimliliğini emitörlerin 
ihtiyaçlarına göre gerçek zamanlı olarak uyarlar. başlıca özellikleri:

-  Hesaplanan gereksinimlere göre otomatik sistem geçişi.

-  HVaC sisteminin durdurma ve başlatma zamanlarını öngörebilen tahmin fonksiyonu.

-  optimal water®: Soğutucunun veya ısı pompasının emitör talebine göre kontrol edilmesini 
sağlar.

-  gece Soğutma: gece boyunca binayı temiz hava ile doldurur ve gün içinde soğutma 
talebinin etkinleştirilmesini geciktirir.

-  Epure dynamics®: bina içindeki partikül seviyesinin wHo tarafından önerilen 10μg/m3 
sınırını aşmamasını sağlayan patentli proses

akıllı CıatControl tarafından sunulan optimizasyonlar binada %40 enerji tasarrufu 
sağlar.

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. Entegre mühendislik 
departmanımız, ultra modern araştırma ve test merkezimiz ve üretim sürecinin tüm aşamalarını yönettiğimiz en son 
teknoloji ile donatılmış endüstriyel tesislerimiz gereksinimlerinize adapte olmamıza olanak sağlar.

cIat Soğutucu ve ISI pompaSI SeriSi 
tÜM uYgulaMalaR İçİn KapSaMlı çözÜM 

Hava SoğutmalI AQUAcIAT
40-160 kw

AQUAcIATPOWEr 

160-660 kw
powERCıat2 
600-1350 kw

Su SoğutmalI dyNAcIAT
20-190 kw

dyNAcIATPOWEr 

220-710 kw
hydrOcIAT 
270-1750 kw

şaRtnaME çözÜMlER EndÜStRİYEl 
tESİSlER

KuRuluM SERVİS

DYNAMICS 

A
IR

 Q
UA

LIT

Y

ENERGY OPTIM
ISATIO

N

COMFORT

OPTIMAL 
WATER®
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cIat 
HİzMEtİnİzdE

Cıat olarak hedefimiz sizinle iş ortaklığı geliştirerek HVaC sisteminizin kullanım ömrü süresince 
yüksek kaliteli hizmet sunmaktır. değişiklik gösteren ihtiyaçlarınızı anlıyor ve hem enerji 
performansını optimize eden hem de tasarruf sağlayan akıllı hizmetler ve enerji çözümleri 
geliştiriyoruz. 

Kullandığınız çözümden en iyi şekilde yararlanabilmek 
için ihtiyaç duyduğunuz desteği size sağlıyoruz:

•  Koruyucu ve düzeltici servis bakımı.

•  uzmanlar tarafından vakit kaybetmeden yapılan 
yerinde inceleme.

•  çevrimiçi parça satışı.

•  uzaktan teknik destek için ayrılmış özel telefon 
hattı.

Size ayrıca geniş kapsamlı ve akıllı hizmetler de 
sunuyoruz:

•   Enerji performansı yükseltme danışmanlığı.

•  gelişmiş izleme ve fabrika sistem yönetimi 
çözümleri.

• Ekipman ve sistemlerin modernizasyonu.

w w w. c i a t . f r

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. © Cıat 2017.  
Her hakkı saklıdır. Cıat, bu broşürde yer alan bilgilerde ve teknik özelliklerde istediği zaman ve önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Sunulma durumu ülkeye göre değişebilir. lütfen yerel Cıat temsilciniz ile irtibat kurunuz. 
Hydrociat - ocak 2017 
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bulunduğu 
ÜlKE 

SAyISI

üzerinde
dEnEYİM SÜRESİ

yılın
ÜzERİndE

HİzMEt


