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CIAT

DE LUCHTBEHANDELINGSSPECIALIST
STELT DE NORM

TOONAANGEVEND IN EUROPA
Als belangrijke industriële groep ontwikkelt, fabriceert en verkoopt CIAT
oplossingen voor woningen, kantoren
en gebouwen voor de gezondheidszorg
en industriële toepassingen. Wij richten
ons volledig op het optimaliseren van
het energieverbruik, het verbeteren van
de luchtkwaliteit en het leefcomfort in
gebouwen.

Als belangrijke speler op de markt van
de verwarming door middel van warmtepompen, koeling en luchtbehandeling,
zoekt en vindt CIAT steeds schonere,
zuinigere, zekerder oplossingen. De
bescherming van het milieu is eveneens
een essentiële doelstelling van de groep
en een belangrijk speerpunt in onze
ontwikkelingsstrategie.

Op CIAT kunt u altijd rekenen: van het bestek tot en met de installatie van de
machines analyseren onze experts wat u nodig hebt om u de best mogelijke oplossing te
bieden. De flexibiliteit van de ontwikkelingsafdeling en het daarmee verbonden onderzoekscentrum, alsmede het moderne industriële apparaat dat het gehele fabricageproces
beheerst, maken elke aanpassing aan uw behoeften mogelijk.
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EEN VOLLEDIG MODULAIR ASSORTIMENT

BEGELEIDING BIJ UW GEHELE PROJECT

BESTEK

CLIMACIAT

SERVICE

Het
assortiment
CLIMACIATluchtbehandelingskasten
(lbk's)
is
het resultaat van 10 jaar diepgaand
onderzoek en strenge testen, om aan
de meest uiteenlopende wensen van
klanten te kunnen beantwoorden. Als
referentiepunt in de markt is CLIMACIAT
de verbinding van de knowhow van
onze experts en het geoptimaliseerde
fabricageproces, waardoor wij een assortiment kunnen fabriceren dat zowel
voldoet aan de eisen van vandaag als
aan de uitdagingen van morgen.

Dankzij het in eigen beheer uitvoeren
van het totale realisatieproces (opzet,
ontwerp, productie), kan CIAT een
compleet aanbod en een begeleiding
op maat verzorgen, met altijd dezelfde
doelen voor ogen: het optimaliseren van
de luchtkwaliteit in het interieur, het
comfort en de energieprestatie.

CULOZ

&

Het onderzoeks- en testlaboratorium in
Culoz is een van de grootste innovatiecentra
op het gebied van HVAC (verwarming,
ventilatie, airconditioning) in Europa.
In geijkte testruimtes reproduceren
onze
ingenieurs
klimatologische
omstandigheden zo realistisch mogelijk.
rekening houdend met externe factoren,
zoals
materiaaleigenschappen,
controleren de experts de prestaties
van de apparatuur om het comfort voor
de gebruiker te optimaliseren. Testen
die worden gedaan op de vochtigheid,
dichtheid, isolatie van de panelen of
luchtstroming over de warmteterugwinunit
maken het mogelijk een optimaal niveau
van de binnenluchtkwaliteit te bereiken.
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Zo kunnen we het Epure Dynamics®systeem (door CIAT gepatenteerd) noemen,
dat de concentratie van fijnstof controleert
en dat, indien nodig, een zuivering van de
binnenomgeving activeert.
De ontwikkeling van het assortiment van
CIAT is gericht op de lange termijn en
beantwoordt, vandaag al, aan de behoeften
van morgen.
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CIAT doet er alles aan om het effect van onze machines zoveel mogelijk te beperken
tijdens hun gehele leven, vanaf de productie tot en met hun definitieve ontmanteling. Om
deze sterke milieu-inspanningen te onderstrepen is CIAT gecertificeerd volgens ISO 14001
en OHSAS 18001.
Bij
deze
gestandaardiseerde
Om dit te bereiken, moeten we:
• Al in het eerste ontwerpstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt
van de internationale norm ISO 14062
producten actie ondernemen;
• Rekening houden met en uitvoering (milieubeheer- integratie van de
milieuaspecten in het product ontwerp
geven aan de resultaten van de
en -ontwikkeling).
levenscylusanalyses (LCA) van het
complete HVAC-systeem;
• Milieubalansen voor de apparatuur
opstellen.

CIAT INNOVATIE

In de Europese ErP-richtlijn 2009/125/EG
(energiegerelateerde producten) staan
de eisen die worden gesteld aan het
ecologisch ontwerpen van producten en
het effect op het energieverbruik tijdens
de levensduur van deze producten. De
richtlijn is bedoeld om het energetische
rendement van de producten te
verbeteren en hun totale milieu-effect
te verminderen, met name de tijdens de
levensduur van deze producten verbruikte
hulpbronnen.
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CIAT RICHT ZIJN INNOVATIEVERMOGEN OP DE UITDAGINGEN VAN NU EN VAN DE TOEKOMST

Vanaf 1 januari 2016 bepaalt verordening
1253/2014, die uit deze richtlijn is
voortgekomen, nieuwe vereisten in
termen van het energetische rendement
van units met ingebouwde filters,
warmteterugwinunits,
ventilator
en
motoren (waaronder lbk's). Deze zullen
met ingang van 1 januari 2018 nog
strenger worden.
Een paar van de doorgevoerde acties:
luchtsnelheid op de batterij minder dan
2,5 m/s; effectievere filters en enkele en
dubbele flux afzuiging; selectie van filters
en ventilatoren met geoptimaliseerde
rendementen enz.

INDUSTRIËLE
UITMUNTENDHEID
De expertise van de fabriek in Frankrijk
vindt zijn weerslag in de kwaliteit
van CIAT over de hele wereld.
Om
de optimale ontwikkeling van het
CLIMACIAT-assortiment te garanderen,
zet de CIAT-groep zijn ultramoderne
productiemiddelen in als bewijs van haar
inzet op kwaliteit en efficiëntie.

Productielijn: plaatwerkafdeling

Automatische poedercoatijn

De vakkennis en ervaring van het team
steunt hierdoor op een 100 % geïntegreerd
productieapparaat voor een volledig
gecontroleerde fabricage. Alles is erop
gericht om duurzame en krachtige
installaties op maat te bouwen.

Tweecomponenten-kitspuitrobot

CLIMACIAT
Omdat elk project en elk gebouw zij eigen eisen en behoeften heeft biedt CIAT met Climaciat een
totaalassortiment aan. Elke kast is uniek, speciaal ontworpen en ontwikkeld met alle expertise
van CIAT om te beantwoorden aan uw behoeften en aan de strengste besteksvoorwaarden.

GEOPTIMALISEERD
ENERGIERENDEMENT

Van het ontwerp tot en met de fabricage
streven onze mensen ernaar om krachtige
lbk's op maat aan te bieden. Een ruime
keuze aan warmteterugwinunits voor het
optimaliseren van het thermische verbruik
van de gebouwen, alsmede filters die
zijn gedimensioneerd om drukverliezen
te beperken, zorgen ervoor dat het
stroomverbruik zo laag mogelijk is.
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GEÏNTEGREERDE
REGELING

HET ASSORTIMENT
SELECTIETABEL

AHU N° : 16.04.013
Range : CLIMACIAT

Met een assortiment dat voor elke toepassing een oplossing heeft, vormt
CLIMACIAT het optimale en pasklare antwoord op elk te behandelen luchtvolume
of gewenst hygiëneniveau.
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Een belangrijke innovatie van CLIMACIAT
is de modulaire regeling die vanaf nu
beschikbaar is op het hele assortiment.
Deze functie, die geheel geïntegreerd is in
de machine (kast, bekabeling, opnemers
enz.), kan heel eenvoudig geselecteerd met
de aangeboden software en tools.

Wanneer de lbk eenmaal is afgeleverd,
dan moet deze ook snel en eenvoudig
geïnstalleerd
kunnen
worden.
Een
gestroomlijnde en efficiënte methode
bespaart iedereen tijd en energie. Daarom
hebben wij een pakket samengesteld voor
een deel van het assortiment, waarin deze
stap in de fabriek al grotendeels wordt
voorbereid en de werkzaamheden op
locatie minimaal zijn.
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CLIMACIAT airtech

DE PASKLARE LBK VOOR EEN OPTIMALE VEELZIJDIGHEID

Bij een uniek project hoort een unieke lbk.
Met CLIMACIAT Airtech heeft CIAT het
perfecte antwoord voor elke omgeving.
Kantoor,
overheid,
industrie…,
de
toepassingsvoorbeelden zijn talloos. Met
altijd hetzelfde streven naar gecontroleerd
comfort, energetisch rendement en
binnenluchtkwaliteit.

Dankzij een totale modulaire opbouw, kan
CIAT de luchtbehandelingskast ontwerpen
en bouwen die, element voor element,
volledig voldoet aan uw bestek. Onze
verkopers kunnen u adviseren voor het
vinden van de pasklare oplossing naar
gelang de kenmerken van uw project:
bedrijfstak, technische en omgevingseisen
enz.

CIAT beschikt over een uitgebreid
assortiment
van
functies
en
opties om aan de verschillende
gebruikscriteria te kunnen voldoen:
dubbelwandige hoogrendement omkasting
met isolatie van 50 mm, polyester coating
aan de buitenkant, lage koudebrug,
deur op scharnieren met grote hendels,
aanpasbare regelingssystemen, enz.

Dankzij de veelzijdigheid van het
CLIMACIAT-assortiment en de nieuwe
geïntegreerde regelingen is nu een echte
"keuze" mogelijk voor de noodzakelijke
binnenluchtkwaliteit.

CLIMACIAT
airtech

INDUSTRIE

KANTOOR

OVERHEID

Kleppensectie
klasse 1, 3, 4
en ATEX-oplossing

Montage van de
servomotoren
(als optie)

HANDEL

Gemonteerde
sensoren
(als optie)

Montage van frequentieregelaars
en elektrische
uitrusting
(als optie)

Geïntegreerde
regelkast
(als optie)

HOTELS

FLATGEBOUWEN

Filters G1 t/m H14
met aangepaste
montages voor
de verschillende
configuraties en
efficiënties

Ruime keuze aan
ventilatoren met
ventilatorhuis plug
fan, AC-, EC-motor

Deuren op
scharnieren zonder
koudebrug en
gegoten pakkingen
voor een perfecte
dichtheid.
Makkelijke toegang
voor onderhoud

Energieterugwinning
voor alle
toepassingen en
prestatieniveaus
(anticorrosie
bescherming,
enthalpieoverdracht
enz.)

Dichte wanddwarsbalken zonder
koudebrug met
warmtewisselaar
uit eigen fabriek

Eenvoudig
verplaatsen
en plaatsen

CLIMACIAT airclean

DE LBK-OPLOSSING VOOR GECONTROLEERDE OMGEVINGEN
Aan het milieu in "clean rooms" (medische,
farmaceutische,
micro-elektronische
ruimtes...)
worden
bijzonder
hoge
eisen gesteld. Daarom heeft CIAT, in
samenwerking met experts uit deze
sector, een product ontwikkeld met het
oog op deze cruciale en specifieke punten:
ontsmetting, dichtheid, absolute filtratie,
makkelijk en minimaal onderhoud enz.

Ontwikkeld voor reinheid (perfect glad
van binnen, deuren zonder binnengrepen,
zonder drempels en met sterke en
vervangbare gegoten afdichtingen enz.),
wordt elke luchtbehandelingskast op
maat gebouwd om als een ondeelbaar
element op te gaan in de clean room en de
verwachte luchtkwaliteit te leveren.
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GEZONDHEIDSZORG

Filters in
roestvrij stalen of
gelakte frames
gemonteerd, in
universele of
absoluut versie of
als plaat uitvoering

Hoogrendement
omkasting
met geringe
warmteverliezen.
Verschillende
coatings en
materialen
mogelijk (rvs, lak
enz.)

Taps aflopende
condenswaterbak
van rvs, volledig
toegankelijk voor
ontsmetting

Bescherming
en coating op
alle ventilatie
componenten

Geluiddemper
met bescherming
van een
geleidingsschot
en rafelvrije stof
(rvs of coating als
optie)

CLIMACIAT airaccess

DE LBK DIE BEANTWOORDT AAN PRIMAIRE BEHOEFTEN
CLIMACIAT
airaccess
Filtratie
van G1 t/m H13

KANTOOR

OVERHEID

HOTELS

Functionele en
sterke omkasting
met deuren
met gegoten
afdichtingen

Warmteterugwinunit
met wiel of platen
als optie

Krachtige
AC-, ECventilatoren

Verschillende types
druppelvangers
(aluminium, rvs,
polypropyleen) op
rails om via de
zijkant in en uit te
schuiven

Ontwikkeld voor een hoog prestatieniveau
binnen alle normen en met naleving
van wettelijke voorschriften, is deze
oplossing perfect geschikt voor de
meest
uiteenlopende
vormen
van
kantoorgebouwen.
Met CLIMACIAT Airaccess, heeft
CIAT een betaalbaar, efficiënt en
installatie- en gebruiksvriendelijk
assortiment ontwikkeld.

INDUSTRIE

CIAT
KLAAR STAAT
DE SPECIALIST
ECIALIST DIE VOOR U

Bij CIAT willen we er alles aan
n doen om u service van het hoogste niveau te bieden.
w systeem zijn we partners van elkaar geworden.
Met de installatie van uw
Mocht u ergens mee zitten, CIAT biedt u:

EXPERTS
BIJ U IN DE BUURT
Onze gekwalificeerde technici die snel en
daadkrachtig kunnen optreden staan voor
u klaar om de nodige acties uit te voeren
en een optimale werking van uw systemen
te garanderen.
Onze filosofie: de juiste service op het
juiste moment voor een duurzaam gebruik
van de installatie en een constant comfort
voor de gebruikers van het gebouw.

EFFICIËNTE
FFICIËNTE TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

INNOVATIES MET VEE
VEEL
EL
TOEGEVOEGDE WAAR
RDE
WAARDE

Dankzij
kzij onze expertise en onze ervaring
op de gebieden van het technische
onderhoud
erhoud en de dienstverlening, kan
CIAT
T een uitgebreid scala van diensten
aanbieden,
bieden, van het stellen van een
diagnose
gnose tot en met een complete
energetische
rgetische doorlichting.
enieurs en technici in de buitendienst
Ingenieurs
werken
ken hand in hand om te beantwoorden
aan uw verwachtingen als het gaat om
energiebesparing.
rgiebesparing.

CIAT innoveert permanent om u te
ondersteunen met passende nieuwe
diensten. De installaties en uitrustingen
uitrusstingen
gebruiker
worden continu gevolgd om de ge
ebruiker
te helpen bij het optimaliseren van
v
het
energieverbruik. Wij begeleiden
n u bij
al uw projecten. Onze 24/7-p
24/7-prioriteit:
rioriteit:
ervoor zorgen dat u zich kuntt blijven
terwijl
concentreren op uw bedrijf terwij
jl CIAT u
het best mogelijke serviceniveau biedt.

CIATM2M
kzij CIATM2M kunt u de goede werking
Dankzij
van uw installatie van op afstand volgen
en controleren. Deze service verbetert de
hikbaarheidsgraad van uw apparatuur,
beschikbaarheidsgraad
maliseert hun gebruik en geeft u in real-time
optimaliseert
nische ondersteuning van onze experts.
technische
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