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Prémio Eco-Inovação 2011

87% Reciclável

Filtro de alta qualidade com 
tecnologia EPURE.

Motores HEE de alta eficiência 
de velocidade variável

Redução de consumo até 85%

AIR COMPACT

Unidade de Tratamento de Ar 
de Baixo Perfil.

Dimensões reduzidas: apenas 
400 mm de altura.

Versatilidade: modulares, 
montagem horizontal ou 

vertical.

Recuperação de calor: Permu-
tadores de calor de placas em 

“ side-by-side” ou em linha.

Fácil acesso: acesso superior 
ou inferior.

Controlo: opcional ou incluído 
de série.

Ventiladores “plug-fan” com 
motores EC.

AQUACIAT POWER HEE

Classe A EUROVENT em todos 
os modelos

Bombas de velocidade variável

Opção de recuperação de 
calor total ou parcial

Capacidade de arrefecimento 
dos 330 aos 650 kW

F L O WAY

Unidade de Tratamento de Ar.

“Plug & Play”: todo o controlo integrado.

Recuperação de calor com mais de 80% de eficiência.

Recuperadores rotativos e de placas.

Possibilidade de integrar baterias de água.

Ventiladores “plug-fan” com motores EC.

One of the European leaders in the the manufacture of HVAC 
equipment, supported with several R&D centers, french 
company CIAT´s products permanently integrate the latest 
technological innovations, as well as benefit from the 
know-how acquired during 70 years of activity.

e origem francesa a CIAT é um dos líderes 
europeus no fabrico de equipamento para 
AVAC, com uma produção apoiada no 

"know-how" recolhido nos seus centros de pesquisa 
e desenvolvimento científico.
Os produtos CIAT integram consistentemente as 
mais recentes inovações tecnológicas, assim como 
o capital de experiência adquirido ao longo de 70 
anos de actividade.

OFFICES AND HOTELS

ESCRITÓRIOS
E HOTELARIA





Telf.: (+351) 214 253 840/41  l  email.: infor@efcis.pt  l  www.efcis.pt

grupo 
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