Varmt
velkommen!

Made in Sweden!
Når du investerer i en varmepumpe fra CTC, kan du være tryg ved, at du
installerer en af markedets mest pålidelige og holdbare varmepumper.
Al udvikling og produktion foregår på vores fabrik i Småland, hvor
kvalitetstænkning og innovation går hånd i hånd.
CTC – svensk kvalitet siden 1923.
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En tryg investering!
Med CTC kan du være tryg ved, at du installerer en af markedets mest
pålidelige varmepumper.
Vores produktkategorier:

Bjergvarmepumper
Med en bjergvarmepumpe fra CTC kan du spare op til 85 % af dine
omkostninger til opvarmning. Bjergvarmepumpen anvender solenergi,
som er lagret i bjerget. Den energi, der anvendes, er gratis og miljøvenlig
og medvirker til at reducere CO2-udledningen.
Sø- og jordvarmepumper
For at få adgang til denne energiressource lægges en 300-500 meter lang
væskefyldt kollektorslange ned i jorden eller søen. Den væske, der cirkulerer
i slangen, opvarmes af den lagrede solvarme. Væsken passerer gennem
varmepumpen, hvor kompressoren hæver temperaturen ved hjælp af
kølemedium og varmeveksler i et lukket system.

Luft-/vand-varmepumper
Med en luft-/vandvarmepumpe fra CTC kan du spare op til 75% af
dine omkostninger til opvarmning. En luft-/vandvarmepumpe overfører
luftens energi til opvarmning og varmt vand. Eftersom den hverken
kræver borehuller eller slanger i jorden, er den nem at installere. Den
energi, der anvendes, er gratis og miljøvenlig og medvirker til at reducere
CO2-udledningen.

Ventilationsløsninger
Frisk luft indendørs er vigtigt for sundheden. Ventilationen i din bolig skal
ventilere urenheder og fugt væk og tilføre frisk luft. Det er også vigtigt at
minimere forstyrrende lyde i dit hjem. CTC tilbyder et koncept til huse
med fraluftsvarme.

Indendørsmoduler
Alle indendørsmoduler fra CTC er udstyret med et unikt styresystem, der
anvendes til at beregne husets varmebehov. Styresystemet sikrer, at varmepumpen arbejder effektivt, og at der produceres den korrekte mængde
varme og varmt vand. Der er adgang til styresystemet via en
logisk berøringsskærm.
Vandvarmere
Hos CTC har vi valgt vores egen vej, for at vores produkter får den længst
mulige levetid. Vi bruger udelukkende rustfrit stål, som er et holdbart og
robust materiale. Med gode materialer og en unik fremstillingsmetode er
korrosionsrisikoen blevet minimeret.
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Vi er en miljøvirksomhed,
der arbejder langsigtet for
en fossilfri fremtid
Vores varmepumper bruger solenergi, som er lagret i jord, sø og luft. Solenergien er
gratis, miljøvenlig og medvirker til at mindske udledningen af drivhusgasser.
Med næsten 100 års erfaring arbejder vi med innovative og smarte løsninger til et
fossilfrit og bæredygtigt samfund for kommende generationer.
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Udbyg dit
varmesystem,
når du vil.
Tilslut og suppler dit
varmesystem med stort set alt
inden for varme.

EnergyFlex giver
dig fuld valgfrihed fremover
EnergyFlex betyder, at du altid har frihed til nemt at tilkoble andre varmekilder såsom solvarme, ekstra
tanke, brændeovn, træ-, el-, pille- og endda gaskedler i ét og samme system. EnergyFlex er en unik
løsning og standard på alle vores varmepumper og koster intet ekstra. Intet bøvl eller besværlige
systemløsninger – du skal bare tilslutte det og begynde at nyde det.

Solpaneler
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Poolvarme

Pillefyr

Brændeovne

Brændekedler

Indendørsmoduler
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Varmepumper til bjerg-,
sø- eller jordvarme
CTC fremstiller to typer af bjergvarmepumper. Hastighedsstyrede varmepumper og varmepumper
med start- og stopfunktion. CTC GSi 600 og EcoPart 600M er varmepumper, der har
hastighedsstyret kompressor og automatisk tilpasser sig husets effektbehov. Når der er brug for mere
varme eller varmt vand, øger varmepumpen effekten, og når der er brug for mindre, går den ned på et
lavere omdrejningstal.
CTC EcoHeat 400, CTC GS 600 og CTC EcoPart 400 er konventionelle varmepumper, der opvarmer
huset og det varme vand via en kompressor med start- og stopfunktion (on/off-type). En konventionel
on/off-varmepumpe er en smule billigere, men til gengæld giver den en lidt lavere besparelse end en
hastighedsstyret varmepumpe.
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CTC GSi 600-serien
Omdrejningsstyrede varmepumper til bjerg-,
sø- eller jordvarme
CTC GSi er en af Sveriges bedste varmepumper, som nu har fået nyt design,
nyt display og en meget høj finish! Det betyder, at varmepumpen, ud over at være
blevet endnu bedre, giver en stor besparelse og bliver en flot del af din indretning.
Smart og brugervenlig
CTC GSi 600 har et helt nyt integreret touchdisplay med
en opdateret grænseflade, hvor du har nem adgang til alle
funktioner og både kan swipe og scrolle, ligesom på din
smartphone. Desuden kan du nemt se displayet på din
tablet, mobiltelefon m.m. Touchskærmen i farver har tydelige
symboler med tekst på et valgbart sprog, som gør det nemt
at justere varme og varmt vand eller få forskellige oplysninger
om driften. Den indbyggede automatik er klimastyret og
tager hensyn til både inde- og udetemperaturen.
Omdrejningstalstyret og effektiv
Ved hjælp af inverterstyringen tilpasser CTC GSi 600 sig
automatisk til husets effektbehov i løbet af året. Ved stort
effektbehov øges effekten, og ved lavere behov nedsætter
kompressoren hastigheden, og effekten mindskes. Derfor får
du altid en maksimal besparelse (op til 85 %).
Effektiv og støjsvag
CTC GSi 600 har en så tilpas høj sæsoneffektfaktor (SCOP),
at den på et år producerer mere end fem gange så meget
energi, som den forbruger. Kompressor og kølekomponenter
er indkapslet i en separat lydisoleret enhed, hvilket gør den
meget støjsvag – kun 34 dB(A).
Hele varmepumpen har desuden en meget effektiv isolering,
der minimerer energitab. CTC GSi 600 klarer kravene til
A+++, hvilket er den absolut bedste energimærkning, en
varmepumpe kan få.

EnergyFlex
Med hjælp fra tilbehøret kan du nemt supplere med solvarme
eller lade en vandopvarmet brændeovn eller dit eksisterende
fyr bidrage med varme. Eller hvorfor ikke tilslutte en pool og
nyde godt af varmen selv om sommeren?
Klar til fremtiden
CTC GSi 600 har internetopkobling som standard, så du
nemt kan fjernstyre din varmepumpe. For at kunne passe ind
i et smart hjem er produktet forberedt til tilslutning til Alexa,
Google Home osv. Det er også forberedt til Smartgrid,
og det betyder, at det er klar til fremtidens elnet.

NYHED!

Automatisk tilpasning til borehul
CTC GSi 600 tilpasser sig automatisk efter det eksisterende
borehul. Det betyder, at installationsomkostningen bliver
betydeligt lavere, når du udskifter din gamle varmepumpe.
Desuden har produktet fået en ny fleksibel brinetilslutning,
der gør det endnu nemmere at installere.
Masser af varmt vand og let at dimensionere
CTC GSi 600 har en højeffektiv varmtvandsproduktion, som
producerer over 300 liter varmt vand. CTC GSi 600 i tre
størrelser: CTC GSi 608 passer bedst til det lidt mindre hus,
CTC GSi 612 til en almindelig villa, og CTC GSi 616 til den
lidt større ejendom.
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CTC GS 600-serien

CTC EcoHeat 400-serien

Prisvenlige varmepumper til bjerg-, sø- eller jordvarme

Konventionelle varmepumper til bjerg-, sø- eller jordvarme

En ny flot, smart og energibesparende serie af prisvenlige varmepumper, der opvarmer

CTC EcoHeat er konventionelle varmepumper, der opvarmer huset og det varme

huset og det varme vand via en støjsvag scrollkompressor med start- og stopfunktion

vand via en kompressor med start- og stopfunktion (on/off-type). CTC EcoHeat 400

(on/off-type).

fås i 4 modeller på 6-12 kW og er en driftssikker og støjsvag bjergvarmepumpe,
som kan spare op til 80 % af dit nuværende energibehov.

Premiumpumpe til lavpris
CTC GS 600 har ligesom sin storesøster CTC GSi 600 fået
nyt design, nyt display og en meget høj finish! Det nye design
betyder, at uanset hvor du vælger at placere din nye varmepumpe, bliver den en flot del af din indretning.
Med det helt nye integrerede touchdisplay har CTC GS 600
fået en ny, opdateret grænseflade, hvor du har nem adgang
til alle funktioner og både kan swipe og scrolle, ligesom på din
smartphone. Derudover kan du nemt få vist displayet på din
tablet, mobiltelefon m.m.

Klar til fremtidens udfordringer
CTC GS 600 har internetopkobling som standard, så du
nemt kan fjernstyre din varmepumpe. For at kunne passe ind
i et smart hjem er produktet forberedt til tilslutning til Alexa,
Google Home osv. Det er også forberedt til Smartgrid, og det
betyder, at det er klar til fremtidens elnet.

Høj virkningsgrad og lavt støjniveau
CTC GS 600 har en meget høj virkningsgrad og et meget lavt
støjniveau, da både kompressor og alle kølekomponenter er
indkapslet i en separat, lydisoleret enhed.
CTC GS 600 er nem at installere, da både fødekabel og
fremløbsføler er fabriksmonteret. Et medfølgende magnetitfilter sørger også for at holde radiatorsystemet rent og frisk.
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Fremtidssikret
CTC EcoHeat 400 er desuden forberedt til Smartgrid,
hvilket betyder, at den er forberedt til fremtidens elnet.

Styring og indstilling
CTC EcoHeat 400 har fået et helt nyt touchdisplay, og i
den opdaterede grænseflade har du nem adgang til alle
funktioner ligesom på din smartphone. Derudover kan du
nemt få vist displayet på din tablet, mobiltelefon m.m.

CTC GS 600 er en af Sveriges mest prisvenlige varmepumper,
som vil give en behagelig varme til den lavest mulige pris i
mange år fremover. CTC GS 600 er udstyret med en støjsvag
scrollkompressor, som gør produktet væsentligt billigere i
indkøb, men giver en noget lavere besparelse.
CTC GS 600 fås i to størrelser på hhv. 6 og 8 kW og har en
varmtvandskapacitet på hele 300 liter.
For at opnå mindst muligt energiforbrug er de også udstyret
med lavenergicirkulationspumper i klasse A og en meget
effektiv isolering.

Jævnere varme giver større komfort
På CTC EcoHeat 400 har vi valgt vores egen teknologi,
der giver en mere jævn varme. CTC EcoHeat 400 er
bygget med en vandbuffer, der giver kompressoren
gode arbejdsvilkår uanset varmesystem. På denne måde
minimeres risikoen for generende smæld og andre lyde i
radiatorsystemet.

Touchskærmen i farver har tydelige symboler med tekst på
et valgbart sprog, som gør det nemt at justere varme og
varmt vand eller få forskellige oplysninger om driften.
Frihed med EnergyFlex
Du kan supplere med andre energikilder nu eller senere.
Der kan kobles to tilslutninger til, f.eks. solvarme, vandopvarmet brændeovn eller hvorfor ikke en pool?

NYHED!

Fjernstyring
CTC EcoHeat 400 har internetopkobling som standard, så
du nemt kan fjernstyre din varmepumpe. For at produktet
kan passe ind i det intelligente hjem, er det forberedt til
tilslutning til Alexa, Google Home m.m.
Trådløs føler
Trådløse rumfølere fås som usædvanligt intelligent tilbehør.
Standard
Ifølge det svenske bygningsreglement kræver installation
i nybyggeri en styrefunktion, der begrænser eleffekten.
Derfor er dette er standard på CTC EcoHeat 400.
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CTC EcoPart 400-serien

CTC EcoPart 600M-serien

Kompakte on/off-varmepumper til bjerg-,
sø- eller jordvarme

Kompakte hastighedsstyrede varmepumper til bjerg-,
sø- eller jordvarme

Kompakte varmepumper med lav højde, hvilket gør dem perfekte til trange steder.

CTC EcoPart 600M er en serie kompakte hastighedsstyrede varmepumper,

Seks højeffektive, kompakte varmepumper, som sørger for at dække varmebehovet i et

der har samme ydelse som CTC GSi, men uden styring og varmtvandsproduktion.

hus eller en mindre industriejendom. CTC EcoPart 400 fås i seks størrelser: 6-17 kW.

CTC EcoPart 600M tilpasser sig automatisk til husets effektbehov i løbet af året.
Ved stort effektbehov øges effekten, og ved lavere behov nedsætter kompressoren
hastigheden, og effekten mindskes. Derfor får du altid en maksimal besparelse.

Højeffektive og smarte
Med CTC EcoPart 400 sparer du op til 80 % af dit nuværende energibehov. Hvis der er større energibehov,
kan du tilslutte op til ti CTC EcoPart 400.
Støjsvag og enkel
CTC EcoPart 400 er mere støjsvag end nogensinde takket
være de lydisolerede kølemoduler. Den er lille og nydelig og
derfor lettere at installere og nemmere at servicere.
Alt i én-løsning
Du kan supplere med andre energikilder og tilslutte solvarme,
en vandopvarmet brændeovn eller hvorfor ikke en pool?
Vores løsninger giver dig næsten ubegrænsede muligheder
til dine og din ejendoms behov.
Lille og stærk
Hvis loftshøjden er for lav til en normal varmepumpe,
kan CTC EcoPart 400 tilsluttes til indendørsmodulet
CTC EcoZenith i255 L. Har du et større varmtvandsbehov, skal du i stedet vælge indendørsmodulet
CTC EcoZenith i360 L, som er udstyret med en højeffektiv
varmtvandsveksler.
Hvis du vil supplere med en anden kilde eller pool, skal du
tilslutte CTC EcoPart 400 til CTC EcoZenith i555 Pro.
Husk, at CTC EcoZenith i555 er en rund systemtank, der
kræver lidt mere plads. Ved større behov, eller hvis du
allerede har et anlæg, du skal supplere – fås styringen
CTC EcoLogic L/M, som forbinder dit system til varmt vand
og varme med op til ti varmepumper.
Styringen i CTC EcoZenith og CTC EcoLogic håndterer
hele dit varmesystem og styrer varmtvandsproduktionen i
henhold til dine ønsker og behov.

Lille men stærk
CTC EcoPart 600M har en højde på kun 775 mm og
er derfor perfekt at placere i rum med lav loftshøjde.
CTC EcoPart 600M fås i to størrelser, 12 og 16 kW, som
også kan serieforbindes for at dække et større varmebehov.
Varmt vand og styring
Hvis du har brug for et komplet anlæg, kan du supplere
CTC EcoPart 600M med et af indendørsmodulerne
CTC EcoZenith i360 eller i555 Pro. CTC EcoZenith i555 Pro
giver dig næsten ubegrænsede muligheder for at skabe
et fleksibelt varmesystem. CTC EcoZenith i555 Pro giver
desuden rigeligt med varmt vand. Ved et flow på 22 liter i
minuttet er kapaciteten mere end 600 liter 40° C varmt vand,
hvilket er nok til brusebad til 15 teenagere.
Ved større behov, eller hvis du allerede har et anlæg, du skal
supplere – fås styringen CTC EcoLogic L/M, som forbinder
dit system til varmt vand og varme med op til ti varmepumper. Styringen i CTC EcoZenith og CTC EcoLogic L/M
håndterer hele dit varmesystem og styrer varmtvandsproduktionen i henhold til dine ønsker og behov.
Automatisk tilpasning til borehul
Har du en gammel varmepumpe, der skal udskiftes, er det
ikke noget problem, fordi produktet automatisk tilpasser
sig til det eksisterende borehul.

Suppler med køling, flere varmekredse, solpaneler og pool –
i vores indendørsmoduler er alt indbygget fra begyndelsen.
Enklere og mere fleksibelt bliver det ikke.
Med myUplink kan du desuden nemt styre varmepumpen fra
din smartphone.
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Med en luft-/vandvarmepumpe fra
CTC kan du spare op til 75 % af
dine omkostninger til opvarmning
En luft-/vandvarmepumpe overfører luftens energi til opvarmning og varmt vand. Eftersom den hverken
kræver borehuller eller slanger i jorden, er den nem at installere. Den energi, der anvendes, er gratis og
miljøvenlig og medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser. Takket være EnergyFlex er det nemt
at supplere med andre varmekilder som f.eks. sol, eller hvorfor ikke opvarme poolen og spare penge
samtidig! Med en luft-/vandvarmepumpe fra CTC kan du spare op til 75 % af dine omkostninger
til opvarmning.
CTC har to typer luft-/vandvarmepumper. Hastighedsstyrede varmepumper og varmepumper med
start- og stopfunktion. CTC EcoAir 600M er en serie varmepumper, der har hastighedsstyret kompressor
og automatisk tilpasser sig husets effektbehov. Når der er brug for mere varme eller varmt vand, øger
varmepumpen effekten, og når der er brug for mindre, går den ned på et lavere omdrejningstal.
CTC EcoHeat 400 er en serie af konventionelle varmepumper, der opvarmer huset og det varme vand via
en kompressor med start- og stopfunktion (on/off-type). En konventionel on/off-varmepumpe er en smule
billigere, men til gengæld giver den en lidt lavere besparelse end en hastighedsstyret varmepumpe.
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CTC EcoAir 400-serien

CTC EcoAir 600M-serien

Konventionelle luft-/vandvarmepumper

Hastighedsstyrede luft-/vandvarmepumper

CTC EcoHeat 400 er konventionelle varmepumper, der opvarmer huset og det varme

CTC EcoAir 600M er en serie af hastighedsstyrede luft-/vandvarmepumper,

vand via en kompressor med start- og stopfunktion (on/off-type). En konventionel

der automatisk tilpasser sig husets effektbehov i løbet af året. Ved stort effektbehov

on/off-varmepumpe er en smule billigere, men til gengæld giver den en lidt lavere

øges effekten, og ved lavere behov nedsætter kompressoren hastigheden,

besparelse end en hastighedsstyret varmepumpe.

og effekten mindskes. Derfor får du altid en maksimal besparelse (op til 75 %).

Luften er gratis og fuld af energi
CTC EcoAir 400 henter energi fra luften ned til -22° C og
efterlader op til 65° C varmt vand, der kan bruges til både
varmt brugsvand og varme. CTC EcoAir 400 fås i flere størrelser fra 6 til 17 kW, så uanset villaens forbrug er der altid en
varmepumpe, der passer.

Mere strøm, mindre lyd og større besparelser
CTC EcoAir 400 er udstyret med en effektiv on/off-scrollkompressor, elektronisk ekspansionsventil og en ventilator
med meget lavt støjniveau. Den behovsstyrede afrimning og
årsvirkningsgraden garanterer en lang levetid og en meget
høj besparelse.
Jævnere varme året rundt
CTC EcoAir 400 fungerer bedst med indendørsmodulerne
CTC EcoZenith med indbygget varmepumpestyring.
Har du dit eget fyr og ønsker at supplere med
CTC EcoAir 400, så gør du det med en af vores styreenheder. Styringen håndterer hele dit varmesystem
og styrer varmtvandsproduktionen i henhold til dine ønsker
og behov.
Vores shuntteknik i indendørsmodulerne CTC EcoZenith i255
og CTC EcoZenith i555 Pro giver en mere jævn varme.
Da temperaturen er konstant, slipper du for problemet
med ekspansionslyde, der kan give generende smæld i
gulve og rørledninger.
Frisk, legionellafrit varmt vand
I vores indendørsmoduler produceres det varme vand,
efterhånden som det bruges. Denne løsning gør, at du altid
får nyt, frisk og legionellafrit varmt vand.
Også til dig med direkte elektrisk opvarmning
CTC EcoAir 400 fungerer også til huse med direkte elektrisk
opvarmning. Suppler med en eller flere blæsekonvektorer,
som via støjsvage blæsere spreder varme i huset.
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CTC EcoAir 600M med frisk design og ydelse
i verdensklasse
Konstruktionen af CTC EcoAir 600M-serien bygger
videre på den gennemprøvede EcoAir-serie, som er en af
Sveriges mest solgte luft-/vandvarmepumper. Resultatet
er et produkt med meget høj virkningsgrad og meget lavt
støjniveau. CTC EcoAir 600M er så effektiv, at den giver
fem gange så meget energi, som den forbruger.

EnergyFlex
Ved hjælp af tilbehør kan du nemt supplere med
alternative metoder såsom solvarme, brændeovn eller dit
eksisterende fyr. EnergyFlex er standard og giver dig flere
muligheder for fremtiden i form af intelligent og miljøvenlig
opvarmning. Hvorfor ikke tilslutte en pool og nyde godt af
varmen selv om sommeren?

Serien har et nyt design, som passer ind i de fleste
miljøer, og har behovsstyret automatisk afrimning, hvilket
reducerer antallet af afrimninger til et minimum.
Dette giver mere varme, mere effekt og længere levetid.
CTC EcoAir 600M fårs i tre forskellige størrelser
CTC EcoAir 610M
CTC EcoAir 614M
CTC EcoAir 622M

2,5 – 10 kW
2,5 – 14 kW
4,5 – 22 kW

Hastighedsstyret kompressor
CTC EcoAir 600M er udstyret med en hastighedsstyret
kompressor, der tilpasser sig til dine behov. Dette bidrager
også til, at den er let at dimensionere, og uanset størrelsen
af ejendommen er der altid en model, der passer.
Miljøvenlig og vedvarende
CTC EcoAir 600M er optimeret til bedst muligt at udnytte
den miljøvenlige energi, der findes i luften. Eftersom den
hverken kræver borehuller eller slanger i jorden, er den
nem at installere.
Masser af varmt vand og højeste komfort
CTC EcoAir 600M er perfekt sammen med indendørsmodulet CTC EcoZenith i360. Den er udstyret med højeffektiv
varmtvandsproduktion, som producerer over 300 liter
varmt vand. Med en unik berøringsskærm i farver og et
avanceret og driftssikkert styresystem reguleres indeklimaet
automatisk, så du får den højeste komfort.
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CTC EcoZenith i360
Højeffektivt indendørsmodul, der giver en masse varmt vand
CTC EcoZenith i360 er udstyret med samme højeffektive teknologi til
varmtvandsproduktion som vores bjergvarmepumper CTC GSi/GS. Du kan kombinere
med CTC EcoAir eller CTC EcoPart, så du producerer over 300 liter varmt vand.
En komplet varmepumpe med nyt design
CTC EcoZenith i360 har fået nyt design, nyt display og en
meget høj finish! Det nye design betyder, at uanset hvor du
vælger at placere dit nye indendørsmodul, bliver det en flot
del af din indretning.
Med det helt nye integrerede touchdisplay har
CTC EcoZenith i360 fået en ny, opdateret grænseflade, hvor
du har nem adgang til alle funktioner og både kan swipe og
scrolle, ligesom på din smartphone. Derudover kan du nemt
få vist displayet på din tablet, mobiltelefon m.m.

Klar til fremtidens udfordringer
CTC EcoZenith i360 har internetopkobling som standard,
så du nemt kan fjernstyre din varmepumpe. For at kunne
passe ind i et smart hjem er produktet forberedt til tilslutning
til Alexa, Google Home osv. Det er også forberedt til
Smartgrid, og det betyder, at det er klar til fremtidens elnet.

Touchskærmen i farver har tydelige symboler med tekst
på et valgbart sprog, som gør det nemt at justere varme
og varmt vand eller få forskellige oplysninger om driften.
Derudover kan du nemt få vist displayet på din tablet,
mobiltelefon m.m.
CTC EcoZenith i360 er et højeffektivt indendørsmodul med
indbygget varmepumpestyring. Installer den sammen med
luft-/vandvarmepumperne CTC EcoAir 600M for at få den
perfekte kombination. Hvis du i stedet ønsker bjerg-, søeller jordvarme, skal du vælge CTC EcoPart 406-412.
All inclusive med minimalt energitab
Ekspansionsbeholder, fødekabel og fremløbsføler er fabriksmonterede. Desuden medfølger manometer og automatiske
udluftere som standard.

NYHED!

CTC EcoZenith i360 er også meget effektivt isoleret og har
derfor et minimalt energitab.

Indendørsmoduler, der styrer og
håndterer din boligs varmebehov
Alle indendørsmoduler fra CTC er udstyret med
et unikt styresystem, der anvendes til at beregne
husets varmebehov. Styresystemet sikrer, at
varmepumpen arbejder effektivt, og at der
produceres den korrekte mængde varme og varmt
vand. Der er adgang til styresystemet via en logisk
berøringsskærm i farver med tydelige symboler.
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Lav loftshøjde? Ikke noget problem!
Vælg den højde på indendørsmodulet, der passer hjemme
hos dig. Det fås i to højder: 1.666 eller 1.924 mm.
På den lave model sidder rørtilslutningerne foroven, og på
den høje tilsluttes de forneden.
Klimastyret og udbygningsvenlig
Den indbyggede shuntautomatik er klimastyret og tager
hensyn til både inde- og udetemperaturen. Som standard
kan CTC EcoZenith i360 styre to forskellige varmesystemer.
Med hjælp fra tilbehøret kan du nemt supplere med
solvarme eller lade en vandopvarmet brændeovn eller dit
eksisterende fyr bidrage med varme.
Eller hvorfor ikke tilslutte en pool, så I også kan nyde godt af
varmen om sommeren?
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CTC EcoZenith i255

CTC EcoVent i360F

Effektivt indendørsmodul i to højder

Mere stille indeklima og bedre varmeøkonomi

Indendørsmodulet må aldrig blive et svagt led – for så er det ligegyldigt, hvor effektiv

Et smart koncept til huse med fraluftsvarme. CTC EcoVent i360F er et indendørsmodul

varmepumpen er. CTC EcoZenith i255 fås nu med nyt, opdateret display.

med varmepumpestyring og integreret ventilation, som i kombination med en luft-/
vandvarmepumpe giver et langt mere energieffektivt, smartere og mere støjsvagt anlæg.

Fleksibelt indendørsmodul
Til CTC EcoZenith i255 har vi valgt samme teknologi som i
bjergvarmepumpen CTC EcoHeat. CTC EcoZenith i255 er
bygget med en vandbuffer, der giver kompressoren gode
arbejdsvilkår uanset varmesystem.
På denne måde minimeres risikoen for generende smæld
og støj i radiatorsystemet.

Klar til fremtidens udfordringer
CTC EcoZenith i360 har internetopkobling som standard,
så du nemt kan fjernstyre din varmepumpe. For at kunne
passe ind i et smart hjem er produktet forberedt til tilslutning
til Alexa, Google Home osv. Det er også forberedt til
Smartgrid, og det betyder, at det er klar til fremtidens elnet.

CTC EcoZenith i255 har mange fordele: Hvad kan der
siges om intelligent varmepumpestyring? Berøringsskærm i
farver? Tilslutning til solvarme?
Bare for at nævne nogle eksempler.
CTC EcoZenith i255 har fået et helt nyt touchdisplay, og
i den opdaterede grænseflade har du nem adgang til alle
funktioner ligesom på din smartphone. Derudover kan du
nemt få vist displayet på din tablet, mobiltelefon m.m.
Men vigtigst af alt har den enkle symboler og tekst på et
valgbart sprog. Du kan nemt justere varme, varmt vand og
meget mere og hente en række driftsoplysninger.
Indersiden er den stærke side
Indendørsmodulets vigtigste funktion er at producere
en masse varmt vand så billigt og så hurtigt som muligt.
CTC EcoZenith i255 vil ikke skuffe dig og din familie.
CTC EcoZenith i255 installeres altid med en af varmepumperne CTC EcoAir eller CTC EcoPart og leverer op til 65° C
varmt vand. Beholderen rummer hele 223 liter.
Frihed medfølger
Du kan supplere med andre energikilder nu eller senere.
Der kan tilkobles to tilslutninger, f.eks. solvarme, vandopvarmet brændeovn eller hvorfor ikke en pool?
Og alt det andet
• Suppler bjergvarme med CTC EcoComfort, så du får
frikøling om sommeren.
• Vælg den højde, der passer: 1,65 eller 1,90 mm.
• Styrefunktion, som begrænser eleffekten, er standard

NYHED!

Mere støjsvag og bedre varmeøkonomi
Med kompressoren på ydersiden af huset får du et betydeligt
mere støjsvagt indeklima. Da vi bruger udeluft til både at
opvarme huset og det varme vand, får du desuden en bedre
varmeøkonomi. Smart, ikke?
For at opnå den højeste energibesparelse installeres
CTC EcoVent i360F med en af Sveriges bedst sælgende
luft-/vandvarmepumper, CTC EcoAir 406. Med denne
kombination sparer du op til 30 % mere, end du ville
have gjort med en traditionel fraluftsvarmepumpe.
CTC EcoVent i360F ventilerer boligen, producerer varme
og varmt vand og sikrer, at du altid får et perfekt indeklima.
Ventilationsluften i alle vådrum suges ud ved hjælp af den
indbyggede ventilator og danner et svagt undertryk, som
gør, at luften i de øvrige rum ventileres bort gennem husets
forskellige vådrum.

CTC EcoVent i360F har internetopkobling som standard,
så du nemt kan fjernstyre din varmepumpe. For at kunne
passe ind i et smart hjem er produktet forberedt til tilslutning til Alexa, Google Home osv. Det er også forberedt til
Smartgrid, og det betyder, at det er klar til fremtidens elnet.

NYHED!

Høj virkningsgrad og smart teknik
CTC EcoVent i360F er udstyret med den nyeste teknologi
og med samme højeffektive varmtvandsproduktion som
bjergvarmepumpen CTC GSi 600 og producerer over
300 liter varmt vand. Produktets styringsautomatik har fået
en ny opdateret grænseflade, hvor du har nem adgang til
alle funktioner og både kan swipe og scrolle, ligesom på din
smartphone. Derudover kan du nemt få vist displayet på din
tablet, mobiltelefon m.m.
Touchskærmen i farver har tydelige symboler med dansk
tekst, som gør det nemt at justere varme og varmt vand eller
få forskellige oplysninger om driften. Derudover kan du nemt
få vist displayet på din tablet, mobiltelefon m.m.
Ventilationskanalerne er optimeret, så de passer til de fleste
almindelige ventilationstilslutninger ved udskiftning af en
fraluftsvarmepumpe.
Nyt design og klar til fremtidens udfordringer
CTC EcoVent i360F har fået nyt design og en meget høj finish!
Det nye design betyder, at uanset hvor du vælger at placere
dit nye indendørsmodul, bliver det en flot del af din indretning.

• Dækkappe (som på billedet) er standard, men fås i
flere højder, som giver en flottere installation.
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CTC EcoAir 400-serien
Effektive luft-/vandvarmepumper

De tre større varmepumper i
CTC EcoAir 400-serien er perfekte til store
villaer, udlejnings- og industriejendomme.
Du kan også koble flere varmepumper
sammen, der giver op til 170 kW.

KW
17

6K
W

15 KW

Effekt, når der er mest brug for det
CTC EcoAir 400 giver lidt mere effekt, når du virkelig har
brug for det – når det er koldt ude. CTC EcoAir 400 fås
både til det mindre hus og den store ejendom.
Den største udfordring for varmepumper til flerfamilie-ejendomme er evnen til hurtigt at opvarme en masse
varmt vand. Vi mennesker plejer nemlig altid at ville tage
brusebad på samme tid. Også når det er virkelig koldt ude.

Varmepumper til
større ejendomme
Uanset om du har en større villa, en udlejningsejendom, en kirke eller et industrilokale, har vi en
varmepumpeløsning. Vores systemløsninger gør i princippet mulighederne for at tilpasse varmesystemet
til din ejendom helt ubegrænsede. For at opfylde de større energibehov er det nemt at serieforbinde flere
af vores varmepumper, som derefter kan give op til 170 kW. Hvis dette ikke er nok, kan du kombinere
din CTC-varmepumpe med andre energikilder.

CTC EcoAir 400 giver for eksempel op til 65° C varmt
vand ved en udetemperatur fra -10 til +40° C. Hvis temperaturen falder til -22° C, kan den producere 54° C varmt
vand.
Effektiv kompressor
CTC EcoAir 400-serien er konstrueret til at arbejde med
lavt støjniveau og høj virkningsgrad. Varmepumperne
har en effektiv og driftssikker kompressor. Dette og
ventilatorkonstruktionen gør CTC EcoAir 400 til driftssikre
og støjsvage varmepumper.
Systemløsninger til ejendomme
Vores systemløsninger giver i princippet helt ubegrænsede
muligheder for at tilpasse varmesystemet til din ejendom
og dine behov.

For at få den bedste komfort og økonomi skal du supplere
CTC EcoAir 400 med CTC EcoZenith i555 Pro, den
intelligente alt-i-én-tank til varme og varmt vand.
Ved store behov, eller hvis du har et anlæg, du skal
supplere – fås desuden styringen CTC EcoLogic L.
Den forbinder dit nuværende system til varmt vand og
varme med op til 10 varmepumper.
Styringen i CTC EcoZenith i555 Pro eller CTC EcoLogic L
håndterer hele dit varmesystem og styrer varmtvandsproduktionen i henhold til dine ønsker og behov. Du kan
fjernovervåge dit anlæg via BMS/Internet, Connect+ og
SMS. Suppler med køling, flere varmekredse, solpaneler
og pool – alt er indbygget fra begyndelsen.
Enklere og mere fleksibelt bliver det ikke.
En drøm for installatøren
Vi har lyttet til vores installatører og taget hensyn til deres
ønsker. CTC EcoAir 400 er derfor usædvanligt nemme at
installere. De fylder kun lidt, og det er let at lægge rør og
tilslutte el i bekvem installationshøjde med masser af plads.

Alle vores systemløsninger sørger for, at du får et perfekt indeklima på en omkostningseffektiv måde.
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CTC EcoPart Pro/Basic

CTC EcoZenith i555 Pro

3-trins varmepumpe til ejendomme med indbygget styring

Pool? Solvarme? Eller bare almindelige teenagere?

CTC EcoPart Pro/Basic er tilpasset til opvarmning af større ejendomme,

CTC EcoZenith i555 Pro er en alt-i-en tank med indbygget intelligent styring.

såsom etagebyggeri, industriejendomme og kirker.

Smart og enkel styring
CTC EcoPart Pro har det unikke styresystem
EcoLogic Pro indbygget. Styringen håndterer hele dit
varmesystem. Den overvåger og styrer varmepumper,
varmt vand, solpaneler, tilskudsvarme, buffertanke,
pool, frikøling med mere. Du kan også fjernovervåge
anlægget via modbus eller SMS.
Hvis du ikke har brug for en så avanceret styring,
skal du i stedet vælge CTC EcoPart Basic.
CTC EcoPart Basic kan styres med et digitalt signal
(termostatstyring).
Desuden kan den styres gennem kontrol af returtemperaturen – en enkel styremetode, som blandt andet
passer til akkumulatoropladning. Enklere og mere
fleksibelt bliver det ikke.
Meget lavt støjniveau
CTC EcoPart Pro/Basic kan ved hjælp af separate
kølemoduler tilkoble effekten i tre trin. Det giver en
mere jævn drift og bedre tilpasning til bygningens
forskellige effektbehov. Resultatet er færre starter/
stop og en højere varmekomfort sammenlignet
med ettrinsprodukter. De separate kølemoduler har
desuden et meget lavt støjniveau.
CTC EcoPart Pro/Basic fås i tre størrelser: 25, 30
og 35 kW og kan serieforbindes i op til 170 kW
(én CTC EcoPart i435 Pro, der styrer fire CTC
EcoPart 435 Basic). For at få det laveste energiforbrug og den største besparelse er CTC EcoPart Pro/
Basic udstyret med A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper på både brine- og varmesiden.

Mere varmt vand og varmere radiatorer
Takket være et veludviklet kølemiddelkredsløb og meget
effektive kompressorer kan CTC EcoPart Pro/Basic
producere 65° C varmt vand. Det gør, at du kan få mere
badevand og varmere radiatorer. Perfekt til ejendomme
med høje fremløbstemperaturer.
CTC EcoPart Pro/Basic er beregnet til at blive koblet til et
eksisterende eller et nyt anlæg. Som varmekilde anvendes
bjerg-, sø- eller jordvarme. Brinesystemet kan nemt
tilsluttes i højre side, venstre side, foroven eller bagsiden.
CTC EcoPart Pro/Basic – et sikkert og indlysende valg.

Nyt smart display
CTC EcoZenith i555 Pro har fået et helt ny touchdisplay, og
i den opdaterede grænseflade har du nem adgang til alle
funktioner ligesom på din smartphone. Desuden kan du
nemt se displayet på din tablet, mobiltelefon m.m.
Men det vigtigste er, at den har enkle symboler og tekst på
et valgbart sprog, så du nemt kan justere varme, varmt vand
m.m. og få forskellige oplysninger om driften.

Klar til fremtidens udfordringer
CTC EcoZenith i555 Pro har internetopkobling som standard, så du nemt kan fjernstyre din varmepumpe.
For at kunne passe ind i et smart hjem er produktet forberedt
til tilslutning til Alexa, Google Home osv. Det er også forberedt til Smartgrid, og det betyder, at det er klar til fremtidens
elnet.

Indbygget intelligent styring
CTC EcoZenith i555 Pro kan styre alle komponenter i et eller
flere varmesystemer: sol- og poolvarme, ekstra varmt vand,
buffertanke samt el-, træ-, olie-, gas- og pillefyr. Den kan
endda styre flere forskellige typer varmepumper og vælge,
hvilken en der skal tændes for at opnå den bedste økonomi.
Fleksibelt varmesystem
CTC EcoZenith i555 Pro har flere tilslutninger i siderne. Det
giver pæne og enkle rørinstallationer og god mulighed for
nemt at udbygge anlægget på et senere tidspunkt. Hvis
du supplerer med CTC-varmepumper eller -fyr, har du
ubegrænsede muligheder for at skabe et fleksibelt varmesystem. Hvis du ønsker solvarme, er CTC EcoZenith i555 Pro
udstyret med solstyring og en 10 meter lang solspiral.

NYHED!

Rigeligt med varmt vand
CTC EcoZenith i555 Pro giver rigeligt med varmt brugsvand.
Ved et flow på 22 liter i minuttet er kapaciteten mere end
600 liter 40° C varmt vand.
Isolering i rette tykkelse
CTC EcoZenith i555 Pro har god isolering – 90 mm formsprøjtet polyuretan. Isoleringen leveres separat, og dermed
kan CTC EcoZenith i555 Pro komme gennem en almindelig
standarddør.
Lav loftshøjde – ikke noget problem
CTC EcoZenith i555 Pro er kun 1,70 m høj og kan derfor
placeres i rum med lav loftshøjde.
En effekt på op til 27 kW
CTC EcoZenith i555 Pro 3 x 400 V er udstyret med to elpatroner på i alt 18 kW. Som tilbehør fås endnu en elpatron, så
der opnås en samlet effekt på 27 kW.
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CTC Modul
En serie rustfri vandvarmere til store behov.
Uanset hvilket varmtvandsbehov du har, kan vi løse det! Vi har alt fra små væghængte
vandvarmere til sommerhuset til komplette vandvarmesystemer til de steder, hvor der
er ekstra stort behov for varmt vand. Når du supplerer en varmepumpe med vandvarmeren, får du den maksimale mængde varmt vand med minimalt energiforbrug.

Det komplette system til varmt brugsvand
CTC Modul er en serie rustfrie stål, effektive og
driftssikre vandvarmere, som er specialudviklet til store
varmtvandsbehov.
CTC Modul har et stabilt kabinet i lakeret plademetal og en
effektiv isolering i (PUR/Neodul), der minimerer energitab.
Vandvarmernes vandbeholder er fremstillet i rustfrit stål,
hvilket gør dem ekstra korrosionsbestandige. CTC Modul
monteres altid stående og har lettilgængelige tilslutninger.
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Systemet er velegnet til brug sammen med varmepumper,
solpaneler eller andre eksterne varmekilder. CTC Modul er
ideelt til flerfamiliehuse, industrier, hotel- og fritidsanlæg.
Serien består af vandvarmere på henholdsvis 282 og
380 liter, som let kan serie- eller parallelkobles til en valgfri
kapacitet.
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CTC Brilliant
En serie højeffektive, rustfri vandvarmere til helårshuse
og feriehuse.

Uanset hvilket varmtvandsbehov du har, kan vi løse det! Vi har alt fra små
væghængte vandvarmere til sommerhuset til komplette vandvarmesystemer til
de steder, hvor der er ekstra stort behov for varmt vand. Når du supplerer en
varmepumpe med vandvarmeren, får du den maksimale mængde varmt vand med
minimalt energiforbrug.
Væghængte vandvarmere
CTC Brilliant 60 og 110 er små, smidige, væghængte
vandvarmere, som er tilpasset til fritidshuset eller den
mindre husstand, hvor man har behov for høj effekt på lidt
plads. Begge modeller er udstyret med ledning og stik og
monteres nemt på væggen.
Stort varmtvandsbehov
CTC Brilliant 200 og 300 har fået samme moderne design
som vores varmepumper. Hvis man er en stor familie eller

har et større varmtvandsbehov, kan det være en idé at
kombinere din varmepumpe med CTC Brilliant 300 for
at få en maksimal mængde varmt vand til et minimalt
energiforbrug.
Lodret montering
Samtlige modeller er konstrueret til stående installation,
og tilslutningen foretages under vandvarmerne, enten
direkte fra gulvet eller fra loftet.

CTC Brilliant opfylder høje energikrav, og alle modeller er effektivt isolerede.
Opvarmningen sker ved hjælp af en rustfri elpatron, der styres med en justerbar termostat.
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CTC-lagertanke
Spiraltanke og volumentanke på 300-750 liter
CTC's lagertanke er velegnede til næsten alle typer energikilder. De fås i flere
modeller og størrelser og kan desuden kombineres, så de passer til de fleste
varmeanlæg og ejendomme. Alle tankene er velisolerede med polyurethan/mineraluld for at få mindst muligt energitab.
CTC Lagertank 1
Spiraltanke giver effektiv opvarmning af varmt brugsvand.

CTC lagertank 2
Volumentanke til lagring af varmt vand.

De fås i tre størrelser, 300, 500 og 750 liter, og i fem
forskellige modeller. CTC's tanke akkumulerer radiatorvandet i stedet for brugsvandet, så varmepumpen får så
gunstig drift som muligt, og du altid får frisk varmt brugsvand. Opvarmningen af brugsvandet sker via spiralrør, der
effektivt opvarmes af radiatorvandet inde i tanken.

Lagertankene findes i tre størrelser, 300, 500 og 750 liter,
og kan sammenkobles til det ønskede volumen.

CTC 300/20 har et volumen på 300 l og indeholder et
spiralrør på 20 meter. CTC 500/25-50 har et volumen på
500 l og indeholder 1-2 rør på 25 meter. CTC 750/50-75
har et volumen på 750 liter og har 2 til 3 rør på 25 meter
hver.

I forbindelse med brænde skal der bruges en lagertank til
at lagre energien, idet brændeovnen normalt producerer
mere energi, end der kan forbruges. Størrelsen af tanken
afhænger af husets størrelse og typen af brændeovn, der
er installeret. I de fleste tilfælde gælder det, at en moderne
brændeovn kræver mindst 1500 liters lagervolumen.

CTC 300/20 kan dække varmtvandsbehovet i et
normalt hus. CTC 500 kan dække varmtvandsbehovet
i op til 10 lejligheder og CTC 750 op til 15 lejligheder.
Ved større behov for varmt brugsvand kan de også
kaskadeforbindes.

33

CTC EcoLogic L/M og S
Smart varmepumpestyring
Styreenhederne CTC EcoLogic L og M er intelligente styresystemer, som automatisk overvåger og styrer CTC’s varmepumper, tilskudsvarme, buffertanke,
solvarme, pool, frikøling m.m. CTC EcoLogic S er en enkel, men smart kontrol.

Nyt integreret display og moderne design
Konstruktionen af styreenhederne CTC EcoLogic L
og M er en videreudvikling af den gennemtestede
CTC EcoLogic. De nye CTC EcoLogic L og M har fået
et nyt og moderne design med et helt integreret display.
Displayet har fået en ny opdateret grænseflade,
hvor du har nem adgang til alle funktioner og både
kan swipe og scrolle, ligesom på din smartphone.
Derudover kan du nemt få vist displayet på din tablet,
mobiltelefon m.m. Styrelogikken har enkle og tydelige
symboler med valgbart sprog.

Fjernstyring
CTC EcoLogic L/M har også fået internetopkobling som
standard, så du nemt kan fjernstyre din varmepumpe. For
at passe ind i det intelligente hjem er CTC EcoLogic L/M
også forberedt til tilslutning til Alexa, Google Home m.m.
Du kan også slutte styringen til en fjerncomputer (DUC).
Fremtidssikret
CTC EcoLogic L/M er desuden forberedt til Smartgrid,
hvilket betyder, at den er forberedt til fremtidens elnet.

Med CTC EcoLogic L kan du tilslutte og styre
op til ti varmepumper og fire varmekredse (fire
fremløbstemperaturer/varmekurver).
CTC EcoLogic M er en lidt enklere variant, som kan
styre op til to varmepumper i op til to varmekredse,
hvilket er nok til de fleste hjem.
CTC EcoLogic L/M har indbygget effektvagt, valgfri
ekstern tilskudseffekt (0-10 V, 0-3 trin eller 0-7 trin),
prioritering af varmt vand og indbygget summealarm.
Du kan logføre driftsdata og opdatere programmer via
USB.
Enklere men stadig smart
CTC Ecologic S er en enklere type varmepumpestyring
og fås i to forskellige udførelser. Den ene er udviklet
til luft-/vandvarmepumperne CTC EcoAir 400-600M,
og den anden til bjergvarmepumperne
CTC EcoPart 400-600M.

NYHED!

CTC Ecologic S

CTC Ecologic L/M

CTC EcoLogic S gør det muligt at koble varmepumpen
til en akkumuleringstank eller til vores ældre indendørsmoduler, f.eks. CTC EcoEl. CTC EcoLogic S kan også
anvendes ved tilkobling af varmepumpen til produkter
med vekselventil til varmtvandsproduktion, f.eks.
fraluftsvarmepumper. CTC EcoLogic S er udstyret med
en 4,3-tommers touchskærm med tydelige symboler
og tolv sprog. Det er muligt at få vist displayet på dit
hjemmenetværk, og dit produkt kan også fjernstyres
med appen myUplink.
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Smart tilbehør
– til supplering og forenkling

myUplink CTC
Med appen myUplink kan du overvåge og styre dit anlæg direkte via
din smartphone. Du kan f.eks. justere temperaturen eller modtage
en alarm ved eventuelt driftsstop. Appen myUplink kan downloades
gratis fra App Store eller Google Play.

CTC EcoVent 25 fraluftsaggregat
Muliggør flot installation i huse med
mekanisk fraluftsventilation.
Passer til CTC GSi 600, CTC GS 600
og CTC EcoZenith i360.

CTC EcoVent 20 fraluftsaggregat
Muliggør flot installation i huse med
mekanisk fraluftsventilation.
Passer til CTC GSi, CTC GS,
CTC EcoHeat, CTC EcoPart Pro og
CTC EcoZenith i250/i255/i350.

Frikøling
CTC EcoComfort
Gratis frikøling om sommeren
giver et køligt hus.
Består af en passiv køleenhed,
som udnytter borehullets
kølige temperatur.

CTC EcoVåf fraluftsaggregat
med genvinding
Anvendes i kombination med
bjergvarme. Genvinder varmen
i fraluften og hæver brinevæskens temperatur, hvilket giver
en højere COP.

Dækkappe og forhøjningssokkel
Skjul rørtilslutninger med en
flot dækkappe, eller placer
produktet på en sokkel i
samme design.
Dækkapperne fås i tre højder,
som alle kan kombineres,
så de passer til de fleste
loftshøjder og produkter.

CTC CFA fraluftsaggregat
Erstatter tidligere ventilation i
huse med fraluftsventilation.
Passer til CTC EcoHeat,
CTC EcoPart Pro og
CTC EcoZenith i250/i255.

Du kan finde mere intelligent tilbehør på ctc-heating.com
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CTC SmartControl
– intelligente hjem med CTC
CTC SmartControl – en række intelligente trådløse følere, der måler temperatur,
luftfugtighed og kuldioxid.

En varmepumpe er noget af det klogeste, du kan
investere i. Hvis du har et årligt energiforbrug på
30.000 kWh, er en varmepumpe i mange tilfælde
allerede betalt hjem efter et par år.

CTC SmartControl sørger for optimering af varme, varmt vand og ventilation.
Systemet bygger på CTC SmartControl Gateway –
en basisenhed, som kan styre op til syv valgfrie stykker
trådløst tilbehør. Serien omfatter flere slags intelligent tilbehør:
en trådløs rumføler, som drives af solceller, og en multiknap,
som kan styre flere forskellige funktioner som f.eks. ekstra
varmt vand.

Der er også fugt-og CO2-følere, der kan behovsstyre ventilationen. Fugtføleren øger automatisk ventilationen,
når luftfugtigheden stiger på badeværelset eller i vaskerummet. CO2-føleren sørger for at skrue ned for ventilationen,
når der ikke er nogen hjemme, og kan øge ventilationen, når
f.eks. familien er på besøg.

Hvis du har tykke gulve og vægge, kan det måske være
nødvendigt med en repeater, der forstærker signalet mellem
det forskellige tilbehør.

CTC SmartControl sørger for, at ventilationen altid optimeres,
så der er en konstant god luftkvalitet, og sikrer, at både
ventilation og energiforbrug holdes på det rette niveau.

CTC SmartControl
Gateway
Basisenhed, som kan styre
op til syv valgfrie stykker
intelligent tilbehør.

CTC SmartControl Rumføler
Solcelledrevet trådløs rumføler med
genopladeligt batteri.

CO2

CTC SmartControl
Repeater
Signalforstærker, som ved
behov forstærker signalet
mellem det forskellige tilbehør.

CTC SmartControl Rum-/fugtføler
Solcelledrevet trådløs rumføler med
genopladeligt batteri, som kan behovsstyre
ventilationen.

CO2
CTC SmartControl Rum-/
fugt-/CO2-føler
Føler, som kan behovsstyre
ventilationen, og som sørger for
altid at optimere ventilationen,
så der er en konstant god
luftkvalitet, således at både
ventilation og energiforbrug
holdes på det rette niveau.
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CTC SmartControl Multiknap
Trådløs knap med 2 positioner, som
kan styre flere forskellige funktioner,
f.eks. ekstra varmt vand.
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Med næsten 100 års erfaring arbejder vi aktivt for et bæredygtigt og fossilfrit samfund. Vi udvikler og producerer alle
vores varmepumper i Småland. Rødderne går tilbage til
1923, hvor vi begyndte at opvarme svenske hjem. Vi er
bedst kendt for vores grønne fyr, der har givet varme til
millioner af husstande i hele Europa. Vi var de første med
varmekedler med indbygget varmtvandsproduktion, og
vi var de første til at lancere varmepumper til luft/vand.
Det er derfor ingen overdrivelse at sige, at vi har udviklet
branchen.
Kort sagt – CTC er en af Europas førende producenter af
varmeprodukter. Vi ligger i Småland og indgår sammen
med Bentone, Turboflame og Osby Parca i Enertech AB,
som har salg i hele verden.

www.ctc-heating.com
Enertech AB, Box 309, SE-341 34 Ljungby,
Sweden. +46 372 88 000 – info@enertech.se – www.ctc-heating.com
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CTC forbeholder sig retten til at foretage ændringer. (Alle modeller kan ikke fås i alle lande).

Vi står for tryghed, kvalitet og varme!

