Lämpimästi
tervetuloa!

Made in Sweden!
Kun sijoitat CTC-lämpöpumppuun, voit olla varma, että olet asentamassa yhtä
markkinoiden luotettavimmista ja pitkäikäisimmistä lämpöpumpuista. Kehitämme
ja valmistamme kaikki tuotteemme tehtaallamme Smoolannissa emmekä tingi
laaduntarkkailusta ja innovoinnista.
CTC – Ruotsalaista laatua vuodesta 1923.
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Turvallinen investointi!
CTC:llä voit olla varma, että olet asentamassa yhtä markkinoiden
luotettavimmista lämpöpumpuista.
Tuotekategoriamme:

Maalämpöpumput
CTC:n maalämpöpumpulla voit säästää jopa 85 % lämmityskustannuksissa.
Maalämpöpumppu hyödyntää kallioon varastoitunutta aurinkoenergiaa.
Käytettävä energia on ilmaista, ympäristöystävällistä ja auttaa vähentämään
CO2-päästöjä.
Vesistö- ja maapiirit
Tämän energialähteen käyttämiseksi maaperään tai vesistöön asetetaan
300–500 metrin nestetäytteinen kollektoriletku. Varastoitunut aurinkolämpö
lämmittää letkussa kiertävän nesteen. Neste virtaa lämpöpumpun läpi, jolloin
kompressori nostaa sen lämpötilaa kylmäaineen ja lämmönvaihtimen avulla
suljetussa järjestelmässä.

Ilma-vesilämpöpumput
CTC:n ilma-vesilämpöpumpulla voit säästää jopa 75 % lämmityskuluissa.
Ilma-vesilämpöpumppu siirtää ilman lämpöenergiaa lämmitykseen ja
käyttöveden lämmitykseen. Asennus on helppoa, koska se ei edellytä
porausreikää eikä kierukoita maahan. Käytettävä energia on ilmaista, ympä
ristöystävällistä ja auttaa vähentämään CO2-päästöjä.

Ilmanvaihtoratkaisut
Raikas sisäilma on tärkeää terveydelle. Kotisi ilmanvaihdon tarkoituksena on
tuulettaa talosta pois epäpuhtauksia ja kosteutta ja lisätä raitista ilmaa. On
myös tärkeää minimoida häiritsevä melu kotonasi. CTC tarjoaa konseptin
taloihin, joissa on poistoilmalämmitys.

Sisäyksiköt
Kaikissa CTC-sisäyksiköissä on ainutlaatuinen ohjausjärjestelmä, joka laskee
talonlämmöntarpeen. Ohjausjärjestelmä varmistaa, että lämpöpumppu toimii
tehokkaasti ja tuottaa lämpöä ja lämmintä käyttövettä aina oikean määrän.
Ohjausjärjestelmää käytetään loogisella kosketusnäytöllä.

Lämminvesivaraajat
CTC on valinnut oman polkunsa, jotta tuotteiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Käytämme ainoastaan korkealaatuista ruostumatonta
terästä, joka on luja ja kestävä materiaali. Laadukas materiaali yhdistettynä
ainutlaatuiseen valmistusmenetelmään minimoi korroosioriskin.
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Olemme ympäristöyritys,
joka työskentelee pitkällä
aikavälillä fossiilisista polttoaineista
riippumattoman tulevaisuuden puolesta
Lämpöpumppumme hyödyntävät maaperään, vesistöihin ja ilmaan varastoitunutta
aurinkoenergiaa. Aurinkoenergia on ilmaista, ympäristöystävällistä ja auttaa
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Lähes 100 vuoden kokemuksella kehitämme
innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja fossiilisista polttoaineista riippumatonta ja kestävää
yhteiskuntaa varten tuleville sukupolville.
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Laajenna
lämmitysjärjestelmääsi,
milloin haluat.
Yhdistä ja täydennä lämmitysjärjestelmääsi
käytännössä kaikella, mikä liittyy lämmitykseen.

EnergyFlex antaa
täyden valinnanvapauden tulevaisuudessa
EnergyFlexin ansiosta sinulla on tulevaisuudessa täysi vapaus yhdistää helposti muita lämmönlähteitä,
kuten aurinkolämmitys, vesitakka, sekä erilaiset kattilat ja varaajat yhdessä järjestelmässä. EnergyFlex on
ainutlaatuinen ratkaisu ja standardi kaikille lämpöpumpuille eikä se maksa ylimääräistä. Ei hässäkkää tai
vaikeita järjestelmäratkaisuja, vaan pelkkä kytkentä ja ala nauttia.

Aurinkokeräimet
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Uima-altaan
lämmitys

Pellettikattilat

Vesitakat

Puukattilat

Sisäyksiköt
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Maalämpöpumput
CTC valmistaa kahdentyyppisiä maalämpöpumppuja. Invertteriohjatut ja start/stop-toiminnolla
varustetut lämpöpumput. CTC GSi 600 ja EcoPart 600M ovat lämpöpumppuja, joissa on
invertteriohjattu kompressori, ja jotka mukautuvat automaattisesti talon tehontarpeeseen.
Kun tarvitaan lisää lämpöä tai lämmintä käyttövettä, lämpöpumpun teho kasvaa. Vastaavasti
kierrosluku laskee, kun lämmitystä tarvitaan vähemmän.
CTC EcoHeat 400, CTC GS 600 ja CTC EcoPart 400 ovat perinteisiä lämpöpumppuja, jotka
lämmittävät talon ja lämpimän käyttöveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla
kompressorilla. Perinteinen on/off-lämpöpumppu on hieman invertteriohjattua lämpöpumppua
edullisempi, mutta tuo toisaalta hieman sitä pienemmät säästöt.
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CTC GSi 600 -sarja
Invertteriohjatut maalämpöpumput
CTC GSi on yksi Ruotsin parhaista lämpöpumpuista, joka on nyt saanut uuden
muotoilun, uuden näytön ja erittäin laadukkaan pintaviimeistelyn!
Tämän ansiosta lämpöpumppusi on entistäkin parempi, takaa suuret säästöt ja on
tyylikäs osa kotisi sisustusta.
Älykäs ja helppokäyttöinen
CTC GSi 600:ssa on päivitetyllä käyttöliittymällä varustettu
täysin uusi integroitu kosketusnäyttö, jossa voit helposti
käyttää kaikkia toimintoja sekä pyyhkäistä ja vierittää aivan
kuten älypuhelimellasi. Lisäksi voit helposti peilata näytön
tablettiin, älypuhelimeen jne. Värikosketusnäytön symbolit
ovat selkeät ja teksti halutulla kielellä, joten lämmityksen ja
lämpimän käyttöveden säätäminen tai käyttötietojen
noutaminen onnistuu helposti. Sisäänrakennettu automatiikka on ulkoilmaohjattu, ja se ottaa huomioon sekä
sisä- että ulkolämpötilan.

EnergyFlex
Lisävarusteen avulla voit helposti laajentaa järjestelmää
aurinkolämmityksellä, antaa vesitakan tai nykyisen kattilasi
tuottaa lämpöä. Tai miksi et liittäisi asennukseen uima-allasta
ja nauttisi lämmöstä myös kesällä.
Valmiina tulevaisuuteen
CTC EcoZenith 600:ssa on nyt Internet-yhteys vakiona, joten
lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Älykotia varten
tuotteessa on valmius Alexalle, Google Homelle jne. Se on
myös Smartgrid-valmis, mikä tarkoittaa, että se on valmis
tulevaisuuden sähköverkkoon.

Invertteriohjattu ja tehokas
Invertteriohjauksen avulla CTC GSi 600 mukautuu automaat
tisesti talon tehontarpeeseen vuoden aikana. Kompressorin
teho nousee, kun lämmöntarve kasvaa, ja päinvastoin.
Tämä tekniikka antaa aina maksimaaliset säästöt (jopa 85
%).
Tehokas ja hiljainen
CTC GSi 600:n vuosilämpökerroin (SCOP) on niin korkea,
että se tuottaa yhden vuoden aikana yli viisi kertaa
enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Kompressori ja
jäähdytyskomponentit on suljettu erilliseen äänieristettyyn
yksikköön, joten se on erittäin hiljainen, vain 34 dB(A).
Lisäksi koko lämpöpumppu on erittäin tehokkaasti eristetty
energiahäviöiden minimoimiseksi. CTC GSi täyttää
energialuokan A+++ vaatimukset, mikä on paras lämpöpumpuille annettava energiamerkintä.

UUTUUS!

Automaattinen porakaivon sovitus
CTC GSi 600 mukautuu automaattisesti nykyisen porakaivon mukaan. Siksi asennuskustannukset ovat huomattavasti pienemmät vaihdettaessa vanha lämpöpumppu
uuteen. Lisäksi tuotteessa on uusi joustava liuospiirinliitäntä,
joka helpottaa asennusta entisestään.
Runsaasti lämmintä käyttövettä ja helppo mitoitus
CTC GSi 600 on varustettu erittäin tehokkaalla käyttöveden
lämmityksellä, joka tuottaa yli 300 litraa lämmintä käyttövettä. CTC GSi 600 on kolmea eri kokoa: CTC GSi 608
sopii parhaiten hieman pienempiin taloihin, CTC GSi 612
normaaliin omakotitaloon ja CTC GSi 616 hieman suurempaan kiinteistöön.
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CTC GS 600 -sarja

CTC EcoHeat 400 -sarja

Edulliset maalämpöpumput

Perinteiset maalämpöpumput

Uusi tyylikäs, älykäs ja energiatehokas sarja edullisia lämpöpumppuja,

CTC EcoHeat on perinteinen lämpöpumppu, joka lämmittää talon ja lämpimän

jotka lämmittävät talon ja lämpimän käyttöveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi)

käyttöveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla kompressorilla.

varustetulla hiljaisella scroll-kompressorilla.

CTC EcoHeat 400 on saatavana 4 mallina 6–12 kW. Se on toimintavarma ja hiljainen
maalämpöpumppu, joka säästää jopa 80 % nykyisestä energiantarpeestasi.

Premiumpumppu edulliseen hintaan
CTC GS 600 on sisarmallinsa GSi 600:n tapaan saanut
uuden muotoilun, uuden näytön ja erittäin laadukkaan pintaviimeistelyn! Uuden muotoilun ansiosta uusi lämpöpumppusi
näyttää sijoituspaikasta riippumatta aina tyylikkäältä osalta
kotisi sisustusta.

Valmis tulevaisuuden haasteisiin
CTC GS 600:ssa on nyt Internet-yhteys vakiona, joten
lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Älykotia varten
tuotteessa on valmius Alexalle, Google Homelle jne.
Se on myös Smartgrid-valmis, mikä tarkoittaa, että se on
valmis tulevaisuuden sähköverkkoon.

Täysin uuden integroidun kosketusnäytön mukana
CTC GS 600 on saanut uuden, päivitetyn käyttöliittymän,
jossa voit helposti käyttää kaikkia toimintoja sekä pyyhkäistä
ja vierittää aivan kuten älypuhelimellasi. Lisäksi voit helposti
peilata näytön tabletissa, älypuhelimessa jne.

Korkea hyötysuhde ja alhainen äänitaso
CTC GS 600:n hyötysuhde on erittäin korkea ja äänitaso
erittäin alhainen, sillä sekä kompressori että kaikki jäädytyskomponentit on asennettu erilliseen, äänieristettyyn
yksikköön.
CTC GS 600 on helppo asentaa, sillä syöttökaapeliettä
sekä menovesianturi on asennettu valmiiksi tehtaalla.
Järjestelmään kuuluva magnetiittisuodatin pitää lisäksi
patterijärjestelmäsi puhtaana ja raikkaana.
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Valmis tulevaisuuteen
CTC EcoHeat 400 on Smartgrid-valmis, mikä tarkoittaa,
että se voidaan liittää tulevaisuuden sähköverkkoon.

Ohjaus ja säätö
CTC EcoHeat 400:ssä on täysin uusi kosketusnäyttö,
jonka päivitetyssä käyttöliittymässä pääset helposti kaikkiin
toimintoihin aivan kuten älypuhelimessasi. Lisäksi voit
helposti peilata näytön tabletissa, älypuhelimessa jne.

CTC GS 600 on Ruotsin edullisimpia lämpöpumppuja ja
tarjoaa miellyttävää lämpöä mahdollisimman alhaisin
kustannuksin vuosikausiksi eteenpäin. CTC GS 600 on
varustettu hiljaisella scroll-kompressorilla, jonka ansiosta
tuote on edullisempi hankkia, mutta tarjoaa pienemmät
säästöt.
CTC GS 600 on saatavana kahtena kokona, 6 ja 8
kW, ja sen lämminvesikapasiteetti on peräti 300 litraa.
Energiankulutuksen minimoimiseksi niissä on myös A-luokan
kiertovesipumput ja erittäin tehokas eristys.

Tasaisempi lämpö lisää mukavuutta
CTC EcoHeat 400:een olemme valinneet oman tekniikan,
joka antaa tasaisemman lämmön. CTC EcoHeat 400 on
varustettu puskurivaraajalla, joka antaa kompressorille
hyvät työskentelyolosuhteet lämmityspiiristä riippumatta.
Tämä minimoi patterijärjestelmän naksahtelun ja muut
häiriöäänet.

Värikosketusnäytönsymbolit ovat selkeät ja teksti halutulia
kielellä, joten lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätäminen tai käyttötietojen noutaminen onnistuu helposti.

UUTUUS!

Sisältää vapauden EnergyFlexillä
Täydennä nyt tai myöhemmin muilla energialähteillä.
Valmiina on kaksi liitäntää, joihin voidaan kytkeä esim.
aurinkolämpö, vesitakka tai vaikkapa uima-allas?
Etäohjaus
CTC EcoHeat 400:ssa on nyt Internet-yhteys vakiona,
joten lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Tuote
sulautuu täydellisesti älykotiin, sillä siinä on yhteysvalmius
Alexaan, Google Homeen jne.
Langaton anturi
Langattomat huoneanturit ovat poikkeuksellisen viisaita
lisävarusteita.
Standardit
Asennus uudisrakennukseen edellyttää ruotsalaisten
rakennusmääräysten mukaan sähkötehoa rajoittavan
ohjaustoiminnon. Siksi se on vakiona CTC EcoHeat
400:ssa.
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CTC EcoPart 400 -sarja

CTC EcoPart 600M -sarja

Kompaktit on/off-toiminnolla maalämpöpumput

Kompaktit kierroslukuohjatut maalämpöpumput

Kompaktit ja matalat lämpöpumput, jotka sopivat täydellisesti ahtaisiin tiloihin. Kuusi tehokasta

CTC EcoPart 600M on kompakti invertteriohjattu lämpöpumppu, jonka suorituskyky

ja kompaktia lämpöpumppua, jotka täyttävät omakotitalon tai pienen teollisuuskiinteistön

on sama kuin CTC GSi:n, mutta josta puuttuu ohjaus ja lämpimän käyttöveden

lämmöntarpeen. CTC EcoPart 400 on saatavana kuutena kokona: 6–17 kW.

valmistus. CTC EcoPart 600M:n toiminta mukautuu automaattisesti talon vuodenaikojen mukaiseen lämmöntarpeeseen. Kompressorin teho nousee, kun lämmöntarve
kasvaa, ja päinvastoin. Tämän ansiosta lämpöpumpun tuottama säästö on aina

Erittäin tehokkaita ja älykkäitä
CTC EcoPart 400:lla säästät jopa 80 % nykyisestä
energiantarpeestasi. Jos energiantarve on suurempi,
voit kytkeä yhteen jopa kymmenen CTC EcoPart 400
-lämpöpumppua.
Hiljainen ja yksinkertainen
CTC EcoPart 400 on äänieristetyn jäähdytysmoduulin
ansiosta hiljaisempi kuin koskaan. Se on pieni ja siisti, ja
siksi helpompi asentaa ja kätevämpi huoltaa.
Kaikki samassa
Voit täydentää muilla energialähteillä ja kytkeä
aurinkolämmityksen, vesitakan tai vaikkapa uima-altaan?
Ratkaisumme antavat sinulle periaatteessa rajattomat
mahdollisuudet omien ja kiinteistösi tarpeiden mukaan.
Pieni ja tehokas
Jos huonekorkeus on matala ja tavallinen lämpöpumppu
liian korkea, CTC EcoPart 400 on täydellinen vaihtoehto
yhdessä CTC EcoZenith i255 L -sisäyksikön kanssa. Jos
lämpimän käyttöveden tarve on erittäin suuri, voidaan valita
sen sijaan CTC EcoZenith i360 Pro -sisäyksikkö, joka on
varustettu tehokkaalla levylämmönvaihtajalla.
Jos haluat täydentää järjestelmää muulla lämmönlähteellä
tai uima-altaalla, kytke CTC EcoPart 400 CTC EcoZenith
i555 Pro hybridivaraajaan. Muista, että CTC EcoZenith
i555 on pyöreä hybridivaraaja, joka vaatii hieman enemmän
tilaa. Jos lämmöntarve on suurempi tai CTC EcoPart
halutaan liittää nykyiseen järjestelmään, sitä täydennetään
CTC EcoLogic L/M -ohjausmoduulilla, jolla saadaan
jopa kymmenen lämpöpumpunjärjestelmä lämmitystä ja
lämmintä käyttövettä varten.

mahdollisimman suuri.

Pieni mutta tehokas
CTC EcoPart 600M on vain 775 mm korkea, joten se sopii
erinomaisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala.
CTC EcoPart 600M on saatavana kahtena eri kokona,
12 ja 16 kW, jotka voidaan kytkeä sarjaan lämmöntarpeen
ollessa suurempi.
Lämmin käyttövesi ja ohjaus
Täydellistä asennusta varten CTC EcoPart 600M täydennetään sisäyksiköllä CTC EcoZenith i360 tai i555 Pro. CTC
EcoZenith i555 Pro tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet
luoda joustava lämmityspiiri. Lisäksi CTC EcoZenith i555
Pro antaa runsaasti lämmintä käyttövettä. 22 litran minuuttivirtauksella saadaan yli 600 litraa 40-asteista vettä, mikä
riittää 15 teinin suihkussa käyntiin.
Jos tarve on suurempi tai CTC EcoPart halutaan liittää
nykyiseen järjestelmään, sitä täydennetään CTC EcoLogic
L/M -ohjausmoduulilla, jolla saadaan jopa kymmenen
lämpöpumpun järjestelmä lämmitystä ja lämmintä käyttövettä varten. CTC EcoZenithin ja CTC EcoLogic L/M:n
ohjaus hoitaa koko lämmitysjärjestelmän ja ohjaa lämpimän
käyttöveden tuotantoa toiveittesi ja tarpeittesi mukaan.
Automaattinen porakaivon sovitus
Jos sinulla on vanha lämpöpumppu, joka on vaihdettava,
asennus ei tuota ongelmia, sillä tuote mukautuu
automaattisesti nykyiseen porakaivoon.

CTC EcoZenithin ja CTC EcoLogicin ohjaus hoitaa koko
lämmitysjärjestelmän ja ohjaa sitä tarpeittesi mukaan.
Täydennä jäähdytyksellä, useilla lämmityspiireillä, aurinkopaneeleilla tai vaikka uima-altaalla. Sisäyksiköissämme
kaikki on sisäänrakennettuna alusta alkaen. Tämän
helpompaa ja joustavampaa se ei voi olla.
myUplink -sovelluksen avulla voit lisäksi hallita lämpöpumppua kätevästi älypuhelimellasi.
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CTC:n ilma-vesilämpöpumpulla
voit säästää jopa 75 %
lämmityskustannuksissa.
Ilma-vesilämpöpumppu siirtää ilman lämpöenergiaa lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen.
Asennus on helppoa, koska se ei edellytä porausreikää eikä kierukoita maahan. Käytettävä energia on
ilmaista, ympäristöystävällistä ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. EnergyFlexin ansiosta
järjestelmää on helppo täydentää muilla lämmönlähteillä, esim. aurinkolämmityksellä, tai lämmittää
vaikkapa uima-allasta ja säästää samalla rahaa! CTC:n ilma-vesilämpöpumpulla voit säästää jopa 75 %
lämmityskustannuksissa.
CTC:n valikoimassa on kahdentyyppisiä ilma-vesilämpöpumppuja. Invertteriohjatut ja start/stoptoiminnolla varustetut lämpöpumput. CTC EcoAir 600M on lämpöpumppu, jossa on invertteriohjattu
kompressori ja joka mukautuu automaattisesti talon tehontarpeeseen. Kun tarvitaan lisää lämpöä tai
lämmintä käyttövettä, lämpöpumpun teho kasvaa. Vastaavasti kierrosluku laskee, kun lämmitystä
tarvitaan vähemmän.
CTC EcoAir 400 on perinteinen lämpöpumppu, joka lämmittää talon ja lämpimän käyttöveden start/
stop-toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla kompressorilla. Perinteinen on/off-lämpöpumppu on hieman
invertteriohjattua lämpöpumppua edullisempi, mutta tuo toisaalta hieman sitä pienemmät säästöt.

16

17

CTC EcoAir 400 -sarja

CTC EcoAir 600M -sarja

Perinteiset ilma-vesilämpöpumput

Invertteriohjatut ilma-vesilämpöpumput

CTC EcoAir 400 on perinteinen lämpöpumppu, joka lämmittää talon ja lämpimän

CTC EcoAir 600 on invertteriohjattu lämpöpumppu, joka mukautuu automaattisesti

käyttöveden start/stop-toiminnolla (on/off-tyyppi) varustetulla kompressorilla.

talosi lämmitystarpeeseen vuoden aikana. Kompressorin teho nousee, kun

Perinteinen on/off-lämpöpumppu on hieman kierroslukuohjattua lämpöpumppua

lämmöntarve kasvaa, ja päinvastoin. Tämä tekniikka antaa aina maksimaaliset

edullisempi, mutta tuo toisaalta hieman sitä pienemmät säästöt.

säästöt (jopa 75 %).

Ilma on vapaata ja täynnä energiaa
CTC EcoAir 400 ottaa energiansa ilmasta -22 °C:een asti ja
tuottaa jopa 65-asteista lämmintä käyttövettä käytettäväksi
sekä vesijohtoveteen että lämmitykseen. CTC EcoAir 400 on
saatavilla useina kokoina 6–17 kW, joten talon kulutuksesta
riippumatta löytyy aina sopiva lämpöpumppu.

Tyylikäs CTC EcoAir 600M maailmanluokan
suorituskyvyllä
CTC EcoAir 600M -sarjan rakenne perustuu hyväksi
todettuun EcoAir-sarjaan, joka on yksi Ruotsin myydyimpiä
ilma-vesilämpöpumppuja. Tuloksena on tuote, jolla on
erittäin korkea hyötysuhde ja erittäin matala melutaso.
CTC EcoAir 600M on niin tehokas, että se antaa viisi
kertaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa.

Lisää tehoa, vähemmän melua ja enemmän säästöä
CTC EcoAir 400 on varustettu tehokkaalla on/off-tyyppisellä
scroll-kompressorilla, elektronisella paisuntaventtiilillä ja
puhaltimella, jonka äänitaso on erittäin matala. Tarpeen
mukainen huurteensulatus ja erinomainen vuosihyötysuhde
takaavat pitkän käyttöiän ja huomattavat säästöt.
Tasaisempi lämpö ympäri vuoden
CTC EcoAir 400 toimii parhaiten sisäänrakennetulla lämpöpumppuohjauksella varustettujen CTC EcoZenith sisäyksiköiden kanssa. Jos sinulla on oma kattila ja haluat
täydentää sitä CTC EcoAir 400:lla, voit tehdä sen jonkin
ohjausyksikkömme avulla. Ohjaus hoitaa koko lämmitysjärjestelmäsi ja ohjaa lämpimän käyttöveden tuotantoa toiveittesi ja
tarpeittesi mukaisesti.
Sisäyksiköidemme CTC EcoZenith i255 ja CTC EcoZenith
i555 Pro sekoitusventtiilitekniikka takaa tasaisen lämmön.
Koska lämpötila on tasainen, sinun ei tarvitse kuunnella putkien
laajentumisesta aiheutuvia häiritseviä napsahduksia lattiassa ja
putkistoissa.
Raikasta, legionellabakteeritonta käyttövettä
Sisäyksikkömme tuottavat lämmintä käyttövettä sitä mukaa,
kun sitä käytetään. Tämän ratkaisun ansiosta saat aina uutta,
raikasta ja legionellabakteeritonta lämmintä käyttövettä.
Myös sinulle, jolla on suora sähkölämmitys
CTC EcoAir 400 toimii myös taloissa, joissa on suora
sähkölämmitys. Täydennä yhdellä tai useammalla
puhallinkonvektorilla, joiden hiljaiset puhaltimet levittävät
lämpöä talossa.
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EnergyFlex
Lisävarusteet mahdollistavat helpon laajentamisen
vaihtoehtoisilla menetelmillä, kuten aurinkolämmityksellä,
vakiovaruste tai nykyisellä kattilallasi. EnergyFlex on vakiovaruste ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia tulevaisuuden
älykkäälle ja ympäristöystävälliselle lämmitykselle. Miksi et
liittäisi asennukseen uima-allasta ja hyödyntäisi lämmitystä
myös kesällä?

Sarjan tyylikäs ulkoasu sopii useimpiin ympäristöihin.
Lisäksi siinä on tarpeenmukainen huurteensulatus, joka
vähentää sulatuskerrat minimiin. Tämä antaa lisää lämpöä
ja tehoa sekä pidentää käyttöikää.
CTC EcoAir 600M on saatavana kolmena eri kokona
CTC EcoAir 610M
CTC EcoAir 614M
CTC EcoAir 622M

2,5 – 10 kW
2,5 – 14 kW
4,5 – 22 kW

Invertteriohjattu kompressori
CTC EcoAir 600M on varustettu invertteriohjatulla
kompressorilla, joka mukautuu tarpeittesi mukaan.
Se helpottaa myös pumpun mitoitusta ja kiinteistön
koosta riippumatta sopiva malli löytyy aina.
Ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa
CTC EcoAir 600M on optimoitu hyödyntämään ilman
sisältämän ympäristöystävällisen energian mahdollisimman
hyvin. Asennus on helppoa, koska se ei edellytä porareikää
eikä kierukoita maahan.
Riittävästi lämmintä käyttövettä ja
maksimaalinen mukavuus
CTC EcoAir 600M sopii täydellisesti yhteen CTC EcoZenith
i360 -sisäyksikön kanssa. Siinä on erittäin tehokas
käyttöveden lämmitys, joka tuottaa yli 300 litraa lämmintä
käyttövettä. Sisäilma säädetään automaattisesti
miellyttäväksi ainutlaatuisen värikosketusnäytön ja
edistyksellisen ja luotettavan ohjausjärjestelmän avulla.
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CTC EcoZenith i360
Tehokas sisäyksikkö, joka antaa paljon lämmintä käyttövettä
CTC EcoZenith i360 on varustettu samalla erittäin tehokkaalla käyttöveden lämmitystekniikalla kuin maalämpöpumppumme CTC GSi/GS. Yhdessä CTC EcoAirin tai
CTC EcoPartin kanssa se tuottaa yli 300 litraa lämmintä käyttövettä.
Täydellinen sisäyksikkö uudella muotoilulla
CTC EcoZenith i360 uuden muotoilun, uuden näytön ja
erittäin korkeatasoisen pintaviimeistelyn! Uuden muotoilun
ansiosta uusi sisäyksikkösi näyttää sijoituspaikasta riippumatta aina tyylikkäältä osalta kotisi sisustusta.
Täysin uuden integroidun kosketusnäytön mukana CTC
EcoZenith i360 on saanut uuden, päivitetyn käyttöliittymän,
jossa voit helposti käyttää kaikkia toimintoja sekä
pyyhkäistä ja vierittää aivan kuten älypuhelimellasi. Lisäksi
voit helposti peilata näytön tabletissa, älypuhelimessa jne.

Valmis tulevaisuuden haasteisiin
CTC EcoZenith i360:ssa on nyt Internet-yhteys vakiona,
joten lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Älykotia
varten tuotteessa on valmius Alexalle, Google Homelle jne.
Se on myös Smartgrid-valmis, mikä tarkoittaa, että se on
valmis tulevaisuuden sähköverkkoon.

Värikosketusnäytön symbolit ovat selkeät ja teksti halutulla
kielellä, joten lämmityksen ja lämpimän käyttöveden
säätäminen tai käyttötietojen noutaminen onnistuu helposti.
Lisäksi voit helposti peilata näytön tabletissa,
älypuhelimessa jne.
CTC EcoZenith i360 on erittäin tehokas sisäyksikkö, jossa
on sisäänrakennettu lämpöpumppuohjaus. Asenna se
yhdessä CTC EcoAir 600M -ilma/vesilämpöpumppujen
kanssa täydelliseksi yhdistelmäksi. CTC EcoPart 406 – 412
on valinta silloin, kun halutaan mieluummin maalämpö.
Sisältää kaiken minimaalisilla energiahäviöillä
Paisuntasäiliö, syöttökaapeli ja menovesianturi on
asennettu tehtaalla. Lisäksi mukana toimitetaan vakiona
painemittari ja automaattinen ilmanerotin.

UUTUUS!

CTC EcoZenith i360 on myös erittäin tehokkaasti eristetty,
minkä ansiosta energiahäviöt ovat minimaaliset.

Sisäyksiköt, jotka ohjaavat ja
hallitsevat kotisi lämmitystarvetta
Kaikissa CTC-sisäyksiköissä on ainutlaatuinen
ohjausjärjestelmä, joka laskee talon
lämmöntarpeen. Ohjausjärjestelmä varmistaa,
että lämpöpumppu toimii tehokkaasti ja lämpöä
ja lämmintä käyttövettä tuotetaan oikea määrä.
Ohjausjärjestelmää voi käyttää kätevällä
värikosketusnäytöllä, jossa on selkeät symbolit.
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Matala huonekorkeus? Ei hätää!
Valitse sisäyksikön korkeus, joka sopii kotiisi. Saatavana
on kaksi korkeutta: 1 666 tai 1 924 mm.
Matalassa mallissa putkiliitännät ovat yläosassa ja
korkeassa mallissa laitteen pohjassa.
Ilmasto-ohjattu ja laajennettava
Sisäänrakennettu automatiikka on ulkoilmaohjattu,
ja se ottaa huomioon sekä sisä- että ulkolämpötilan.
CTC EcoZenith i360 voi vakiona ohjata kahta erillistä
lämmitys-järjestelmää.
Lisävarusteen avulla voit helposti laajentaa järjestelmää
aurinkolämmityksellä, antaa vesitakan tai nykyisen kattilasi
tuottaa lämpöä. Asennukseen voi liittää myös uima-altaan,
jolloin voit hyödyntää lämmitystä myös kesällä.
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CTC EcoZenith i255

CTC EcoVent i360F

Tehokas sisäyksikkö kahdella korkeudella

Hiljainen ilmanvaihto ja taloudellisempi lämmitys

Sisäyksikkö ei saa koskaan olla heikko lenkki, koska silloin ei ole mitään väliä kuinka

Älykäs konsepti taloihin, joissa poistoilmalämmitys. CTC EcoVent i360F on sisäyksikkö

tehokas lämpöpumppu on. CTC EcoZenith i255 nyt uudella päivitetyllä näytöllä.

lämpöpumppuohjauksella ja integroidulla ilmanvaihdolla, jotka yhdessä ilma/
vesilämpöpumpun kanssa antavat huomattavasti energiatehokkaamman, älykkäämmän
ja hiljaisemman laitteiston.

Monipuolinen sisäyksikkö
CTC EcoZenith i255:een olemme valinneet saman
tekniikan kuin maalämpöpumpussamme CTC EcoHeat.
CTC EcoZenith i255 on varustettu puskurivaraajalla,
joka antaa kompressorille hyvät työskentelyolosuhteet
lämmityspiiristä riippumatta. Tämä minimoi
patterijärjestelmän naksahtelun ja häiriöäänet.

Valmiina tuleviin haasteisiin
CTC EcoZenith i360:ssa on nyt Internet-yhteys vakiona,
joten lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Älykotia varten
tuotteessa on valmius Alexalle, Google Homelle jne. Se on
myös Smartgrid-valmis, mikä tarkoittaa, että se on valmis
tulevaisuuden sähköverkkoon.

CTC EcoZenith i255:llä on monia etuja: Mitä sanot älykkäästä lämpöpumppuohjauksesta? Värikosketusnäyttö?
Aurinkoliitäntä? Tässä vain muutamia esimerkkejä.

Ja kaikki muut
• Täydennä CTC EcoComfortilla, jolloin saat
viilennyksen kesäksi.
• Valitse kotiisi sopiva korkeus, 1,65 tai 1,90 mm.
• Sähkötehoa rajoittava ohjaustoiminto on vakiovaruste

Suurin energiansäästö varmistetaan asentamalla CTC EcoVent
i360F yhdessä Ruotsin myydyimpiin kuuluvan CTC EcoAir 406
ilma/vesilämpöpumpun kanssa.

CTC EcoVent i360F tuulettaa asunnon, tuottaa lämpöä ja
lämmintä käyttövettä ja varmistaa, että sinulla on aina täydellinen
ilmanvaihto. Kaikkien märkätilojen tuuletusilma imetään ulos
sisäisellä puhaltimella, joka muodostaa heikon alipaineen,
jolloin muiden huoneiden ilma tuulettuu pois talon eri
märkätilojen kautta.

Tärkeintä on kuitenkin se, että siinä on valittavissa oleva
näyttökieli ja selvät symbolit, joiden ansiosta lämmön,
lämpimän käyttöveden jne. säätäminen sekä erilaisten
käyttötietojen hakeminen on todella helppoa.

Järjestelmän laajennusmahdollisuus
Täydennä nyt tai myöhemmin muilla energialähteillä.
Valmiina on kaksi liitäntää, joihin voidaan kytkeä esim.
aurinkolämpö, vesitakka tai vaikkapa uima-allas?

CTC EcoVent i360F:ssä on nyt Internet-yhteys vakiona, joten
lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Älykotia varten
tuotteessa on valmius Alexalle, Google Homelle jne. Se on
myös Smartgrid-valmis, mikä tarkoittaa, että se on valmis
tulevaisuuden sähköverkkoon.

Tällä yhdistelmällä säästät jopa 30 % enemmän kuin perinteisellä
poistoilmalämpöpumpulla.

CTC EcoZenith i255:ssä on täysin uusi kosketusnäyttö,
jonka päivitetyssä käyttöliittymässä pääset helposti kaikkiin
toimintoihin aivan kuten älypuhelimessasi. Lisäksi voit
helposti peilata näytön tabletissa, älypuhelimessa.

Sisäpuoli on tärkein
Sisäyksikön tärkein tehtävä on tuottaa paljon lämmintä
käyttövettä mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.
CTC EcoZenith i255 ei tule tuottamaan pettymystä sinulle
tai perheellesi. CTC EcoZenith i255 asennetaan aina jonkin
CTC EcoAir- tai CTC EcoPart -lämpö-pumpun kanssa, ja
ne tuottavat jopa 65-asteista lämmintä käyttövettä. Säiliön
tilavuus on 223 litraa.

Hiljaisempi ja taloudellisempi lämmitys
Talon ulkopuolella oleva kompressori merkitsee huomattavasti
hiljaisempaa ilmanvaihtoa. Koska käytämme ulkoilmaa sekä
talon että lämpimän käyttöveden lämmitykseen, saat lisäksi
paremman lämpötalouden. Järkevää eikö vain?

UUTUUS!

UUTUUS!

Korkea hyötysuhde ja älykäs tekniikka
CTC EcoVent i360F on varustettu uusimmalla teknologialla ja
samalla erittäin tehokkaalla levylämmönvaihtimella kuin CTC GSi
600 -maalämpöpumput, ja se tuottaa yli 300 litraa lämmintä
käyttövettä. Tuotteen ohjausautomatiikassa on uusi päivitetty
käyttöliittymä, jossa voit helposti käyttää kaikkia toimintoja sekä
pyyhkäistä ja vierittää aivan kuten älypuhelimellasi. Lisäksi voit
helposti peilata näytön tabletissa, älypuhelimessa jne.
Värikosketusnäytön symbolit ovat selkeät ja valikot suomenkieliset, joten lämmön ja lämpimän käyttöveden säätäminen tai
käyttötietojen noutaminen onnistuu helposti. Lisäksi voit helposti
peilata näytön tabletissa, älypuhelimessa jne.
Ilmastointikanavat on optimoitu sopimaan tavallisimpiin ilmanvaihtoliitäntöihin poistoilmapumppua vaihdettaessa.
Uusi muotoilu ja valmis tulevaisuuden haasteisiin
CTC EcoVent i360F on saanut uuden muotoilun ja erittäin
korkeatasoisen pintaviimeistelyn! Uuden muotoilun ansiosta uusi
sisäyksikkösi näyttää sijoituspaikasta riippumatta aina tyylikkäältä
osalta kotisi sisustusta.

• Peitekotelo (kuten kuvassa) on vakiovaruste, mutta
saatavana on useampia korkeuksia, jos tarvitaan
siistimpi asennus.
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CTC EcoAir 400 -sarja
Tehokkaat ilma-vesilämpöpumput

CTC:n EcoAir 400 -sarjan kolme
suurempaa lämpöpumppua sopivat
täydellisesti suuriin omakotitaloihin,
vuokra- ja teollisuuskiinteistöihin.
Lisäksi voit kytkeä yhteen useampia
lämpöpumppuja, jolloin tehoksi saadaan
jopa 170 kW.

KW
17

6K
W

15 KW

Tehoa silloin, kun sitä eniten tarvitaan
CTC EcoAir 400 antaa hieman enemmän tehoa silloin, kun
sitä todella tarvitaan – kun ulkona on kylmä. CTC EcoAir
400 on saatavilla sekä pieniin omakotitaloihin että
suurempiin kiinteistöihin.
Lämpöpumppujen suurin haaste useamman kodin
kiinteistöissä on kyky lämmittää nopeasti paljon lämmintä
käyttövettä. Me ihmiset tunnumme aina haluavan käydä
suihkussa yhtä aikaa. Silloinkin, kun ulkona on todella kylmä.

Lämpöpumput
suurempiin kiinteistöihin
Olipa sinulla sitten suurempi omakotitalo, vuokrakiinteistö, kirkko tai teollisuustila, meillä on siihen
lämpöpumppuratkaisu. Järjestelmäratkaisumme antavat lähes rajattomat mahdollisuudet mukauttaa
lämmitysjärjestelmä kiinteistösi tarpeiden mukaan. Suurempaa energiantarvetta varten on helppo kytkeä
sarjaan useita lämpöpumppujamme, jotka voivat tarjota tehoa jopa 170 kW. Jos tämä ei riitä, voit yhdistää
CTC-lämpöpumppusi muihin energialähteisiin.

Esimerkiksi CTC EcoAir 400 antaa jopa 65-asteista
lämmintä käyttövettä, kun ulkona on –10 - +40 ˚C. Jos
lämpötila ulkona laskee –22 ˚C:een, se pystyy tuottamaan
54 ˚C käyttövettä.
Tehokas kompressori
CTC EcoAir 400 on suunniteltu hiljaiseksi ja
hyötysuhteeltaan tehokkaaksi. Lämpöpumpuissa on
tehokas ja toimintavarma kompressori. Tämä yhdessä
puhallinrakenteen kanssa tekee CTC EcoAir 400:sta
luotettavia ja hiljaisia lämpöpumppuja.
Järjestelmäratkaisuja kiinteistöihin
Järjestelmäratkaisumme antavat lähes rajattomat
mahdollisuudet mukauttaa lämmitysjärjestelmä omien ja
kiinteistösi tarpeiden mukaan.

Parhaan mukavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi
CTC EcoAir 400 liitetään älykkääseen CTC EcoZenith i555
Pro hybridivaraajaan, lämmitystä ja lämmintä käyttövettä
varten.
Jos tarve on suurempi tai laitteistoa halutaan täydentää,
saatavana on myös CTC EcoLogic L -ohjausmoduuli. Se
liittää nykyisen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmäsi jopa
kymmeneen lämpöpumppuun.
CTC EcoZenith i555 Pron tai CTC EcoLogic Ln ohjaus
hoitaa koko lämmityspiirisi ja ohjaa lämpimän käyttöveden
tuotantoa toiveittesi ja tarpeittesi mukaan. Voit etävalvoa
laitteistoasi BMS/Internetin, Connect+-sovelluksen ja
tekstiviestien kautta. Täydennä jäähdytyksellä, useilla
lämmityspiireillä, aurinkopaneeleilla ja uima-altaalla – kaikki
on sisäänrakennettu alusta alkaen.
Tämän helpompaa ja joustavampaa se ei voi olla.
Asentajan unelma
Olemme kuunnelleet asentajiamme ja ottaneet huomioon
heidän toiveensa. Siksi CTC EcoAir 400 on poikkeuksellisen
helppo asentaa. Se ei vie paljon tilaa ja sen putki- ja
sähkövedot on helppo tehdä mukavalta
asennuskorkeudelta.

Kaikki järjestelmäratkaisumme varmistavat, että saat täydellisen järjestelmän kustannustehokkaalla tavalla.
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CTC EcoPart Pro/Basic

CTC EcoZenith i555 Pro

3-vaiheiset kiinteistölämpöpumput sisäänrakennetulla ohjauksella

Uima-allas? Aurinkolämmitys? Tai vain tavallisia nuoria?
CTC EcoZenith i555 Pro on hybridivaraaja, jossa sisäänrakennettu älykäs ohjaus.

CTC EcoPart Pro/Basic on suunniteltu suurempien kiinteistöjen, kuten kerrostalojen,
teollisuuskiinteistöjen ja hallien lämmitykseen.

Älykäs ja helppo ohjaus
CTC EcoPart Pro on varustettu ainutlaatuisella
EcoLogic Pro -ohjausjärjestelmällä. Ohjaus hoitaa
koko lämmitysjärjestelmäsi. Se valvoo ja ohjaa
lämpöpumppuja, aurinkopaneeleja, huippulämpöä,
puskurisäiliöitä, uima-allasta, tekee lämmintä käyttövettä, viilennystä jne. Voit myös etävalvoa järjestelmää
Modbusin tai tekstiviestien kautta.
Jos et tarvitse näin edistyksellistä ohjausta, valitse
sen sijaan CTC EcoPart Basic. CTC EcoPart
Basic on ohjattavissa digitaalisella signaalilla
(termostaattiohjaus).
Lisäksi sitä voidaan ohjata kiinteällä paluulämpötilalla. Tämä yksinkertainen ohjaus sopii esim.
varaa jalataukselle. Tämän helpompaa ja
joustavampaa se ei voi olla.
Erittäin hiljainen
CTC EcoPart Pro/Basic pystyy kahden erillisen
kylmämoduulin avulla käyttämään kolmea eri
tehoaluetta. Tämä antaa pehmeämmän käytön
ja sopeutuu paremmin talon eri tehontarpeisiin.
Käynnistyskerrat vähenevät ja lämpömukavuus on
parempi yksitehoisiin tuotteisiin verrattuna. Lisäksi
erilliset kylmämoduulit pitävät äänitason erittäin
alhaisena.
CTC EcoPart Pro/Basic -lämpöpumppuja on
saatavilla kolmea eri kokoa: 25, 30 ja 35 kW,
ja ne voidaan liittää sarjaan 170 kW:iin asti
(yksi CTC EcoPart i435, joka ohjaa neljää
CTC EcoPart 435 Basicia). Energiankulutuksen
pienentämiseksi ja säästöjen lisäämiseksi
CTC EcoPart Pro/Basic on varustettu A-luokan
matalaenergiakiertovesipumpuilla liuos- ja
lämpöpuolella.
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Enemmän lämmintä vettä ja lämpimämmät patterit
Erinomaisen kylmäainepiirin ja erittäin tehokkaiden
kompressorien ansiosta CTC EcoPart Pro/Basic pystyy
tuottamaan 65-asteista vettä. Näin saadaan enemmän
lämmintä käyttövettä ja lämpimämmät patterit. Täydellinen
kiinteistöihin, joissa on korkeat menoveden lämpötilat.
CTC EcoPart Pro/Basic voidaan liittää nykyiseen tai uuteen
järjestelmään. Lämmönlähteenä voidaan käyttää kallio-,
vesistö- tai maalämpöä. Liuospiiri on helppo liittää oikealta,
vasemmalta, päältä tai takaa.
CTC EcoPart Pro/Basic – varma ja selkeä valinta.

Uusi älykäs näyttö
CTC Ecozenith i555 Prossa on täysin uusi kosketusnäyttö,
jonka päivitetyssä käyttöliittymässä pääset helposti kaikkiin
toimintoihin aivan kuten älypuhelimessasi. Lisäksi voit
helposti peilata näytön tablettiin, älypuhelimeen jne. Tärkeintä
on kuitenkin se, että näytön symbolit ovat selkeät ja teksti
halutulla kielellä, joten lämmityksen ja lämpimän käyttöveden
säätäminen sekä käyttötietojen noutaminen onnistuu
helposti.

Valmis tulevaisuuden haasteisiin
CTC EcoZenith i555 Prossa on nyt Internet-yhteys vakiona,
joten lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Älykotia varten
tuotteessa on valmius Alexalle, Google Homelle jne. Se on
myös Smartgrid-valmis, mikä tarkoittaa, että se on valmis
tulevaisuuden sähköverkkoon.

Sisäänrakennettu älykäs ohjaus
CTC EcoZenith i555 Pro voi ohjata kaikkia yhden tai usean
lämmitysjärjestelmän komponentteja: aurinko- ja
allaslämmitys, lisälämminvesi ja varaajat, sähkö-, puu-,
öljy-, kaasu- ja pellettikattilat. Lisäksi se osaa ohjata useita
erityyppisiä lämpöpumppuja ja valita niistä taloudellisimman
vaihtoehdon.
Monipuolinen lämmitysjärjestelmä
CTC EcoZenith i555 Pron sivuilla on useita liitäntöjä.
Tämä mahdollistaa siistit ja helpot putkiasennukset sekä
laitteiston laajentamisen tulevaisuudessa. Täydennä
CTC-lämpöpumpuilla tai -kattiloilla, jolloin mahdollisuudet
joustavan lämmityspiirin rakentamiseen ovat rajattomat. Jos
haluat liittää aurinkolämmön, CTC EcoZenith i555 Pro on
varustettu aurinko-ohjauksella ja 10 metrin aurinkokierukalla.

UUTUUS!

Runsaasti lämmintä vettä
CTC EcoZenith i555 Pro antaa runsaasti lämmintä käyttövettä. 22 litran minuuttivirtauksella kapasiteetti on yli 600 litraa
40-asteista lämmintä käyttövettä.
Hyvin mitoitettu eristys
CTC EcoZenith i555 Prossa on hyvä 90 mm:n eristys
ruiskupuristetusta polyuretaanista. Eristys toimitetaan
erikseen, joten CTC EcoZenith i555 Pro voidaan kuljettaa
sisään tavallisesta ovesta.
Matala kattokorkeus – ei ongelmaa
CTC EcoZenith i555 Pro on vain 1,70 m korkea ja
asennettavissa siksi mataliin tiloihin.
Tehoa jopa 27 kW
CTC EcoZenith i555 Pro 3x400V on varustettu kahdella
sähkövastuksella, joiden kokonaisteho on 18 kW.
Lisävarusteena on saatavana ylimääräinen 9 kW
sähkövastus, jolloin tehoksi saadaan peräti 27 kW.
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CTC Modul
Sarja ruostumattomia lämminvesivaraajia suuriin
lämminvesitarpeisiin.
Lämminvesitarpeestasi riippumatta pystymme ratkaisemaan sen! Meillä on kaikkea
pienistä loma-asunnon seinään asennettavista lämminvesivaraajista täydellisiin
varaajajärjestelmiin, kun lämpimän käyttöveden tarve on erittäin suuri.
Kun täydennät lämpöpumppua lämminvesivaraajalla, saat maksimimäärän lämmintä
käyttövettä minimaalisella energiankulutuksella.
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Täydellinen järjestelmä käyttöveden lämmitykseen
CTC Modul on sarja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja, tehokkaita ja luotettavia lämminvesivaraajia, jotka on
kehitetty erityisesti suuriin lämpimän käyttöveden tarpeisiin.

Järjestelmä soveltuu käytettäväksi lämpöpumppujen,
aurinkokeräimien ja muiden ulkoisten lämmönlähteiden
kanssa. CTC Modul sopii erinomaisesti kerrostaloihin,
teollisuuteen, hotelleihin ja vapaa-ajantiloihin.

CTC Modul on varustettu vankalla, maalatulla
ohutlevykotelolla ja tehokkaalla eristyksellä (PUR/Neoduuli),
joka minimoi energiahäviöt. Varaajien vesisäiliö on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, mikä tekee niistä erittäin
korroosionkestäviä. CTC Modul asennetaan aina pystysuoraan, ja sen liitännät ovat helposti käsillä.

Sarja sisältää 282 ja 380 litran varaajat, jotka on helppo
kytkeä sarjaan tai rinnan haluttuun kapasiteettiin.
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CTC Brilliant
Sarja erittäin tehokkaita, ruostumattomia
lämminvesivaraajia omakotitaloihin ja loma-asuntoihin.
Lämminvesitarpeestasi riippumatta pystymme ratkaisemaan sen! Meillä on kaikkea
pienistä loma-asunnon seinään asennettavista lämminvesivaraajista täydellisiin
varaajajärjestelmiin, kun lämpimän käyttöveden tarve on erittäin suuri.
Kun täydennät lämpöpumppua lämminvesivaraajalla, saat maksimimäärän lämmintä
käyttövettä minimaalisella energiankulutuksella.

Seinään asennettavat lämminvesivaraajat
CTC Brilliant 60 ja 110 ovat pieniä ja käteviä seinälle
asennettavia lämminvesivaraajia, jotka on tarkoitettu
erityisesti loma-asuntoihin ja pienempiin kotitalouksiin,
joissa vaaditaan suurta tehoa pienelle pinta-alalle.
Molemmat mallit on varustettu verkkojohdolla ja
pistotulpalla, ja ne on helppo asentaa seinälle.
Suuri lämpimän käyttöveden tarve
CTC Brilliant 200 ja 300 ovat saaneet saman modernin

muotoilun kuin lämpöpumppumme. Suurperheessä tai
silloin, kun lämmintä käyttövettä tarvitaan paljon, saattaa
olla kannattavaa yhdistää lämpöpumppu
CTC Brilliant 300:n kanssa, jolloin lämmintä käyttövettä
saadaan mahdollisimman paljon mahdollisimman pienellä
sähkönkulutuksella.
Pystyasennus
Kaikki mallit on suunniteltu pystyasennukseen ja liitäntä
tapahtuu varaajien alapuolelta ja voidaan tehdä sekä
suoraan lattialta että katosta.

CTC Brilliant täyttää korkeat energiavaatimukset ja kaikki mallit on eristetty tehokkaasti.
Lämmitykseen käytetään ruostumatonta sähkövastusta, jota ohjataan säädettävällä termostaatilla.
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CTC Varastovaraajat
Kierukka- ja varastovaraajat 300-750 litraa
CTC:n varastovaraajat toimivat mainiosti lähes minkä tahansa lämmönlähteen
kanssa. Saatavana on useita malleja ja kokoja, ja lisäksi niitä voi yhdistellä
useimpien lämmitysjärjestelmien ja kiinteistöjen mukaan. Varaajien tehokas
polyuretaani-/mineraalivillaeristys pitää energiahävikin minimissä.
CTC Varastovaraaja 1
Varastovaraaja kierukalla lämpimän käyttöveden
tehokkaaseen lämmitykseen.
Saatavana on kolme kokoa: 300, 500 ja 750 litraa, ja viisi
erilaista mallia. CTC varaajat sisältävät
lämmitysjärjestelmänvettä lämpimän käyttöveden sijaan.
Lämpöpumpun käyttö on aina optimaallista ja käytössä
on aina tuoretta, lämmintä käyttövettä. Lämmin käyttövesi
kuumennetaan lämmönsiirtokierukoilla, jotka lämmitysvesi
kuumentaa tehokkaasti säiliön sisällä.
CTC 300/20 -säiliön tilavuus on 300 litraa, ja sen sisällä on
20 metrin lämmönsiirtokierukka. CTC 500/25–50 -säiliön
tilavuus on 500 litraa, ja sen sisällä on yksi tai kaksi 25
metrin lämmönsiirtokierukkaa. CTC 750/50–75 -säiliön
tilavuus on 750 litraa, ja sen sisällä on kaksi tai kolme 25
metrin lämmönsiirtokierukkaa.

CTC Varastovaraaja 2
Puskurivaraajat lämpimän veden varastoimiseen.
Varastovaraajia on saatavana kolmea eri kokoa: 300, 500
ja 750 litraa. Varaajia voi kytkeä toisiinsa varauskapasiteetin
lisäämiseksi.
Puulämmityksessä tarvitaan varastovaraaja siksi, että
puukattila tuottaa yleensä energiaa enemmän kuin
sitä samaan aikaan käytetään. Säiliön suuruus riippuu
talon koosta ja käytössä olevan puukattilan tyypistä.
Nyrkkisääntönä voi pitää, että nykyaikaisen puulämmitteisen
kattilan yhteyteen tarvittava varaustilavuus on yleensä
vähintään 1500 litraa.

CTC 300/20 riittää ormaalikokoisenomakotitalon
lämpimän käyttöveden tarpeeseen.
CTC 500 riittää jopa 10 asunnon ja CTC 750 jopa 15
asunnon lämpimän käyttöveden tarpeeseen. Mikäli
lämmintä vettä tarvitaan enemmän, säiliöitä voi kytkeä
useamman peräkkäin.
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CTC EcoLogic L/M ja S
Älykäs lämpöpumpun ohjaus
Ohjainyksiköt CTC EcoLogic M ja L ovat älykkäitä ohjausjärjestelmiä, jotka
valvovat ja ohjaavat CTC:n lämpöpumppuja, huippulämpöä, varaajia,
aurinkokeräimiä, allasta, viilennystä jne. automaattisesti.
CTC EcoLogic S on yksinkertainen mutta älykäs ohjaus.
Uusi integroitu näyttö ja moderni muotoilu
Ohjainyksiköiden CTC EcoLogic L ja M rakenne perustuu
hyväksi todistettuun CTC EcoLogiciin. Uusi CTC EcoLogic
L ja M ovat saaneet uuden modernin muotoilun ja täysin
uuden integroidun näytön.
Näytössä on uusi päivitetty käyttöliittymä, jossa voit
helposti käyttää kaikkia toimintoja sekä pyyhkäistä
ja vierittää aivan kuten älypuhelimellasi. Lisäksi voit
helposti peilata näytön tabletissa, älypuhelimessa jne.
Ohjauslogiikassa on yksinkertaiset ja selkeät symbolit, ja
kieli on valittavissa.

Etäohjaus
CTC EcoLogic L/M:ssä on nyt Internet-yhteys vakiona,
joten lämpöpumppua on helppo ohjata etänä. Älykotia
varten CTC EcoLogic L/M:ssä on myös valmius Alexalle,
Google Homelle jne. Ohjaus on mahdollista yhdistää myös
etätietokoneeseen (DUC).
Tulevaisuudenkestävä
CTC EcoHeat L/M on myös Smartgrid-valmis,
mikä tarkoittaa, että se voidaan liittää tulevaisuuden
sähköverkkoon.

CTC EcoLogic L:llä voit muodostaa yhteyden ja ohjata
jopa kymmentä lämpöpumppua ja neljää lämmityspiiriä
(neljä lämpökäyrää).
CTC EcoLogic M on hieman yksinkertaisempi malli,
joka pystyy ohjaamaan enintään kahta lämpöpumppua
kahdessa eri lämmityspiirissä, mikä riittää useimpiin
koteihin.
CTC EcoLogic M/K:ssä on sisäänrakennettu tehovahti,
valinnainen ulkoinen lisälämmitys (0-10 V, 0-3 porrasta
tai 0-7 porrasta), lämpimän käyttöveden priorisointi ja
sisäänrakennettu summahälytys. Voit kirjata käyttötiedot ja
päivittää ohjelman USB-liitännän kautta.
Yksinkertaisempi, mutta silti älykäs
CTC EcoLogic S on yksinkertaisempi lämpöpumppuohjaus, ja sitä on saatavana kahtena eri versiona. Kehitetty
ilma/vesilämpöpumpuille CTC EcoAir 400-600M ja CTC
maalämpöpumpuille EcoPart 400-600M.

UUTUUS!

CTC Ecologic S

CTC Ecologic L/M

CTC EcoLogic S mahdollistaa lämpöpumpun asentamisen
varaajatankkiin tai lämpöpumpun asentamisen vanhempiin
sisäyksiköihimme, kuten CTC EcoEl. CTC EcoLogic S:ää
voidaan käyttää myös asennettaessa lämpöpumppu
tuotteisiin, joissa on vaihtoventtiili lämpimän käyttöveden
tuotantoon, esim. poistoilmalämpöpumput. CTC
EcoLogic S on varustettu 4,3 tuuman kosketusnäytöllä,
jossa on selkeät symbolit ja kaksitoista valittavissa olevaa
kieltä. Voit peilata näytön kotiverkossasi ja hallita lisäksi
tuotettasi etänä myUplink-sovelluksella.
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Älykkäät lisävarusteet
– täydentävät ja yksinkertaistavat

myUplink CTC
myUplink-sovelluksella voit valvoa ja ohjata laitettasi suoraan
älypuhelimesta. Voit esimerkiksi säätää lämpötilaa tai saada hälytyksiä
mahdollisista käyttökatkoksista. myUplink-sovellus ladataan ilmaiseksi
App Storesta tai Google Play -kaupasta.

CTC EcoVent 25 -poistoilmakone
Mahdollistaa tyylikkään asennuksen
taloon, jossa on mekaaninen poistoilma. Sopii malleihin CTC GSi 600,
CTC GS 600 ja CTC EcoZenith i360.

CTC EcoVent 20 poistoilmakone
Mahdollistaa tyylikkään asennuksen
taloon, jossa on mekaaninen
poistoilma.
Sopii malleihin CTC GSi, CTC GS,
CTC EcoHeat, CTC EcoPart Pro ja
CTC EcoZenith i250/i255/i350.

Viilennys
CTC EcoComfort
Passiivijäähdytys kesällä pitää
talon viileänä. Perustuu
passiiviseen
jäähdytysyksikköön, joka
hyödyntää porakaivon viileyttä.

Talteenottava CTC EcoVåf
-poistoilmakone
Käytetään yhdessä
maalämmön kanssa. Ottaa
talteen poistoilman lämmön
ja nostaa liuoksen lämpötilaa,
mikä antaa suuremman
COP-arvon.

Peitekotelo ja korotussokkeli
Piilota putkiliitännät tyylikkäällä
peitekotelolla tai asenna
tuotteen tyyliin sopiva sokkeli.
Peitekoteloita on saatavana
kolmena eri korkeutena, joita
voidaan yhdistellä eri huonekorkeuksien ja tuotteiden
kanssa.

CTC CFA poistoilmakone
Korvaa aikaisemman ilmanvaihdon poistoilmanvaihdolla
varustetuissa taloissa.
Sopii malleihin CTC EcoHeat,
CTC EcoPart Pro ja
CTC EcoZenith i250/i255.

Lisää älykkäitä lisävarusteita on osoitteessa ctc-heating.com
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CTC SmartControl
– älykodit CTC:llä
CTC SmartControl – sarja älykkäitä langattomia antureita, jotka ohjaavat lämpötilaa,
ilmankosteutta ja hiilidioksidia.

Lämpöpumppu on viisainta, mihin voit sijoittaa.
Jos vuotuinen energiankulutus on 30 000 kWh,
lämpöpumppu maksaa itsensä takaisin jo
parissa vuodessa.

CTC SmartControl varmistaa, että lämpö, lämmin käyttövesi ja ilmanvaihto optimoidaan.
Järjestelmän perusta on CTC SmartControl Gateway.
Se on perusyksikkö, joka voi ohjata jopa seitsemää
valinnaista langatonta lisälaitetta. Sarja sisältää useita
älykkäitä lisälaitteita: aurinkokennoilla toimiva langaton
huoneanturi ja monitoimipainike, joka voi ohjata useita eri
toimintoja, kuten ylimääräistä lämmintä käyttövettä.

Lisäksi on saatavana kosteus- ja CO2-antureita ilmanvaihdon
tarpeenmukaiseen ohjaukseen. Kosteusanturi lisää
automaattisesti ilmanvaihtoa, kun ilmankosteus lisääntyy
suihku- tai pesutilassa. CO2-anturi huolehtii ilmanvaihdon
pienentämisestä, kun ketään ei ole kotona, ja lisää sitä, kun
esim. sukulaisia on vierailulla.

Jos sinulla on paksut lattiat ja seinät ja signaalia joudutaan
vahvistamaan, saatavana on toistin, joka vahvistaa lisälait
teiden välistä signaalia.

CTC SmartControl varmistaa, että ilmanvaihto on aina
optimoitu tasaisen hyvälle ilmanlaadulle ja että ilmanvaihto ja
energiankulutus pidetään oikealla tasolla.

CTC SmartControl
Gateway
Perusyksikkö, joka voi ohjata
jopa seitsemää valinnaista
älykästä lisälaitetta.

CTC SmartControl Huoneanturi
Aurinkokennoilla toimiva langaton
huoneanturi, jossa ladattava akku.

CO2

CTC SmartControl
Repeater
Signaalivahvistin, joka
tarvittaessa vahvistaa eri
lisälaitteiden välistä signaalia.

CTC SmartControl Huone-/
kosteusanturi
Aurinkokennoilla toimiva ja ladattavalla
akulla varustettu langaton huoneanturi,
joka mahdollistaa tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon.

CO2
CTC SmartControl Huone-/
kosteus-/CO2-anturi
Tarpeenmukaisesti ilmanvaihtoa
ohjaava anturi varmistaa, että
ilmanvaihto on aina optimoitu
tasaisen hyvälle ilmanlaadulle ja
että ilmanvaihto ja energiankulutus pidetään oikealla tasolla.
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CTC SmartControl
Monitoimipainike
Langaton 2-asentoinen painike, joka
voi ohjata useita eri toimintoja, esim.
ylimääräinen lämminkäyttö-vesi.
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Lähes 100-vuotias yrityksemme työskentelee aktiivisesti kestävän
ja fossiilisista polttoaineista riippumattoman yhteiskunnan
eteen. Kehitämme ja valmistamme kaikki lämpöpumppumme
Smoolannissa. Juuremme ulottuvat aina vuoteen 1923, jolloin
aloitimme ruotsalaisten kotien lämmityksen. Tunnetuimmat
tuotteemme ovat vihreät kattilamme, jotka lämmittävät miljoonia
kotitalouksia ympäri Eurooppaa. Valmistimme ensimmäisenä
lämmityskattilan, jossa on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, ja
lanseerasimme ensimmäisenä ilma-vesilämpöpumput. Siksi eiole
liioiteltua sanoa, että olemme alan edelläkävijöitä.
Lyhyesti sanottuna – CTC on yksi Euroopan johtavia
lämmitystuotteiden valmistajia. Toimimme Smoolannissa ja
kuulumme yhdessä Bentonen, Turboflamen ja Osby Parcan
kanssa Enertech AB:hen, jolla on maailmanlaajuinen
myyntiedustus.

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 pidättää oikeuden muutoksiin. (Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa)

Arvoinamme ovat turvallisuus, laatu ja kestävyys!

