Теплі вітання зі
Швеції!

Зроблено в Швеції!
Інвестуючи в тепловий насос від CTC, ви можете бути впевнені, що ви
встановлюєте один з найнадійніших і довговічних теплових насосів на ринку.
Вся розробка та виробництво відбувається на нашому заводі в Смоленді, де
врахування якості та інновацій йдуть рука об руку.
CTC - шведська якість з 1923 року.
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Безпечна інвестиція!
З обладнанням CTC ви можете бути впевнені, що ви встановлюєте
один з найнадійніших теплових насосів на ринку.
Категорії наших товарів:

Геотермальні теплові насоси

Використовуючи геотермальний тепловий насос CTC, ви можете
заощадити до 85% на витратах на опалення. Геотермальний тепловий
насос використовує сонячну енергію, що зберігається в ґрунті. Енергія, яка
використовується, є вільною, екологічною та сприяє зменшенню викидів
CO2.

Геотермальні теплові насоси (типу ґрунт/вода, вода/вода) Для
доступу до цього енергоресурсу необхідно облаштувати геотермальне
поле. В землю або в озеро прокладають наповнений розсолом
геотермальний колектор (зонди довжиною 300–500 метрів). Циркулююча
рідина в колекторі нагрівається накопиченою сонячною енергією. Рідина
проходить через тепловий насос, де компресор підвищує температуру за
допомогою холодоагенту та теплообмінника в закритій системі.
Теплові насоси типу повітря/вода

Завдяки тепловому насосу повітря-вода CTC ви економите до 75% від
витрат на опалення. Тепловий насос повітря-вода перетворює енергію
повітря в тепло і гарячу воду. А оскільки для цього не потрібно
облаштовувати геотермальние поле, його легко встановити. Енергія, яка
використовується, є вільною, екологічною та сприяє зменшенню викидів
CO2.

Вентиляційні рішення

Свіже повітря в приміщенні важливе для нашого здоров’я. Система
вентиляції у вашому будинку забирає забруднені речовини і вологу з
будинок і подає свіже повітря. Також важливо мінімізувати дратівливий
шум у вашому будинку. CTC пропонує концепцію для будинків з
використання тепла витяжного/відпрацьованого повітря.

Внутрішні модулі

Всі внутрішні модулі від CTC оснащені унікальною системою управління,
яка обчислює потреби в опаленні вашого будинку. Система управління
гарантує, що тепловий насос працює ефективно, а також виробляється
потрібна кількість тепла та гарячої води. Доступ до системи управління
здійснюється через зручний сенсорний екран.

Нагрівачі горячої води

Компанія CTC розробили власний метод забезпечення максимально
довгого терміну служби продукції. Ми використовуємо тільки
нержавіючу, кислотостійку, титанову леговану молібденову сталь, яка є
стійким і довговічним матеріалом. При використанні чудових матеріалів
у поєднанні з унікальним виробничим процесом знижується ризик
корозії.
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Ми є екологічно орієнтованою
компанією, яка працює в
напрямку " майбутнє без
використання горючих копалин"
Наші теплові насоси використовують сонячну енергію, що зберігається в ґрунті, озерах та
повітрі. Сонячна енергія є вільною, екологічною та сприяє зниженню викидів парникових
газів. Маючи майже 100-річний досвід, ми пропонуємо інноваційні та розумні рішення
для майбутніх поколінь без використання горючих копалин.
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Розширюйте
систему
опалення, коли
хочете.
Підключайте та
доповнюйте свою систему
опалення практично будьяким джерелом тепла.
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EnergyFlex повна свобода вибору на майбутнє
EnergyFlex завжди надає вам свободу в майбутньому легко підключати інші джерела тепла, такі як сонячні
колектори, додаткові накопичувальні баки, каміни, твердопаливні, електричні, пелетні та навіть газові
котли. EnergyFlex - це унікальне рішення, яке є стандартним для всіх наших теплових насосів без
додаткової оплати. Ніяких заплутаних або складних системних рішень - просто підключіть систему та
розслабтесь.

Сонячні панелі

Підігрів басейну

Пелетні котли

Каміни

Твердопаливні
котли

Внутрішні
модулі
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Геотермальні теплові
насоси

CTC виробляє два типи теплових насосів: інверторні теплові насоси та теплові насоси з функцією старт/
стоп. Теплові насоси CTC GSi 8-16 та CTC EcoPart 600M мають компресор із змінною швидкістю та
автоматично підлаштовуються під потреби приміщення. Коли потрібно більше тепла або гарячої води,
потужність теплового насоса збільшується. Коли потрібна менша потужність, насос працює з меншою
швидкістю.
CTC EcoHeat 400, CTC GS 6-8 та CTC EcoPart 400 - це звичайні теплові насоси, які нагрівають будівлю
та гарячу воду за допомогою компресора з функцією старт/стоп (включення / вимикання). Звичайний
тепловий насос старт/стоп трохи дешевший, ніж інверторний тепловий насос, але і меньш еконмічний.
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CTC GSi 8 - 16

Інверторні геотермальні теплові насоси

CTC GSi автоматично пристосовується до вимог будівлі протягом року. Коли
потрібно більше тепла, потужність збільшується. Коли потрібно меньше тепла,
компресор переходить на меншу потужність. Це означає, що ви завжди досягнете
максимальної економії (до 85%).
Багато гарячої води та компактний розмір
CTC GSi оснащений високоефективним водонагрівачем, який виробляє
понад 300 літрів гарячої води. Визначити розмір теплового насоса тепер
набагато простіше завдяки інверторним компресорам. CTC GSi 8
найкраще підходить для дещо меньших будинків, CTC GSi 12 - для
будинків середнього розміру, а CTC GSi 16 - для дещо більших об'єктів.
Ефективний і тихий
За рік CTC GSi забезпечує в п’ять разів більше енергії, ніж споживає.
Компресорні та охолоджувальні компоненти укладені в окремий
звукоізольований блок, що робить його дуже тихим - всього 36 дБ (А)
при 50 об / хв. Крім того, весь тепловий насос має дуже ефективну
ізоляцію, що мінімізує втрати енергії. CTC GSi відповідає вимогам
оцінки A +++, що є найкращим показником ефективності, який може
мати тепловий насос.
Торкніться й керуйте
4,3-дюймовий кольоровий сенсорний екран має чіткі символи зі зручним
для користування інтерфейсом, що полегшує налаштування тепла та
гарячої води або отримання різноманітної операційної інформації . За
допомогою програми CTC Connect + та інтернет-аксесуара CTC ви також
можете керувати продуктом за допомогою телефону.
Адаптація до свердловини
У вас є старий тепловий насос, який потрібно замінити? Нема проблем.
CTC GSi автоматично пристосовується до існуючого геополя. Це
означає, що при заміні старого теплового насоса ваші витрати на
установку значно знижуються.
EnergyFlex
Інсталяційний комплект (аксесуар) EnergyFlex дозволяє легко додавати
сонячні панелі або встановлювати камін з вояною рубашкою або котел,
щоб вони теж могли подавати тепло. Або чому б не підключити басейн,
щоб ви також могли насолодитися теплом влітку?
Готові до майбутнього
CTC GSi може бути оснащений аксесуаром CTC SmartControl, який
забезпечує розумний контроль вентиляції та автоматизацію будинку.
CTC GSi також готовий до Smartgrid, а це означає, що ви можете легко
підключити виріб до системи керування електромережами та дозволити
тепловому насосу працювати найбільше, коли ціна на електроенергію є
найнижчою (дана функція не підтримується електромережами в
Україні).
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CTC GS 6 - 8

Доступні геотермальні теплові насоси
Одні з найдоступніших теплових насосів Швеції із вбудованим нагрівачем
гарячої води та тихим спіральним компресором з технологією старт/стоп.

Преміум тепловий насос за низькою ціною
CTC GS - один з найдоступніших теплових насосів Швеції, і він
забезпечить комфортне опалення за найменших можливих
витрат протягом багатьох років. CTC GS в стандартній версії
простіший, ніж інші наші теплові насоси, оскільки певні
компоненти доступні в якості аксесуарів, наприклад, верхня
кришка і розширювальний бак. CTC GS випускається у двох
моделях (6 та 8 кВт) та ємністю гарячої води 300 літрів.
Для досягнення найнижчого споживання енергії вони також
оснащені енергоефективними циркуляційними насосами та
дуже ефективною ізоляцією. Автоматичний блок управління
має 4,3-дюймовий кольоровий сенсорний екран зі зручним
інтерфейсом та чіткими символами, що дозволяє легко
регулювати опалення та гарячу воду.
Висока ефективність і низький рівень шуму
CTC GS є надзвичайно ефективним з дуже низьким рівнем
шуму, оскільки і компресор, і всі холодильні компоненти
розташовані в окремому, звукоізольованому блоці.
Оскільки кабель живлення та датчик первинного потоку
встановлені на заводі, CTC GS легко монтується. Фільтр з
магнетитом, що постачається, також забезпечує збереження
чистоти та свіжості системи радіаторів.
Готові до майбутніх викликів
CTC GS також готовий до підключенн
я інтелектуальних аксесуарів для контролю вентиляції та
домашньої автоматизації. Ми називаємо ці аксесуари CTC
SmartControl. Блок управління перевіряє бездротові сигнали
на рівень температури, вологості та вуглекислого газу,
забезпечуючи оптимізацію опалення, води та вентиляції.
Завдяки CTC Connect + ви можете легко керувати своїм
тепловим насосом за допомогою свого смартфона. CTC GS
також готовий до Smartgrid, а це означає, що ви можете легко
підключити виріб до системи керування електромережами та
дозволити тепловому насосу працювати найбільше, коли ціна
на електроенергію є найнижчою (дана функція не
підтримується електромережами в Україні).
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Серія CTC EcoHeat 400
Простий геотермальний тепловий насос

CTC EcoHeat - це серія прстих теплових насосів, які нагрівають будівлю та
гарячу воду за допомогою компресора з функцією старт/стоп.
CTC EcoHeat 400 доступний у чотирьох моделях (6-12 кВт) і є надійним і тихим
геотермальним тепловим насосом, який може заощадити до 80% від ваших
поточних потреб в енергії.
Більш рівномірний обігрів для більшого комфорту
Для CTC EcoHeat 400 ми обрали власну технологію, яка
забезпечує набагато рівномірніший нагрів без коливань
температури. Радіатори та підлога завжди підтримують
точну температуру. CTC EcoHeat 400 має вбудований
водяний буфер, що створює істотно кращі експлуатаційні
умови для компресора. Це означає, що ви не почуєте ні
клацання, ні шуму в трубах, підлозі чи радіаторах.
Контролюй та програмуй
CTC EcoHeat 400 оснащений 4,3-дюймовим кольоровим
сенсорним екраном. Але найголовніше - це те, що він має
зручний інтерфейс і чіткі символи - ви можете легко
регулювати тепло, гарячу воду та інші функції або
отримувати різноманітну операційну інформацію.
Свобода з EnergyFlex
Ви можете додати інші джерела енергії зараз або пізніше. З
двома доступними з'єднаннями, ви завжди можете
підключити, наприклад, сонячне опалення, камін з водяною
рубашкою або навіть басейн!
Доткни та керуй
З CTC EcoHeat 400 ви також можете підключитися до
Інтернету чи мобільної мережі та дистанційно керувати
системою за допомогою аксесуара.
Бездротові датчики - ніяких проблем
Бездротові датчики доступні як надзвичайно
розумні аксесуари.
Обмеження електроспоживання
Функція управління, яка обмежує споживання
електроенергії, є стандартною

SMART CONTROL
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Серія CTC EcoPart 400

Компактний геотермальний тепловий насос

Компактні теплові насоси з низькою висотою, що робить їх ідеальними для
тісних приміщень. Шість ультраефективних, компактних теплових насосів, які
задовольняють потреби в опаленні будинків або невеликих виробничих
приміщень. CTC EcoPart 400 доступні в шести моделях: 6-17 кВт.
Ультраефективний та розумний
Завдяки CTC EcoPart 400 ви заощаджуєте до 80% від своїх поточних
потреб в енергії. Якщо ваші потреби в енергії більше, ви можете
підключити каскад до десяти блоків CTC EcoPart 400 разом. Тихий
та простий
CTC EcoPart 400 тихіший, ніж будь-коли, завдяки звукоізольованим
модулям охолодження. Він невеликий і акуратний, тому простий в
монтажі і простий в обслуговуванні.
Рішення все в одному
Ви можете доповнити іншими джерелами енергії та
підключити сонячне опалення, камін з водяною рубашкою
або навіть басейн! Наші рішення по суті надають вам
необмежену кількість можливостей для ваших потреб та
вашого будинку
Маленький і потужний
Якщо висота стелі занадто мала для нормального теплового
насоса, CTC EcoPart можна підключити до внутрішнього
модуля CTC EcoZenith i250 L. Якщо у вас більша потреба у
гарячій воді, виберіть замість цього CTC EcoZenith i350 L,
оскільки він оснащений ультраефективним
теплообмінником гарячої води.
Якщо ви хочете підключити інше джерело тепла або басейн,
CTC EcoPart 400 можна підключити до CTC EcoZenith i550
Pro. Майте на увазі, що CTC EcoZenith i550 - це кругла
ємність, що потребує трохи більше місця. Якщо у вас більші
потреби або якщо у вас вже є система, яку ви хочете
доповнити, CTC EcoLogic Pro дозволяє вам підключити до
системи гарячої води та опалення до десяти теплових
насосів.
Системи управління для CTC EcoZenith та CTC EcoLogic
Pro можуть керувати всією системою опалення, а також
може контролювати виробництво гарячої води відповідно
до ваших уподобань та потреб.
Доповнюйте систему охолодженням, декількома контурами
опалення, сонячними панелями і навіть басейном - з
нашими внутрішніми модулями все вбудовано з самого
початку. Простіше або гнучкіше вже не буває!
Завдяки CTC Connect + ви можете легко керувати своїм
тепловим насосом за допомогою свого смартфона.
SMART CONTROL
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Серія CTC EcoPart 600M

Компанктний геотермальний тепловий насос
інверторного типу

CTC EcoPart 600M - це нова серія компактних інверторних теплових насосів з
тією ж продуктивністю, що і CTC GSi, але без контролера та нагріву гарячої води.
CTC EcoPart 600M автоматично адаптується до вимог будівлі протягом року.
Коли потрібно більше тепла, потужність теплового насосу збільшується. Коли
потрібно меньше тепла, компресор переходить на менші обороти і потужність
зменьшується. Це означає, що ви завжди досягнете максимальної економії.
Невеликий, але потужний
CTC EcoPart 600M має низьку висоту, всього 775 мм,
тому ідеально підходить для приміщень з низькими
стелями. CTC EcoPart 600M випускається у двох моделях
(12 і 16 кВт), а також може бути підключений послідовно
у каскад до 10 одиниць для задоволення більших потреб у
опаленні.
Гаряча вода та контроль
Для отримання повноцінної системи CTC EcoPart 600M
можна доповнити внутрішнім модулем CTC EcoZenith
i550 Pro, що дає вам майже необмежені можливості для
створення гнучкої системи опалення.
Крім того, CTC EcoZenith i550 Pro забезпечує велику
кількість гарячої води. При витраті 22 літрів на хвилину
вона забезпечить понад 600 літрів гарячої води при 40 ° С,
що достатньо для того, щоб 15 підлітків прийняли душ.
Якщо у вас є більші потреби або якщо у вас вже є система,
яку ви хочете доповнити, CTC EcoLogic Pro дозволяє
підключити до вашої гарячої води та системи опалення до
десяти теплових насосів. Контролер в CTC EcoZenith та
CTC EcoLogic Pro може керувати всією системою
опалення, а також може контролювати виробництво
гарячої води відповідно до ваших уподобань та потреб.
Автоматична адаптація до геотермального колектору
Якщо у вас є старий тепловий насос, який потрібно
замінити, це не проблема, оскільки виріб автоматично
адаптується до існуючого геополя.
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Завдяки тепловому насосу повітрявода від CTC ви можете заощадити
до 75% на витратах на опалення
Тепловий насос повітря-вода перетворює енергію повітря в тепло і гарячу воду. А оскільки для цього не
потрібно бурити свердловини та облаштовувати геополе, його легко встановити. Енергія, яка
використовується, є вільною, екологічною та сприяє зменьшенню викидів парникових газів. Завдяки
EnergyFlex, доповнення іншими джерелами тепла, такими як сонячне опалення, є простим, і ви також
можете обігріти басейн і заощадити гроші! Завдяки тепловому насосу повітря-вода від CTC ви можете
заощадити до 75% від витрат на опалення.
CTC має два типи теплових насосів повітря-вода. Інверторні теплові насоси зі змінною швидкістю
компресора та теплові насоси з функцією старт/стоп. CTC EcoAir 600M - це серія інверторних теплових
насосів, які автоматично підлаштовуються під потреби приміщення. Коли потрібно більше тепла або
гарячої води, потужність теплового насоса збільшується. Коли потрібна меньша потужність, насос
працює з меньшою швидкістю.
CTC EcoAir 400 - це серія простих теплових насосів, які нагрівають будівлю та гарячу воду за
допомогою компресора з функцією старт/стоп (включення / вимикання). Простий тепловий насос
старт/стоп трохи дешевший, ніж інверторний тепловий насос, але і ефективність буде трохи нижчою.
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Серія CTC EcoAir 400
Прості теплові насоси повітря-вода

CTC EcoAir 400 - це серія простих теплових насосів, які нагрівають будівлю та
гарячу воду за допомогою компресора з функцією старт/стоп. Простий тепловий
насос старт/стоп трохи дешевший, ніж інверторний тепловий насос, але і економія
буде трохи нижчою.

Повітря є безкоштовним і сповненим енергії
CTC EcoAir 400 відбирає енергію навіть з холодного повітря,
аж до -22 ° C, і нагріває гарячу воду до 65 ° C для
використання як для побутової гарячої води, так і для
опалення. CTC EcoAir 400 випускається в декількох моделях
(від 6 до 17 кВт), тому незалежно від споживання будівлі
завжди можна підібрати відповідний тепловий насос.

CTC EcoAir 400 найкраще працює із внутрішніми модулями
CTC EcoZenith із вбудованим керуванням тепловим
насосом. Якщо у вас є котел, який ви хочете додати як
резерв до CTC EcoAir 400, ви можете скористатися одним з
наших блоків управління для цього. Блок управління може
управляти всією вашою системою опалення та може
контролювати виробництво гарячої води відповідно до
ваших уподобань та потреб.
Більше енергії, менше шуму та краща економія
CTC EcoAir 400 оснащений ефективним спіральним
компресором (старт/стоп), електронним розширювальним
клапаном і вентилятором з надзвичайно низьким рівнем
шуму. Розморожування на вимогу та сезонна ефективність
гарантують тривалий термін служби та значну економію.
Більше рівномірного тепла протягом року
Наша технологія змішувальних клапанів у внутрішніх
модулях CTC EcoZenith i250 та CTC EcoZenith i550 Pro
забезпечує більш рівномірне опалення. Оскільки
температура в системі є сталою, дратівливі звуки
розширення (клацання) в підлозі та трубах відсутні.

Свіжа гаряча вода без легіонели
У наших внутрішніх модулях гаряча вода виробляється
під час її використання. Таке рішення означає, що ви
завжди отримуєте нову, свіжу гарячу воду без легіонели.
Також для будинків із системами прямого
електропостачання (функція SmartGrid)
CTC EcoAir 400 також працює для будинків з системою
прямого електропостачання. Додайте один або кілька
конвекторів, які використовують безшумні вентилятори для
поширення тепла по будинку (дана функція не
підтримується електромережами в Україні).
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Серія CTC EcoAir 600M
Інверторні теплові насоси повітря-вода

CTC EcoAir 600M - це нова серія інверторних теплових насосів повітря-вода, які
адаптуються до потреб енергії в будівлі протягом року. При високій потребі в
теплі, потужність теплового насосу збільшується. Коли потрібно меньше тепла,
компресор переходить на меньшу потужність. Завдяки цьому ви завжди
досягнете максимальної економії (до 75%).
CTC Eco Air 600M - стильний дизайн із продуктивністю
світового класу
Конструкція серії CTC EcoAir 600M базується на
перевіреній серії EcoAir, що є одним з найпопулярніших у
Швеції теплових насосів повітря-вода. В результаті ми
отримали виріб з дуже високою ефективністю та дуже
низьким рівнем шуму.
CTC EcoAir 600M настільки ефективний, що забезпечує в
п’ять разів більше енергії, ніж споживає.
Серія має стильний дизайн і вписується в більшість
приміщень. Він також має функцію автоматичного
розморожування за вимогою, що зменшує необхідну
кількість циклів відтаювання. Це забезпечує більше
тепла, більше енергії та довший термін служби.

EnergyFlex
Аксесуар EnergyFlex дозволяє легко додавати
альтернативні джерела опалення, такі як сонячні
панелі, камін або існуючий котел. EnergyFlex є
стандартною комплексною системою та дає вам багато
варіантів в майбутньому в плані розумного та
екологічного опалення. Чому б не підключити басейн,
щоб ви також могли насолодитися влітку?

CTC EcoAir 600M доступний в декількох моделях:
CTC EcoAir 610M
CTC EcoAir 614M
CTC EcoAir 622M

2.5-10 kW
2.5-14 kW
4.5-22 kW

Інверторний компресор з регулюванням швидкості
CTC EcoAir 600M оснащений компресором зі змінною
швидкістю, який адаптується до ваших потреб. Це також
означає, що тепловий насос легко підібрати, і незалежно
від розміру приміщення, завжди є відповідна модель.
Екологічно чисті та відновлювальні джерела
CTC EcoAir 600M оптимізований для найкращого
використання екологічно чистої енергії повітря. А
оскільки для цього не потрібно бурити свердловини та
облаштовувати геополе, його легко встановити.
Багато гарячої води та максимальний комфорт CTC
EcoAir 600M ідеально поєднується з внутрішнім модулем
CTC EcoZenith i350. Він оснащений високоефективним
водонагрівачем, який виробляє понад 300 літрів гарячої
води. Завдяки унікальному кольоровому сенсорному
екрану та вдосконаленій та надійній системі управління
клімат у приміщенні автоматично регулюється для
максимального комфорту.
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Внутрішні модулі в приміщенні, які
контролюють та керують потребами
опалення вашого будинку
Всі внутрішні модулі від CTC оснащені унікальною
системою управління, яка використовується для
обчислення потреб в опаленні вашого будинку.
Система управління гарантує, що тепловий насос
працює ефективно, а також виробляється потрібна
кількість тепла та гарячої води. Доступ до системи
управління здійснюється за допомогою зручного
сенсорного екрану з чіткими символами.
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CTC EcoZenith i350

Ультраефективний внутрішній модуль для великої кількості
гарячої води

CTC EcoZenith i350 оснащений тією самою ультраефективною технологією
нагріву води, що і наші геотермальні теплові насоси. У поєднанні з CTC EcoAir
або CTC EcoPart, він може виробляти понад 300 літрів гарячої води.

Досконале поєднання з тепловим насосом
CTC EcoZenith i350 - це надзвичайно ефективний
внутрішній модуль із вбудованим керуванням тепловим
насосом. Встановіть його разом із тепловими насосами
повітря-вода CTC EcoAir 600M для ідеального результату.
Для тих, хто вважає за краще геотермальний тепловий насос,
виберіть CTC EcoPart 406-412.
Все включено з мінімальними втратами енергії
Розширювальний бачок, кабель живлення та датчик
первинного потоку встановлені на заводі, а манометр та
автоматичний розповітрювач поставляються в стандартній
комплектації. CTC EcoZenith i350 добре утеплений і тому
призводить до мінімальних втрат енергії.
Низька висота стелі? Нема проблем!
Виберіть внутрішній модуль відповідної висоти для вашого
будинку, він доступний у двох висотах: 1657 або 1905 мм.
Низька модель має верхнє підключення, а вища модель нижнє.
Оснащений сисемою клімат-контоль та готовий до
майбутнього
Вбудований автоматичний змішувальний клапан
керується погодозалежною системою управління і
враховує як внутрішню, так і зовнішню температуру. CTC
EcoZenith i350 здатний керувати двома індивідуальними
системами опалення як стандарт. Аксесуар для установки
EnergyFlex дозволяє легко додавати сонячні панелі або
встановлювати камін з водяною рубашкою або котел, щоб
вони теж могли подавати тепло. Або чому б не
підключити басейн, щоб ви також могли насолодитися
влітку?
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CTC EcoZenith i250

Ефективний внутрішній модуль в двох розмірах

Внутрішній модуль ніколи не повинен бути слабкою ланкою - інакше не
буде важливо, наскільки ефективний ваш тепловий насос. Наш внутрішній
модуль CTC EcoZenith i250 має все, що завгодно - плюс ще трохи.

Багатофункціональний внутрішній модуль
Як щодо інтелектуального управління тепловим насосом?
Кольоровий сенсорний екран? Підключення сонячної
панелі? Просто надаю кілька прикладів.
Сильна сторона в деталях
Найважливіша функція модуля в приміщенні - виробляти
багато гарячої води максимально економно і швидко. CTC
EcoZenith i250 не підведе вас і вашу родину. CTC EcoZenith
i250 завжди встановлюється з тепловими насосами CTC
EcoAir або CTC EcoPart і нагріває гарячу воду до
температурі 65 ° C. Бак вміщує 223 літри.
Свобода включена
Ви можете додати інші джерела енергії зараз або пізніше.
За допомогою двох простих з'єднань, ви можете
підключити, наприклад, сонячну панель, камін з водяною
рубашкою або навіть басейн!
А також все інше
• Додайте аксесуар CTC EcoComfort до CTC
EcoPart для безкоштовного охолодження влітку.
• Оберайте висоту, яка підходить для вашого будинку: 1652 або 1886 мм.
• Функція управління, яка обмежує споживання електроенергії, є стандартною.
• Верхня кришка корпусу (на фото) є стандартною, але вона
доступна в декількох висотах для більш акуратної
установки.
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CTC EcoVent i350F

Тихіше середовище в приміщенні та ще краща економія опалення

Розумна концепція будівель з підігрівом відпрацьованого повітря. CTC
EcoVent i350F - це внутрішній модуль з управлінням тепловим насосом та
інтегрованою вентиляцією, який при використанні у поєднанні з тепловим
насосом повітря-вода робить ваш будинок значно енергоефективнішим,
розумнішим та тихішим.
Тиша і ще краща економія опалення
Завдяки тому, що компресор розташовий поза
будівлею, ви отримуєте значно спокійніший клімат у
приміщенні. Оскільки ми використовуємо зовнішнє
повітря для обігріву як будівлі, так і гарячої води, ви
отримуєте ще кращу економію опалення.
Розумний, правда?
Для максимальної економії енергії встановіть CTC
EcoVent i350F з одним із найпопулярніших у Швеції
теплових насосів повітря-вода: CTC EcoAir 406. CTC
EcoVent i350F провітрює приміщення, виробляє тепло
та гарячу воду та гарантує, що ви завжди матимете
ідеальний клімат в приміщенні. Повітря у всіх вологих
зонах витягується за допомогою вбудованого
вентилятора і створює слабкий вакуум, який допомагає
витягувати повітря з інших приміщень через різні
вологі зони в будівлі.
Висока сезонна ефективність та розумна технологія
CTC EcoVent i350F оснащений новітньою
технологією та таким самим ультраефективним
нагріванням гарячої води, як і геотермальний
тепловий насос CTC GSi, і виробляє понад 300 літрів
гарячої води. Блок управління продукту має 4,3дюймовий кольоровий сенсорний екран з інтуітивнозрозумілим інтерфейсом та чіткими символами.
Виріб має зручні розміри модуля, низький центр маси
і постачається в трьох частинах для швидкого та
простого монтажу. Вентиляційні канали оптимізовані
так, щоб вони відповідали більшості вентиляційних
з'єднань при заміні насоса витяжного повітря.
Готові до майбутніх викликів
Завдяки CTC Connect + ви можете легко управляти
вашим тепловим насосом через смартфон.
CTC EcoVent i350F також готовий для використання
функції Smartgrid, а це означає, що ви легко зможете
підключити тепловий насос до ресурсу Енергообміну і
дозволити тепловому насосу працювати більше, коли
вартість електроенергії є нижчою (дана функція не
підтримується електромережами в Україні).
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Теплові насоси для
більших приміщень
Незалежно від того, чи є у вас великий будинок, орендована нерухомість, церква чи виробничі
приміщення, у нас є те, що вам потрібно. Наші системні рішення надають практично необмежені
можливості адаптувати систему опалення до вашого приміщення. Для задоволення більших потреб
в енергії легко підключати кілька наших теплових насосів послідовно, у каскад, які можуть
забезпечити потужність до 170 кВт. Якщо цього недостатньо, ви можете комбінувати ваш тепловий
насос CTC з іншими джерелами енергії.
Всі наші системні рішення гарантують, що ви отримаєте економічний та ідеальний клімат у приміщенні.
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CTC EcoPart Pro/Basic

3-ступінчастий тепловий насос із вбудованим керуванням

CTC EcoPart Pro / Basic підходить для обігріву великих будівель, таких
як багатоквартирні будинки, виробничі приміщення та церкви.

Розумне та просте управління
Розумне та просте управлінняCTC EcoPart Pro
поставляється з унікальною вбудованою системою
управління EcoLogic Pro. Блок управління керує всією
вашою системою опалення. Він моніторить і контролює
ваші теплові насоси, гарячу воду, сонячні панелі,
додаткове опалення, буферні баки, басейн, безкоштовне
охолодження та інше. Ви також можете дистанційно
стежити за об'єктом за допомогою Modbus або SMS.
Якщо вам не потрібен такий розширений контроль,
виберіть натомість CTC EcoPart Basic. CTC EcoPart Basic
може управлятися цифровим сигналом (терморегулятор).
Крім того, тепловим насосом можна керувати, регулюючи
температуру обратки, наприклад, простим управлінням,
яке ідеально підходить для нагріву бака гарячої води.
Простішим або гнучкішим рішення вже бути не може.
Дуже низький рівень шуму
Використовуючи окремі модулі охолодження, CTC
EcoPart Pro / Basic здатний збільшити потужність у три
етапи. Це забезпечує плавнішу експлуатацію та кращу
адаптацію до різних вимог будинку. Результат - меньше
старт/стопів компресора та більший комфорт нагріву
порівняно з одноступінчастими продуктами. Окремі
модулі охолодження також мають дуже низький рівень
шуму.
CTC EcoPart Pro / Basic доступний у трьох розмірах: 25,
30 та 35 кВт, і їх можна підключити послідовно до 170
кВт (один CTC EcoPart i435 Pro, який керує чотирма
додатковими модулями CTC EcoPart 435 Basic). Для
досягнення найнижчого можливого споживання
енергії та найвищої економії, CTC EcoPart Pro / Basic
оснащений
двома
енергоефективними
циркуляційними насосами розсолу та опалення.

SMART CONTROL
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Більше гарячої води та гарячіші радіатори
Завдяки вдосконаленому контуру холодоагенту та
високоефективним компресорам, CTC EcoPart Pro / Basic
може нагрівати воду до 65 ° C. Це означає, що ви отримуєте
більше гарячої води та тепліші радіатори. Ідеально
підходить для приміщень з високотемпературними
системами опалення.
CTC EcoPart Pro призначений для підключення або до
нових, або до існуючих систем. Ґрунт, озера та скелі
використовуються як джерела тепла. Систему розсолу
можна легко підключити зправа, зліва, зверху або ззаду.
CTC EcoPart Pro - безпечний і очевидний вибір.

Серія CTC EcoAir 400
Ефективні теплові насоси повітря-вода

Три потужних моделі теплових
насоса серії CTC EcoAir 400
ідеально підходять для великих
будинків, орендованої нерухомості
та виробничих приміщень. Крім
того, ви можете підключити кілька
теплових насосів, щоб забезпечити
потужність до 170 кВт.
KW
17

6K
W

15 KW
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Потужність, коли це найбільше потрібно
CTC EcoAir 400 забезпечує трохи більше енергії, коли вам
це справді потрібно - коли надворі холодно. CTC EcoAir
400 доступний як для невеликих будинків так і для
великих об'єктів.
Найбільшою проблемою, з якою стикаються теплові
насоси в багатоквартирних будинках, є здатність швидко
нагрівати багато гарячої води. Здається, що всі ми хочемо
прийняти душ одночасно. Навіть коли надворі холодно.
Наприклад, CTC EcoAir 415 нагріває гарячу воду до 65 °
C при зовнішній температурі від –10 до +40 ˚C. І навіть
якщо холод справді сильно вдарить з низькими
температурами до –22 ˚C, CTC EcoAir 415 все одно
подасть гарячу воду 54 ° C.
Завдяки розумному баку все-в-одному CTC EcoZenith
i550 Pro у вас є необмежені можливості створити
гнучку систему опалення.
Ефективний компресор
CTC EcoAir 400 розроблений для роботи з низьким
рівнем шуму та високою сезонною ефективністю. Теплові
насоси мають ефективний і надійний компресор. Все це
разом з вентиляторною конструкцією робить CTC EcoAir
400 надійним і тихим тепловим насосом.

Системні рішення для приміщень
Наші системні рішення надають практично необмежені
можливості адаптувати систему опалення до потреб
вашого приміщення. Для найкращого комфорту та
економії доповніть CTC EcoAir 400 за допомогою CTC
EcoZenith i550 Pro - інтелектуального, універсального
бака для опалення та гарячої води.
Якщо у вас є більші потреби або система, яку ви хочете
доповнити, система управління CTC EcoLogic Pro ідеально
підходить. Вона може приєднати до вашої поточної
системи гарячої води та опалення до 10 теплових насосів.
Система управління в CTC EcoZenith i550 Pro або CTC
EcoLogic Pro може управляти всією системою опалення, а
також може контролювати виробництво гарячої води
відповідно до ваших уподобань та потреб. Ви можете
дистанційно контролювати вашу систему через BMS /
Інтернет, Connect + та SMS. Доповніть вашу систему
охолодженням, додайте декілька контурів опалення,
сонячні панелі та басейн - все передбачено з самого
початку. Простішим або гнучкішим рішення бути не може.
Мрія інсталятора
Ми прислухалися до наших монтажників і серйозно
звернули увагу на їх точки зору та запити. Тому CTC
EcoAir 400 надзвичайно простий в установці. Він займає
невеликий простір землі і має просте сантехнічне та
електричне підключення на зручній установчій висоті з
достатньою кількістю місця.
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CTC EcoZenith i550 Pro

Басейн? Сонячна енергія? Або просто підлітки?

CTC EcoZenith i550 Pro - це універсальний бак із вбудованим інтелектуальним управлінням.

Вбудований інтелектуальний контроль
CTC EcoZenith i550 Pro може керувати всіма
компонентами в одній або декількох системах
опалення: сонячні панелі, підігрів басейну, додаткова
гаряча вода та буферні баки, а також електричні,
твердопаливні, дизельні, газові та пелетні котли. Він
також може керувати багатьма різними типами
теплових насосів і вибирати, який слід
використовувати для оптимальної економії.
Гнучка система опалення
CTC EcoZenith i550 Pro має кілька бокових точок
підключення. Це забезпечує просте під'єднання труб, а
також можливості легко розширити систему в
майбутнйому. Додайте теплові насоси CTC або котли, щоб
мати необмежені можливості та створити гнучку систему
опалення. Якщо ви хочете використовувати сонячне тепло,
CTC EcoZenith i550 Pro оснащений сонячним керуванням та
сонячним колектором довжиною 10м.
Багато гарячої води
CTC EcoZenith i550 Pro забезпечує велику кількість
гарячої води. При витраті 22 літрів на хвилину запас
гарячої води становить більше 600 літрів з
температурою 40 ° C.
Покращена ізоляція
CTC EcoZenith i550 Pro дуже добре утеплений спіненим
поліуретаном товщиною 90 мм. Ізоляція може бути знята,
що дозволяє занести CTC EcoZenith i550 Pro через
стандартні двері.
Низька висота стелі? Нема проблем
CTC EcoZenith i550 Pro має висоту лише 1,7 м, тому
може бути розміщений у приміщеннях з низькими
стелями.
Потужність до 27 кВт
CTC EcoZenith i550 Pro оснащений двома
занурювальними нагрівачами з комбінованою
потужністю 18 кВт. Додатковий занурювальний нагрівач
доступний як аксесуар для досягнення загальної
потужності в 27 кВт.
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Контроль за допомогою телефону
Завдяки CTC Connect + ви можете легко керувати
CTC EcoZenith i550 Pro зі свого смартфона.
Завантажте програму безкоштовно з App Store або
Google Play.
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Нагрівачі гарячої води для всіх потреб
Незалежно від ваших потреб у гарячій воді, у нас є те, що вам потрібно! У нас є все, від невеликих
настінних нагрівачів гарячої води для будинків відпочинку, до комплектації опалювальних систем,
коли є великий попит на гарячу воду. Доповнюючи тепловий насос нагрівачем гарячої води, ви
отримуєте максимальну кількість гарячої води з мінімальними витратами енергії.
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CTC Brilliant
Серія ультраефективних водонагрівачів з нержавіючої сталі для приватних будинків.
CTC Brilliant відповідає високим енергетичним стандартам, і всі моделі
добре утеплені. Нагрівання відбувається за допомогою занурювального
нагрівача з нержавіючої сталі, керованого регульованим термостатом.
Настінні нагрівачі гарячої води
CTC Brilliant 60 і 110 - це невеликі зручні настінні нагрівачі гарячої води,
призначені для будинків відпочинку або невеликих будинків, де на невеликій
площі потрібен високий вихід. Обидві моделі оснащені шнуром і вилкою, і їх
можна легко замонтувати на стіні.
CTC Brilliant 200 і 300 мають такий же сучасний дизайн, як і наші теплові
насоси. Якщо у вас є велика сім'я або більша потреба у гарячій воді, може
бути хорошою ідеєю поєднати ваш тепловий насос із CTC Brilliant 300, щоб
максимізувати кількість гарячої води та мінімізувати споживання енергії.
Всі моделі призначені для вертикального монтажу з нижнім або
верхнім підключенням.

CTC FerroModul
Нагрівач гарячої води для величезних потреб.
CTC FerroModul - це повна система підігріву гарячої води, коли є великий попит на гарячу воду. CTC
FerroModul випускається в декількох моделях і розмірах, які можна комбінувати для задоволення потреб
у гарячій воді вашого приміщення.
Ваш гнучкий водонагрівач
CTC FerroModul має ємність з нержавіючої сталі з
ізоляцією мінеральної вати та зовнішній корпус із
обробкою епоксидною електрогальванізованою сталлю.
CTC FerroModul дуже легко може бути підключений
послідовно або паралельно для будь-якої бажаної
ємності. Фабрично встановлені з'єднувачі та точки
з'єднання полегшують з'єднання баків підряд, під кутом
або вертикально. 1,5-дюймовий роз'єм гарячої води
дозволяє підвищити розбір води. Регульовані ніжки
також полегшують установку.
Система підходить для використання разом з
тепловими насосами, сонячними панелямі або іншими
зовнішніми джерелами тепла. Модифікований
теплообмінник передає тепло в гарячу воду в ємностях.
Система може складатися, наприклад, з нагріваючого
модуля та трьох акумулюючих ємностей в систімі з
тепловим насосом або сонячній системі опалення.
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CTC SmartControl

– розумні будинки з CTC SmartControl

Інвестувати в тепловий насос - одне з наймудріших
рішень, яке ви приймєте. Якщо у вас щорічне
споживання енергії 30 000 кВт / год., є хороший шанс,
що тепловий насос окупиться за пару років.
CTC SmartControl забезпечує оптимізацію опалення,
гарячої води та вентиляції.
Система базується на CTC SmartControl Gateway, базовому
блоці, здатному керувати до семи додаткових бездротових
аксесуарів. Серія складається з декількох розумних
аксесуарів: бездротового кімнатного датчика, що живиться
від сонячних батарей, і мульти-кнопки, здатної керувати
низкою різних функцій, таких як додаткова гаряча вода.
Якщо ваш будинок має товсті підлоги та стіни, можливо, вам
знадобиться посилити сигнал. Простий ретранслятор, який
підсилює сигнали між різними аксесуарами.
Також доступні датчики вологості та CO2, які можуть
контролювати вентиляцію за потребою. Датчик вологості
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автоматично збільшує вентиляцію в душових або
пральних кімнатах при підвищенні вологості повітря.
Датчик CO2 забезпечує зменшення вентиляції, коли нікого
немає вдома, і здатний збільшити вентиляцію, коли в гості
приїжджає сім'я або друзі.
CTC SmartControl гарантує, що вентиляція завжди
оптимізована для забезпечення стабільно хорошої якості
повітря, а також як вентиляція, так і споживання енергії
підтримуються на оптимальних рівнях.

CTC SmartControl - серія розумних бездротових датчиків, які визначають
температуру, вологість і вуглекислий газ.

SMART CONTROL

Базовий блок CTC SmartControl
Gateway здатний керувати до
семи додаткових смартаксесуарів.

Підсилювач сигналу
ретранслятора CTC SmartControl,
що підсилює сигнали між різними
аксесуарами, коли це необхідно.

CTC SmartControl Room Sensor
Сонячний бездротовий кімнатний датчик
із акумуляторною батареєю.

CTC SmartControl - Кімнатний датчик
вологості
Сонячний бездротовий кімнатний
датчик із акумуляторною батареєю, який
може керувати вентиляцією за потребою.

CTC SmartControl
Кімнатний датчик вологості та
CO2 Датчики, які контролюють
вентиляцію, коли це необхідно,
забезпечують оптимальну
вентиляцію для стабільно доброї
якості повітря та забезпечують
щоб і вентиляція, і
енергоспоживання
підтримувались на оптимальних
рівнях.

CTC SmartControl Бездротова
двофункційна кнопка,
яка може керувати кількома різними
функціями, такими як додаткова
гаряча вода.

Сумісні теплові насоси / блоки управління:
Продукт
CTC EcoVent i350F

Заводський номер
7208-1727-1411
від

CTC EcoZenith i350 H

від

7208-1743-2561

CTC EcoZenith i350 L

від

7208-1743-2361

CTC GSi 8-16

від

7208-1743-1770

CTC GS 6-8

від

7310-1720-0792

CTC EcoZenith i250 H

від

7208-1744-2642 *

CTC EcoZenith i250 L

від

7208-1738-2082 *

CTC EcoHeat 400

від

7310-1740-1548 *

* не підходить для контролю вентиляції
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Розумні аксесуари
– доповнюй та спрощуй

Панелі управління CTC EcoLogic Pro/Family
Великий чіткий 4,3-дюймовий кольоровий сенсорний екран. Зрозумілий
інтерфейс. Логічні прості та інтуїтивно зрозумілі символами. Залежно від
версії, ви можете підключити та керувати до десяти теплових насосів і
чотирьох контурів опалення (окрема крива опалення для кожного контуру).
Вбудований облік потужності, пріоритетність гарячої води та вбудований
сигнал тривог. Ви можете реєструвати операційні дані та програми
оновлення через USB. Ним також можна керувати через Інтернет або SMS
(опція) або можна підключити до віддаленого комп'ютера (DUC).

CTC Інтернет
З додатками CTC Інтернет та
CTC Connect +, ви можете
контролювати та керувати своєю
системою безпосередньо через
свій мобільний телефон.
Наприклад, ви можете
відрегулювати температуру або
попередити, якщо система
вимкнеться з будь-якої причини.
CTC Connect + можна
безкоштовно завантажити з App
Store або Google Play.

Кришка корпусу та подовжувач
висоти
Доступна надзвичайно висока
кришка корпусу різної висоти та
подовжувач висоти з однаковою
конструкцією і кольором як ваш
продукт CTC. Можна комбінувати
для більшості висот стель. Піднята
основа підходить для: CTC GSi /
GS / EcoHeat / EcoPart. Кришка
корпусу відповідає всім цим, а
також CTC EcoZenith i250 / i350.

Вентиляційний блок CTC CFA
Замінює існуючу систему вентиляції
в будинках з витяжною
вентиляцією. Підходить для
CTC EcoHeat / EcoPart Pro та
EcoZenith i250.

Блок CTC EcoVåf з витяжним
повітрям із відновленням
Використовується в поєднанні з
геотермальним тепловим насосом.
Відбирає тепло від відпрацьованого
повітря і підвищує температуру
розсолу, що призводить до
збільшення СОР. Підходить для
CTC GSi / GS / EcoPart Pro /
EcoZenith i250 / i350 та EcoHeat.

Вентиляційний блок CTC
EcoVent 20
Замінює існуючу систему
вентиляції в будинках з
витяжною вентиляцією.
Підходить для CTC GSi / GS та
EcoZenith i350.

Охолодження CTC EcoComfort
Безкоштовне охолодження влітку
для прохолодного будинку.
Складається з пасивного блоку
охолодження, який використовує
прохолоду свердловини.
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Маючи майже 100-річний досвід, ми активно працюємо над майбутнім, в якому
суспільство не використовує невідновлювальні джерела енергії. Всі наші теплові насоси
розроблені та виготовлені в регіоні Смоланд у Швеції. Озернемося на далекий 1923 рік,
коли ми почали опалювати шведські будинки. Ми стали відомими завдяки нашим
зеленим котлам, які постачали опалення мільйонам домогосподарств по всій Європі.
Ми були першою компанією, яка запропонувала опалювальні котли із вбудованим
нагріванням гарячої води, і ми першими запровадили теплові насоси повітря-вода.
Тому без перебільшення можна сказати, що ми розвинули галузь.
Коротше кажучи - CTC є одним з провідних європейських
виробників опалювальних виробів. Ми знаходимось у Смоленді та
є частиною Enertech AB разом із Bentone, Turboflame та Osby Parca,
з продажами по всьому світу.
З нами ви гарантовано отримаєте душевний спокій, якість та тепло!

www.unigy.com.ua
ТОВ "ЮНІДЖІ" - офіційний представник СТС в Україні
Київ 03179, Брест-Литовське шосе, 8а

