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Nowa, cicha i efektywna CTC EcoHeat 

z ekranem dotykowym i Energyflex 



Kontrola i ustawienia 

4.3 calowy wy�wietlacz dotykowy  

z przejrzystymi symbolami, sprawia 

�e �atwo jest zmieni� ustawienia 

i monitorowa� parametry pracy.

Nowy wygl!d 

CTC EcoHeat 400 otrzyma�a nowy 

wygl!d. Wyposa�yli�my urz!dzenie 

w trzy os�ony ró�nej wysoko�ci. 

Os�ona 146 mm jest standardow! i 

mo�e by� wymieniona na inn!, aby 

instalacja wyg!da�a atrakcyjnie.

Efektywna i cicha

CTC EcoHeat 400 ma najwy�sz� 

efektywno�� (COP 4.6), dzi�ki nowo 

zaprojektowanemu uk�adowi 

ch�odniczemu z elektronicznym 

zaworem rozpr��nym i wydajnym 

kompresorem. Kompresor oraz 

podzespo�y uk�adu ch�odniczego s�

zamkni�te w dodatkowo wyg�uszonej 

obudowie. To zapwnia bardzo cich� 

prac� i sprawia, �e jest najcichsz� 

geotermaln� pomp� ciep�a, któr�

kiedykolwiek zaprojektowali�my.

Bardzo du!o ciep"ej wody 

Zaprojektowana na nowo, co 

spowodowa�o zwi�kszenie ilo�ci 

ciep�ej wody u�ytkowej. 

CTC EcoHeat 400 gwarantuje 

ciep�� wod� bez bakterii legionella. 

Nasze unikatowe rozwi�zanie 

zapewnia ciep�� wod�, wtedy, gdy 

tego potrzebujesz.

Pracuje z ró�nymi systemami

CTC EcoHeat 400 mo�e pracowa! z 

ró�nymi systemami grzewczymi: 

grzejnikowymi, pod�ogowymi oraz  

klimakonwektorami. Stosuj�c drugi 

zawór mieszaj�cy mo�esz 

sterowa! dwoma ró�nymi

obiegami grzewczymi.

Ch!odzenie

Teraz mo�esz równie� otrzyma! 

ch�ód podczas lata. Stosuj�c 

CTC Comfort, która czerpie ch�ód z 

ziemi otrzymasz przyjemne ch�odne 

powietrze.

Równomierne, bezg!o"ne ciep!o 

W CTC wybrali�my technologi�, która 

zapewnia bardziej równomierne 

ciep�o. Grzejniki i pod�oga maj� 

zawsze prawid�ow� temperatur� 

dzi�ki automatycznemu zaworowi 

mieszaj�cemu. 

Poniewa� temperatura jest sta�a, 

unikasz odg�osów wydawanych przez 

system grzewczy, które s� 

problemem u innych producentów. 

Wolno"#, która nic nie kosztuje

Energy"ex daje Ci wolno�! w 

wyborze ddatkowego #ród�a ciep�a. 

Dzi�ki dwóm dodatkowym 

przy��czom, mo�esz korzysta! z 

energii s�onecznej, dodatkowego 

kot�a lub podgrzewa! basen, aby w 

pe�ni cieszy! si� latem. 

CTC rozwin$!o przemys! 

Zaprojektowali�my wszystkie nasze

pompy ciep�a w Ljungby, Szwecja.

Korzenie si�gaj� 1923 roku, kiedy

zacz�li�my ogrzewa! domy w

Szwecji. Byli�my pierwsi z kot�em z

zabudowanym zasobnikiem ciep�ej

wody oraz jako pierwsi zacz�lismy

produkowa! pompy ciep�a powietrze/

woda.

Nie b�dzie przesad� je�li powiemy,

�e rozwin�li�my ten przemys�.

Wbudowana grza�ka 

elektryczna 30x300W

Nowo zaprojektowany 

uk�ad ch�odniczy z 

elektronicznym 

zaworem rozpr��nym

Zawór mieszaj�cy 

dla równomiernego 

ciep�a

Nowa, efektywna 

izolacja

Zdwojona ilo�� 

ciep�ej wody

Energy!ex zapewnia 

totaln� swobod� przy 

pod��czaniu 

dodatkowych "róde� 

ciep�a

Ch�odzenie 

pasywne

ciep�a, któr�
we

Kompresor i 

uk�ad ch�odniczy 

jest zabudowany 

w dodatkowo 

wyg�uszonej 

obudowie.

Niskoenergetyczna 

pompa �aduj�ca o 

zmiennej wydajno�ci

4.3 calowy kolorowy 

wy�wietlacz dotykowy

Najcichsza 

geotermlna pompa 

ciep�a, jak� 

kiedykolwiek 

zaprojektowali�my

Mo�e kontrolowa� 

dwa obiegi 

grzewcze

CTC Ecoheat 400 jest najcichsz� i najbardziej efektywn� szwedzk�, 

geotermaln� pomp� ciep�a z ekranem dotykowym

22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC

✖ ✗Room temp. DHW Operation Installer

CTC EcoZenith Monday 09:35

12ºC

21.5ºC

22.3ºC

42ºC

34ºC

-1ºC

2ºC

Operation data system

Maksymalna 

efektywno��.

COP - 4.6



Gdy kupujesz pomp! ciep"a z CTC, wszystkie dodatki s# ju$ zawarte.

Jednak$e s# dost!pne wyrafinowane akcesoria które sprawiaj#, $e

$ycie staje si! prostsze.

CTC Bezprzewodowy czujnik pokojowy

Umie�� go gdziekolwiek w domu - bez upychania przewodów. Zmie� temperatur�, któr� 

ma utrzymywa� pompa ciep�a. Mo!esz pod��czy� dwa czujniki pokojowe do ka!dego 

urz�dzenia. Nie mo!e by� pro�ciej.

CTC Nr zam.: 585520301  Dodatkowy czujnik pokojowy CTC Nr zam.: 585521401

CTC SMS control 

SMS control pozwala na monitorowanie i sterowanie Twoj� pomp� ciep�a przez 

telefon komórkowy. Dopasujesz temperatur� lub zostaniesz poinformowany o 

alarmie, nawet o zaniku pr�du. Modem GSM �atwo integruje si� ze sterownikiem 

pompy ciep�a. CTC Nr zam.: 585518301

Inne akcesoria

Podwy!szenie podstawy  168 mm, bia�a, montowana pod urz�dzeniem. CTC Nr zam.: 586500301

Zbiornik przepon. G20 18 l do instalacji na górze urz�dzenia, z przy��czami. CTC Nr zam.: 586750401

Zestaw instalacyjny  Zawiera: Zbiornik przeponowy 18l do instalacji na górze urz�dzenia z przy��czem 

k�towym, pompa obiegu grzewczego Wilo GT25/6, zawór mieszaj�cy, zestaw 

nape�niaj�cy 520-G25.  CTC Nr zam.: 585331401

Drugi obieg grzewczy (Si�ownik zaworu mieszaj�cego CTC Nr zam.:  583434401,  

Zawór mieszaj�cy CTC Nr zam.: 583433401,  

Czujnik temperatury zasilania Nr zam.: 583742308 )

Czujnik przep"ywu CTC Nr zam.: 912932001

Os"ona górna

Ukryj rury, zawory, itp. za zas�on� górn�, która komponuje si! z Twoim urz�dzeniem CTC.  

Os�ony s� dost!pne w trzech wysoko"ciach 146, 480 i 580 mm, które pasuj� do 

wi!kszo"ci wysoko"ci sufitów. 

146 mm CTC Nr zam.: 586463371 

480 mm CTC Nr zam.: 586463302

580 mm CTC Nr zam.: 586463303

Ch�odzenie CTC EcoComfort 

Darmowe ch�odzenie latem! Gdy temperatura zewn�trzna ro�nie, idealnym

rozwi"zniem jest CTC EcoComfort. Jest to jednostka zapewniaj"ca ch�odzenie 

pasywne dla uzyskania przyjemnego ch�odu. CTC Nr zam.: 585920001.  

Zawór klapowy       184GO-25 INV CTC Nr zam. 586703303,  

184GO-32 INV CTC Nr zam. 586703304
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Urz�dzenie spe�nia dyrektywy EN:
LVD: 73/23/EEC oraz 93/68 EEC 

EMC: 89/336/EEC i testowane zgodnie EN255

Zakres dostawy

CTC EcoHeat 400 pompa ciep!a

Os!ona górna 146 mm

Przewody elastyczne do pod!"czenia dolnego #ród!a

Zespó! nape!niaj"cy dolego #ród!a

Zbiornik wyrównawczy dolnego #ród!a

Paczka z akcesoriami zawiera:

- czujnik pokojowy, czujnik temp. zasilania, czujnik powrotu, czujnik zewn$trzny 

- zawór bezpiecze%stwa ciep!ej wody u�ytkowej, 9 bar, - zawór bezpiecze%stwa dolnego #ród!a, 3 bar 

- 2 x opaski zaciskowe - 2 x przy!"cza - 3 x czujniki pr"du

Technical data
EcoHeat 

406

EcoHeat 

408

EcoHeat 

410

EcoHeat 

412

Wymiary sz x wys x g! 595 x 1904 x 672 mm

Zasilanie elektryczne 400V 3N/230V 1N/230V 3N

Dodatkowe #ród!o ciep!a (regulowana moc) 3x400 V-9 kW/1x230V-9kW/3x230V-7kW

Moc nap$dowa kompresora przy 35/50°C 1.3/1.7 kW 1.8/2.3 kW 2.0/2.5 kW 2.5/3.4 kW

Moc grzewcza kompresora 0/35 i 0/452) 5.9/5.5 kW 8.2/7.9 kW 10.0/9.6 kW 11.7/11.2 kW

COP, zgodnie z EN14511 2) 4.57/3.54 4.58/3.64 4.60/3.68 4.60/3.66

Moc grzewcza kompresora przy 0/35 1) 6.05 kW 8.37 kW 10.18 kW 12.05 kW

COP, zgodnie z  EN255 1) 5.00 5.01 5.04 5.04

Poziom ha!asu 44.9 dB(A) 43.9 dB(A) 46.0 dB(A) 47.2 dB(A)

Pojemno�� wody, bufor (V) 223 l

Max. ci�nienie pracy, bufor (PS) 2.5 bar

Pojemno�� wody, w$�ownica c.w.u. 5.7 l

Max ci�nienie pracy w$�ownicy 

ciep!ej wody u�ytkowej

10 bar

Nastawy pompy dolnego #ród!a 3

Temp. pracy dolnego #ród!a min./max. (TS) -5/30°C

Ci�nienie pracy d. #ród!a min./max. (PS) 0.2/3 bar

Ilo�� czynnika roboczego (R407C) 2.1 kg 2.1 kg 2.1 kg 2.5 kg

Zadzia!anie presostatu wysokiego ci�nienia 31 bar

Waga 267 kg 270 kg 272 kg 279 kg

Wymagana wysoko�� pomieszczenia 1925 mm

Wymiary

1. Odpowietrznik

2. Pod!"czenie rury �ciekowj 3/4�

3. Pod!"czenie zimnej wody Ø22

4. Ciep!a woda Ø22

5. Zasilanie ob. grzewczego 22 zacisk

6. Powrót ob. grzewczy Ø22

7. Z dolnego #ród!a Ø28 (prawa, lewa, ty!)

8. Do dolnego #ró!a Ø28 (prawa, lewa, ty!)

9. Tuleja do przenoszenia 3/4� BSP

10. Przelotki do dodatkowych #róde! ciep!a
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Dystrybutor w Polsce:

http://ctc.powerofgreen.eu

tel. 58 5564888, fax 58 5564880

biuro@powerofgreen.eu

1)    Obieg grzewczy 35°C, &t=10 K, d. #ród!o 0°C  
bez pompy !adujacej i dolnego #ród!a

2)   Obieg grzewczy 35/45°C, &t=5 K, d. #ród!o 0°C  
zawiera pomp$ !aduj"c" i dolnego #ród!a

*) Moc odpowiada urz"dzeniu
3x400V


