
Aby dowiedzie� si� wi�cej o produktach CTC odwied�:

http://ctc.powerofgreen.eu

CTC EcoLogic PRO/Family jest unikalnym systemem steruj�cym, 

który monitoruje i reguluje prac� pomp ciep�a CTC, paneli solarnych, 

dodatkowego �ród�a ciep�a, zbiorników buforowych, basenów, uk�adów 

ch�odz�cych, itp.

CTC EcoLogic PRO/Family mo�e kontrolowa� i monitorowa� prac� do

dziesi�ciu pomp ciep�a. Do wyboru jest sze!� ró�nych systemów, które pasuj� 

do wi�kszo!ci kot�ów i obiegów grzejnych. Sterownik automatycznie zarz�dza 

w��czaniem i wy��czaniem istniej�cych kot�ów, ustawia priorytet na wytwarzania

ciep�ej wody u�ytkowej lub ogrzewanie i mo�e sterowa� do czterech obiegów 

grzewczych.

CTC EcoLogic PRO/Family jest wyposa�ony w du�y i czytelny 4.3 calowy 

kolorowy ekran dotykowy. Mo�esz odczytywa� i ustawia! parametry pracy w

prosty i intuicyjny sposób. Mo�esz równie� zapisa� dane i uaktualni� system 

przez USB.

CTC EcoLogic PRO/Family ma niespotykanie logiczne akcesoria, mo�e by� 

kontrolowany przez SMS lub pod��czony do systemu nadrz�dnego poprzez 

CTC BMS/Internet. Innym inteligentnym akcesorium jest bezprzewodowy 

czujnik pokojowy, który mo�e by� umieszczony gdziekolwiek chcesz"

CTC EcoLogic PRO/Family jest dostarczany z 5 m przewodem, czujnikiem 

pokojowym, czujnikiem zewn�trznym i zasilania obiegu grzewczego.

CTC EcoLogic PRO/Family - logiczny i oczywisty wybór"

CTC EcoLogic  

PRO/Family

Logiczny system steruj�cy 
pomp ciep�a CTC

Automatyczny, niezawodny 

i !atwy w obs!udze 

system steruj"cy do 

pomp ciep!a CTC 

z istniej"cymi kot!ami,

zbiornikami buforowymi lub 

pod!"czonymi bezpo#rednio do 

systemów grzewczych.

CTC EcoLogic PRO/Family korzy!ci: 

Sze#� systemów do wyboru                                    

Steruje maksymalnie dziesi"cioma pompami ciep#a                                

4.3 calowy kolorowy dotykowy wy#wietlacz

Automatycznie zarz"dza w!"czaniem i wy!"czaniem  

    Mo$e by� uzupe!niony o sterowanie SMS

    Mo$e by� kontrolowany przez system nadrz�dny przez CTC

      BMS/internet

istniej!cych kot!ów
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Dystrybutor w Polsce: 

Tel 58 55 64 888     Fax 58 55 64 880                           

http://ctc.powerofgreen.eu                                                      

biuro@powerofgreen.eu

CTC EcoLogic PRO/Family

Pod��czenie elektryczne 230V 1 N~

Max. wielko�� bezpiecznika 10 A

Wy�wietlacz
4.3 cala, kolorowy, 

dotykowy

159 x 160 x 28.1 mm

Obudowa wymiary 479 x 283 x 121 mm

Dostawa zawiera 
Czujnik zewn!trzny

Czujnik pokojowy

Czujnik zasilania co 22K

Przewód 5 m

Wkr!ty

EcoLogic PRO system 4. (Jeden z sze�ciu ró�nych systemów)

Pompy ciep�a 1 i 2 mog� ogrzewa� przez zawory prze��czaj�ce 

system grzewczy lub zasobnik ciep�ej wody u�ytkowej. 

Pozosta�e pompy ciep�a s� pod��czone do systemu grzewczego. 

Ca�e ciep�o z pomp ciep�a i dodatkowego �ród�a jest kierowane 

do systemu grzewczego przez zbiornik buforowy.

Dodatkowe �ród�o jest umieszczone przed zasobnikiem 

ciep�ej wody u�ytkowej. Energia solarna mo�e by� kierowana 

zarówno do zasobnika c.w.u. lub zbiornika buforowego przez 

zawory prze��czaj�ce. Ogrzewanie basenowe jest pod��czone 

za zbiornikiem buforowym. Ch�odzenie mo�e by� pod��czone 

do dolnego �ród�a.

Akcesoria               

CTC SMS         Art. no: 58 5518 301

CTC Bezprzewodowy czujnik pokojowy          Art. no: 58 5520 301

CTC BMS/Internet Modbus                             Art.no:  58 5513 301

CTC Zestaw zaworów mieszaj�cych PRO      Art. no: 58 5903 301

(Pod��czenie zaworu mieszaj�cego i prze��czaj�cego 22 mm)

Uwaga: To jest schemat pod��czenia!
Ka�da instalacja musi by� zaprojektowana 
zgodnie z zapotrzebowaniem

Przyk!adowe pod!"czenie

�
ompa ciep�a ✁�
ompa ciep�a ✂ Zbiornik buforowy

✄
h�odzenie

☎
nergia Solarna✆

asen

Dodatkowe �ród�o

Wy�wietlacz wymiary

EcoLogic PRO

EcoLogic Family

58 5888 301

58 5888 302


