CTC Connect
Voor CTC GSi 12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoLogic Pro en
CTC EcoZenith i550 Pro met een softwareversie van na 20141120.

Eerste keer inloggen - Aanmelden
• Klik op Aanmelden.
• Selecteer Taal.
• Voer uw e-mail in en een wachtwoord om in te loggen.
• Klik op Aanmelden.

Instellingen - Nieuw systeem toevoegen
• Maak een Naam aan voor uw verwarmingssysteem.
• Enter het Serienummer dat op de internetmodule staat.
• Druk op Toevoegen. Indien u meerdere verwarmingssystemen wilt opnemen, herhaalt
u deze procedure.
Aanvullende gebruikers kunnen het systeem benaderen door dezelfde inloggegevens te
gebruiken.
U kunt de verwarmingssystemen activeren en deactiveren. Gebruik hiervoor de schuiffunctie
en druk op Opslaan om dit te bevestigen voor het verwarmingssysteem.
Indien het opnemen van ”Nieuw verwarmingssysteem” niet lukt, staat het
verwarmingssysteem nog steeds in de lijst onder Instellingen/Mijn verwarmingssystemen.
Probeer opnieuw te activeren en vervolgens op te slaan. Een niet-actief systeem werkt niet.
Op de afbeelding is de warmtepomp geactiveerd.

Menu
Schuif de pagina naar rechts en klik op

om naar de menuboom te gaan.
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Mijn account
Uw accountgegevens, e-mail en wachtwoord beheren.

Verwarmingssysteem
Selecteer in de rechterbovenhoek voor welk verwarmingssysteem de Instellingen
getoond moeten worden. Onder staan de huidige buitentemperatuur, warmwaterinstellingen en instellingen voor vakantiestand. Klik op een rij om de ingestelde waarde
te wijzigen.
Onder het verwarmingssysteem staat de temperatuur van elke ruimte. Klik op een rij
om de ingestelde waarde te wijzigen.
Heeft u wijzigingen aangebracht die u wilt opslaan, selecteert u Instellingen opslaan.

Operationele data
Selecteer in de rechterbovenhoek voor welk van de verwarmingssystemen
de operationele data getoond moeten worden. Zie uw installatie- en
onderhoudshandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van deze parameters.

Alarm
Om de laatste alarmen te kunnen bekijken, moet de lijst met alarmen handmatig
bijgewerkt worden. Sommige alarmen kunnen van hieruit gereset worden. Het
pictogram wordt rood indien er een alarm actief is.

