WARMTEPOMPEN

Duurzaam en
Future proof met
CTC warmtepompen
Oplossingen voor verwarming en warm water

Warmte uit Småland
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Neem vandaag nog contact op
met onze specialist in uw regio
1 +32 477 77 66 17
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Arlon

+32 472 69 01 35

+32 56 42 89 77 (Kantoor Wevelgem)

COMFORT

PREMIUM
De ultieme oplossing met onze
nieuwste producten.

De betere oplossing met onze
kwalitatieve producten.

2 kringen verwarming

3 kringen verwarming

SMART
GRID

Smart Grid

4 kringen verwarming

Zwembad

Sanitair warm water

CTC Connect

Zonnewarmte

Energyflex

Ketel (gas, mazout, pellets,...)
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Hout

Samen de juiste keuze maken!
Brochures zijn geweldig, maar u praat het best ook met een CTC installateur uit
uw omgeving. Alles begint met een warmteverliesberekening van uw woning.

Voor ons is de warmtepomp de helft van de oplossing.
Minstens even belangrijk is de correcte installatie en
uiteraard de installateur.

Een CTC installatie is gebouwd om u veel warmte en
comfort te geven. Laat uw installateur voor de opstart van
de installatie assisteren door onze servicemensen, u krijgt
hiervoor extra garantie.
Meer info op: www.ctcbenelux.com

Installateurs over het hele land
Er bestaat een netwerk van CTC Partners, zij zijn opgeleid
om te werken met de kwalitatieve CTC producten. U kunt
natuurlijk ook contact opnemen met uw eigen installateur,
wij geven hem opleiding en begeleiden hem tijdens het
installeren van uw CTC producten. Met bijna 100 jaar
ervaring in verwarming weten wij waar de klepel hangt.
De installateur installeert niet alleen uw warmtepomp. Hij
helpt u eerst en vooral de juiste keuze te maken. En nog
belangrijker: hij staat u ook bij na de installatie.

Goede voorbereiding
Verzamel de nodige info alvorens u contact opneemt met
uw installateur. Zorg dat u uw facturen van elektriciteit,
gas of mazout van de voorbije jaren bij de hand hebt in
geval van renovatie. Bij nieuwbouw zijn de plannen en de
isolatiewaarden belangrijk. Zo kunnen jullie gefundeerd
de juiste CTC oplossingen kiezen.

Om u te helpen!
Ervaren CTC
installateurs in het
hele land.

Types warmtepompen
Lucht/water
Deze warmtepompen maken gebruik van
buitenlucht als onuitputtelijke warmtebron. Zelfs
koude lucht bevat voldoende energie om via een
warmtepomp uw woning op te warmen. Bij dit type
toestellen zijn geen grondboringen of graafwerken
nodig.

Bodem/water - Horizontaal
Zonne-energie wordt opgeslagen in de grond.
Door een leidingnet op vorstvrije diepte te plaatsen
kunnen we die energie absorberen. Deze energie
wordt gebruikt om uw woning te verwarmen met
een warmtepomp.

Bodem/water - Verticaal
Hoe dieper in de grond, hoe stabieler de
temperatuur. Boringen kunnen tussen 50 tot 150m
diep zijn, afhankelijk van het nodige vermogen
en de geologische condities. Een warmtepomp
gebruikt de warme uit de boring om uw woning
op te warmen.
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CTC EcoHeat 400

COMFORT

Bodem/water warmtepomp

De stille, efficiënte geothermische warmtepomp met
aanraakscherm en EnergyFlex.

De EcoHeat is uitgerust met een groot aanraakscherm in kleur.
Het heeft Nederlandse teksten en eenvoudige symbolen. U kunt
gemakkelijk de verwarming, warm water, enz. aanpassen of een
schat aan informatie raadplegen over de werking.

Bespaar tot 80%
De CTC EcoHeat 400 is één van de stilste bodem/water warmtepompen
en heeft een hoog jaarlijks seizoensrendement. Met de CTC EcoHeat
bespaart u tot 80% van uw huidige energiebehoefte.
Flexibele warmte geeft meer comfort
Bij CTC hebben we gekozen voor een gepatenteerde
technologie die veel meer gelijkmatige warmte levert, zonder
temperatuurschommelingen. Radiatoren en vloerverwarming krijgen
altijd de exact benodigde temperatuur.
Gegarandeerd stil
EcoHeat 400 beschikt over een waterbuffer. Dit zorgt voor betere
werkomstandigheden voor de compressor. U hoort hierdoor geen geklik
en andere geluiden in de leidingen, vloeren en radiatoren.

De flexibele sturing
EcoHeat 400 is uitgerust met een 4,3 inch aanraakscherm in kleur. Het
is in het Nederlands en maakt gebruik van eenvoudige symbolen. Zo
kunt u gemakkelijk de verwarming, warm water, enz. aanpassen en kunt
u een schat aan informatie omtrent de werking downloaden.

Klik op het scherm of surf
EcoHeat 400 kan dankzij een accessoire verbinding maken met het
internet of een mobiel netwerk. Via een applicatie kunt u de installatie
bedienen vanop afstand.

SMART
GRID

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur tot A++

4

CTC GSi

PREMIUM

Modulerende bodem/water warmtepomp met
het meeste sanitair warm water in zijn soort

De CTC GSi (Ground Source inverter) is een warmtepomp met
variabele snelheid die het vermogen automatisch aanpast aan
de warmtebehoefte van het gebouw. Bij hogere warmtebehoefte
verhoogt het vermogen. Bij lagere behoefte vermindert de
snelheid van de compressor en daalt het vermogen. Dankzij deze
technologie krijgt u altijd de maximale energiebesparing (tot 85%).

Het meeste sanitair warm water in zijn soort
De CTC GSi is ideaal voor woningen met een warmtebehoefte
tot 16 kW. Op die manier wordt het dimensioneren van de
warmtepomp eenvoudig. De modulerende compressor in
combinatie met een elektronische expansieklep zorgt voor een
zeer hoog seizoensrendement, met minimale werkingskosten
als gevolg. De GSi produceert meer dan 300 liter sanitair warm
water aan een hoog rendement. Hiermee is dit toestel het beste
in zijn soort volgens onderzoek van het Zweedse testinstituut
SP. De vernieuwde efficiënte tankisolatie zorgt voor een
minimaal energieverlies.

Gebruiksvriendelijke bediening
De CTC GSi heeft een 4,3 inch kleuren aanraakscherm met
Nederlandse tekst en duidelijke symbolen. Dit maakt het
eenvoudig om de verwarming of het sanitair warm water aan te
passen of om informatie over de werking te raadplegen.

De stilste warmtepomp die we tot nu toe maakten
De compressor en koeltechnische componenten zijn ingesloten
in een afzonderlijke, geluidsisolerende unit. Dit maak de CTC
GSi de stilste warmtepomp die we ontwikkelden.

A-klasse circulatiepompen voor laag energieverbruik
Voor het laagste energieverbruik is de CTC GSi uitgerust met
A-klasse circulatiepompen, zowel op de captatiezijde als op de
verwarmingszijde.
De captatieleidingen kunnen eenvoudig aangesloten worden:
links, rechts of achteraan. Voor een eenvoudige, flexibele
installatie kan de warmtemodule makkelijk worden uitgebouwd.

SMART
GRID

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur tot A+++
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CTC EcoPart 400

COMFORT

Bodem/water warmtepompen, horizontaal
of verticaal

Een compacte warmtepomp voor geothermische energie. Met zijn
geringe hoogte past de warmtepomp zelfs onder uw aanrecht.

De zeer efficiënte en compacte warmtepomp is goed voor het
verwarmen van huizen of kleine industriële panden.
De EcoPart 400 is verkrijgbaar in zes vermogens: 6, 8, 10, 12, 14
en 17 kW. Als de warmtebehoefte groot is kunt u tot 10 EcoPart
400 warmtepompen in cascade laten samenwerken.
Efficiëntie heeft hier niet met de grootte te maken. De nieuwe
EcoPart heeft een hoog jaarlijks seizoensrendement. Met
EcoPart 400 bespaart u tot 80% op uw huidige energiebehoefte.

Stil en eenvoudig
EcoPart 400 is stiller dan ooit tevoren dankzij zijn geluidsdichte
koelmodule. Deze is bovendien vlot toegankelijk voor een
gemakkelijke service.

Alles-in-één oplossing
Ons systeem geeft u vrijwel onbeperkte mogelijkheden om
de verwarming aan te passen aan de behoeften van u en uw
woning.
Als het plafond te laag is voor een EcoHeat 400, dan is
een EcoPart 406-412 in combinatie met de CTC EcoZenith
i250, buffertank met een hoogte 1.654 mm, de oplossing
voor u. Beide producten samen geven u een volledige
warmtepompinstallatie.
U wilt het beste wat er is voor uw woning? U wilt een oplossing
die future proof is? All inclusive? Een oplossing waar u nooit
te weinig sanitair wam water hebt? Dan is de combinatie van
een EcoPart 400 met een CTC EcoZenith i550 Pro de oplossing
voor u. Voor heel grote gebouwen kunt u ook gebruik maken
van de CTC EcoLogic Pro. Deze kan gebruikt worden met het
bestaande systeem, voor sanitair warm water en verwarming en
kan tot 10 warmtepompen laten samenwerken.
De sturing van de CTC EcoZenith i250, de i550 Pro of de CTC
EcoLogic Pro beheert uw hele verwarmingssysteem en regelt
de productie van sanitair warm water op basis van uw wensen
en behoeften. U kunt uw installatie op afstand bedienen via uw
mobiele telefoon of tablet.
Compleet met koeling, meerdere verwarmingskringen,
zonnepanelen en het zwembad: alles is geïntegreerd.
Eenvoudiger en meer flexibel kan op vandaag niet.

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur tot A+++
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De warmtepomp werkt zeer stil omdat zowel de
compressor als de koeltechnische componenten in
een aparte geluidsgeïsoleerde kast zitten. Niettemin is
de warmtepomp makkelijk toegankelijk voor installatie
en onderhoud omdat deze kast uitschuifbaar is.

CTC EcoPart i425-435 Pro

COMFORT

3-traps geothermische warmtepomp

De EcoPart Pro is een drietraps bodem/water warmtepomp met
ingebouwde, geavanceerde sturing. De EcoPart is ontworpen
voor het verwarmen van grote gebouwen zoals zeer grote villa’s,
appartementsgebouwen, industriële gebouwen, …

U kunt kiezen tussen een eenvoudige sturing en een
geavanceerde CTC Ecologic Pro. De EcoLogic Pro regelt
uw hele verwarmingssysteem en de productie van sanitair
warm water.
U kunt uw installatie van op afstand bedienen via de
internet- of sms-module.
Dit systeem is volledig. Alles is geïntegreerd:
meerdere verwarmingskringen, sanitair warm water,
zonnecollectoren, passieve koeling en het zwembad.
Dit is zonder twijfel het meest eenvoudige en flexibele
systeem dat er op vandaag bestaat.

Zeer stille werking
Door het gebruik van apart gekoppelde koelmodules
kunnen we in drie stappen werken. Dit zorgt voor een
betere werking en een aangepast vermogen voor de
verschillende vermogenseisen van het gebouw. Hierdoor
heeft de EcoPart Pro minder start/stops en een hoger
thermisch comfort in vergelijking met de vorige generatie
producten. Door het feit dat we met aparte koelmodules
werken in plaats van één grote koelmodule geniet u van
een zeer laag geluidsniveau.
De CTC EcoPart Pro is verkrijgbaar in drie vermogens:
25, 30 en 35 kW en kan in cascade geschakeld worden
tot 170 kW (5 stuks EcoPart 435 Pro). Deze warmtepomp
bevat de unieke CTC EcoLogic Pro besturing.
Deze controleert en stuurt de CTC warmtepompen,
zonnecollectoren, bijverwarming, buffertanks, zwembad,
passieve koeling, …
Voor het laagste energieverbruik en de grootste besparing
is de CTC EcoPart Pro uitgerust met A-klasse pompen,
zowel op de captatiezijde als op de verwarmingszijde.

Meer warm water en hogere temperaturen
Dankzij een nieuw ontwikkeld koelcircuit en zeer
efficiënte compressoren kunnen we water produceren
tot 65°C. Hierdoor kunnen we meer sanitair warm water
produceren en ook woningen verwarmen met een hogere
aanvoertemperatuur.

De CTC EcoPart Pro is ontworpen om te combineren
met een nieuwe of bestaande installatie. Als warmtebron
gebruiken we de bodem, horizontaal of verticaal. Het
captatiesysteem sluit u eenvoudig, links, rechts, boven of
achteraan aan. De CTC EcoPart Pro is een veilige en voor
de hand liggende keuze.

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur tot A++
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CTC EcoAir 400

COMFORT

Efficiënte lucht/water warmtepomp
De CTC EcoAir 400 is makkelijk te installeren, werkt stil en is
zeer efficiënt. Dit toestel is daarom de meest verkochte lucht/
water warmtepomp in Zweden.

De CTC EcoAir is eenvoudig te installeren, neemt
weinig ruimte in en heeft geen boringen of horizontaal
captatienet nodig. De CTC EcoAir 400 is verkrijgbaar in
vijf vermogens: 6, 8, 11, 15 en 17kW. Hiermee hebben wij
voor elke woning een warmtepomp-oplossing.

De buitenlucht is gratis en zit vol energie
De CTC EcoAir ontleent zijn energie uit de lucht tot
aan -22°C en warmt daarmee water op tot 65°C, voor
uw sanitair warm water en uw verwarming met lage
temperatuur radiatoren of vloerverwarming. Dit toestel
werkt het best met onze intelligente buffervaten, CTC
EcoZenith i250 / i550 Pro. Deze laatsten hebben een
ingebouwde sturing, voor verwarming, sanitair warm
water, zonne-energie, zwembad en een houtkachel…
Heeft u een bestaande installatie met een ketel, dan kunt
u gebruik maken van de CTC EcoZenith i550 Pro of van
de CTC EcoLogic sturing.

Meer vermogen, stillere werking en meer besparingen

Legionellavrij warm tapwater

De CTC EcoAir 400 is voorzien van een efficiënte scroll
compressor, een elektronisch expansieventiel en een
ventilator die zeer stil werkt. Hierdoor in combinatie met
een vraaggestuurde ontdooiing hebben we een hoog
jaarrendement, een lange levensduur en zeer hoge
besparingen.

In onze intelligente tanks, CTC EcoZenith i250 / i550 Pro
wordt sanitair warm water via een warmtewisselaar in
doorstroom geproduceerd. Met deze oplossing bekomt u
altijd vers, legionellavrij sanitair warm water.

Gelijkmatige warmteverdeling
Onze gepatenteerde shunt-techniek zorgt voor een
gelijkmatige warmteverdeling. Omdat de temperatuur
constant is, voorkomt u uitzettingsgeluiden en vervelende
klikken in vloeren en leidingen.

Zelfs voor zij die nu elektrisch verwarmen
De CTC EcoAir werkt zelfs voor huizen met directe
elektrische verwarming. Door gebruik te maken van
ventiloconvectoren, kunt u op lage temperatuur uw
woning via de warmtepomp gaan verwarmen.

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur tot A++
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CTC EcoAir 600M

PREMIUM

Onze nieuwste modulerende lucht/water
warmtepompen
CTC EcoAir 600M is een nieuwe serie modulerende
warmtepompen die zich aanpast aan de
warmtebehoefte van de gebruiker. Wanneer meer
warmte nodig is verhoogt de snelheid van de
compressor en omgekeerd. Met de CTC EcoAir
600M bespaart u tot 80% ten opzichte van uw
energiebehoefte.
Nieuwe frequentiegeregelde compressor
*

De CTC EcoAir 600M is uitgerust met een nieuwe snelheidsgeregelde compressor. De warmtepomp past zich aan uw behoefte
en de behoefte van uw woning aan.

Milieuvriendelijk en hernieuwbaar
De CTC EcoAir 600M is zo gemaakt dat hij zoveel mogelijk
gratis milieuvriendelijke energie uit de lucht haalt. En omdat deze
warmtepomp geen boringen of grondwerken nodig heeft is ze
gemakkelijk te installeren.

Economisch en betrouwbaar

De CTC EcoAir 600M heeft een nieuw design en een
rendement van wereldklasse.
De CTC EcoAir 600M is onze nieuwste modulerende lucht/water
warmtepomp die zich automatisch aanpast aan het vermogen
dat het gebouw nodig heeft gedurende het jaar. Het design is
gebaseerd op de beproefde EcoAir serie, welke tot Zweden’s
best verkopende warmtepompen behoort. Het resultaat is een
product met een zeer hoog seizoensrendement en zeer stille
werking van 51dB(A) (De CTC EcoAir 614M tijdens nominale
werking). ** De CTC EcoAir 600M is zo efficiënt dat ze bijna
vijf keer meer energie produceert dan dat ze opneemt. Deze
serie heeft een nieuw design dat geschikt is voor de meeste
omgevingen. Het heeft ook een automatische ontdooifunctie,
waardoor ontdooibeurten tot een minimum herleid worden. De
CTC EcoAir 600M staat voor meer warmte, meer vermogen en
een langere levensduur.

Met een lucht/water warmtepomp van CTC, kunt u tot 80%
besparen op uw energiebehoefte. Klaar voor de toekomst vanaf
dag één en de warmtepomp verhoogt de waarde van uw woning.

Veel warm water en maximum comfort
De CTC EcoAir 600M past perfect samen met de CTC EcoZenith
i350. Met deze combinatie maakt u op een efficiënte manier tot
300 liter sanitair warm water.
Door middel van het geavanceerde en betrouwbare besturingssyteem met een uniek aanraakscherm, wordt het
binnenklimaat automatisch geregeld voor een maximaal comfort
en een minimaal verbruik.

EnergyFlex
In combinatie met de CTC EcoZenith i550, kunt u op een eenvoudige manier zonnewarmte of een houtkachel combineren met
de CTC EcoAir600M. Of zelfs een zwembad aansluiten, zodat u
ook in de zomer van de warmte kunt genieten.

CTC EcoAir 600M is beschikbaar in 3 vermogens:
CTC EcoAir 610M 2.5-10 kW
CTC EcoAir 614M 2.5-14 kW
CTC EcoAir 622M 4.5-22 kW

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur tot A+++
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Keuzevrijheid met
EnergyFlex vindt u alleen bij CTC
Onze Energyflex oplossing is de enige regeling op de markt die u de vrijheid geeft
om uw verwarmingsinstallatie te dimensioneren volgens uw huidige én toekomstige
behoefte. Later voegt u eenvoudig extra warmtebronnen toe.
Onze warmtepompen zijn ontworpen
met u en uw toekomst in gedachten.

hierdoor ontstaan er nieuwe
opportuniteiten.

De Energyflex oplossing laat u toe om
uw verwarmingssysteem te
dimensioneren volgens uw huidige
warmtebehoefte en er later meer
warmtebronnen aan toe te voegen.

Wees dus slim en maak geen
onomkeerbare keuze waarbij u al uw
eieren in één mand legt.

Energyflex geeft u de mogelijkheid
om uw huis uit te breiden, zonder
uw verwarmingsinstallatie volledig
te moeten aanpassen.
Plannen op korte of lange termijn om
uw huis te verbouwen? Onze oplossing
blijft altijd bruikbaar.
De eerste stappen
De keuze voor een CTC warmtepomp
is de eerste stap in het maken van de
juiste keuze. De toekomst van de
energie was nog nooit zo onzeker,
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• een zwembad verwarmen
• meerdere warmtepompen samen
laten werken in cascade

Eindeloze mogelijkheden

• de temperatuur van uw sanitair warm
water verhogen zoveel en wanneer u
het wilt

De Energyflex regelt, stuurt en
controleert alles vanuit één punt, zo
kunt u:

• genieten van een overvloed aan
sanitair warm water gedurende de
volledige dag

• zonnecollectoren gebruiken voor
sanitair warm water en
verwarming

• de intelligente regeling kan de
keuze maken voor de meest
kostenefficiënte warmtebron om uw
verwarmingssysteem op te warmen

• een pelletketel, houtketel, gasketel of
stookolieketel combineren met een
CTC warmtepomp
• uw boring opwarmen met zonneenergie tijdens de zomer of
gebruik maken van het koelere water
in de bodem

• onze regelingen zijn Smart Grid
Ready, klaar om samen te werken
met slimme netten, PV-panelen, ...

Bij CTC zijn wij voorstander van flexibele systemen. Daarom zijn onze systemen altijd
EnergyFlex. Hierdoor hebt u steeds de vrijheid om eenvoudig een koppeling te maken
met andere warmtebronnen, zwembad of buffertank. Het resultaat: één systeem voor
een kostenefficiënte werking.
Op alles voorbereid

Vrijheid

Milieuvriendelijk, zuinig en flexibel verwarmen start met
een CTC warmtepomp. Als u gebruik maakt van onze
all-in-one tank CTC EcoZenith i550 Pro, dan bent u op
alles voorbereid.

Het beste van alles is dat deze flexibiliteit niets extra kost.
Het is standaard voor al onze warmtepompen. Geen
omslachtig systeem, maar de stekker insteken, instellen
en beginnen met genieten...

Nu starten, later uitbreiden

Smart Grid Ready

Start met een CTC warmtepomp. Later kunt u
de installatie makkelijk uitbreiden met vrijwel alle
warmtebronnen: zonne-energie, extra tanks, houtkachel,
houtketel, elektrisch, pellets of zelfs een ketel op mazout
of gas.

Al onze regelingen zijn klaar om samen te werken met
slimme netten, PV-panelen, ...

Vervolledig uw verwarmingssysteem met vrijwel alle warmtebronnen.

Ketel

Zonnecollectoren, lees meer over
CTC Enersol op pagina 15
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Met de warmte van CTC wordt het makkelijk en
goedkoper om uw zwembad te verwarmen

Houtketel

Fotovoltaïsche
zonnepanelen

Houtkachel met
warmtewisselaar

CTC EcoZenith i250

COMFORT

Efficiënte en intelligente buffertank
Een intelligente buffertank is even belangrijk als een goede
efficiënte warmtepomp. De CTC EcoZenith i250 is onze
intelligente tank (binnentoestel) met alles wat u nodig hebt en
zelfs nog meer.

Hoe zit het met intelligente pompbesturing? Kleuren
aanraakscherm? Aansluiting van zonne-energie? De CTC
EcoZenith i250 heeft het allemaal.

De binnenkant is de sterke kant
De kunst van een slimme buffertank is zo snel mogelijk
veel sanitair warm water te produceren. De CTC
EcoZenith i250 zal u en uw familie niet teleurstellen… Met
een CTC warmtepomp EcoAir of EcoPart krijgt u sanitair
warm water tot 65°C. Het volume van deze buffertank
bedraagt 223l.

Flexibiliteit
U kunt nu of later andere warmtebronnen aansluiten.
Twee aansluitingen zitten klaar voor zonne-energie, een
houtkachel, of zelfs een zwembad.

En zoveel meer:
• Met het accessoire CTC EcoComfort en een CTC
EcoPart geniet u van passieve koeling in de zomer.
• Functie die het elektrisch vermogen beperkt
• Vakantiefunctie
• Nachtverlaging
• Sanitaire boost
• Info over de werking

SMART
SMART
GRID

Afmetingen b x h x d (mm)
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595 x 1654 x 672

CTC EcoZenith i350

PREMIUM

Een ultra-efficiënt binnentoestel met vele
mogelijkheden en ingebouwde warmtepompsturing.
De CTC EcoZenith i350 is uitgerust met dezelfde super-efficiënte
technologie voor warmwaterbereiding als onze geothermische
warmtepomp GSi-12. Gecombineerd met een modulerende
warmtepomp van CTC kan dit toestel tot 310 liter sanitair warm
water produceren! Dit toestel produceert dan ook het meest
sanitair warm water in zijn klasse, tot 20 liter per minuut.

Een complete warmtepomp
De CTC EcoZenith i350 is een ultra-efficiënte tankoplossing met
ingebouwde warmtepompsturing. De beste combinatie bekom
je door dit toestel te combineren met de CTC EcoAir 510M of
520M.
All-in
De meeste functies zijn standaard inbegrepen bij de nieuwe
EcoZenith i350. Expansievat, voedingskabel en de aanlegvoeler
zijn al aangesloten voor u in de fabriek. Een manometer en
automatische ontluchter zijn meegeleverd in de verpakking.
SCOP 4.9*
Dankzij onze nieuwe en efficiënte isolatie met minimale
warmteverliezen en de super-efficiënte modulerende lucht/water
warmtepompenpompen van CTC, kunnen we met overtuiging
een zeer hoge SCOP (4,9*) presenteren voor onze lucht/water
warmtepompen.
Laag plafond? Geen probleem!
Met een hoogte van 1654mm kan dit toestel bijna overal
geïnstalleerd worden. Alle aansluitingen zitten bovenaan het
toestel om het u makkelijk te maken!
Stuur uw woning via uw Smartphone
Met CTC Internet en CTC Connect kunt u makkelijk uw
warmtepomp aansturen. Download de app gratis van de App
Store of Google Play.
Temperatuursturing
De ingebouwde mengklep is weersafhankelijk gestuurd. De
sturing houdt rekening met binnen- en buitentemperaturen.
De CTC EcoZenith i350 kan standaard 2 verwarmingskringen
aansturen.

SMART
GRID

Afmetingen b x h x d (mm)

* bij gemiddeld klimaat en lagevertrektemperatuur
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596 x 1666 x 673

CTC EcoZenith i550 Pro

PREMIUM

Veel sanitair warm water? Zwembad?
Zonne-energie? Of gewoon tieners in huis?
Wilt u het beste wat er is voor uw woning? Wilt
u een verwarmingsoplossing die klaar is voor de
toekomst? All inclusive? Een oplossing waar u
nooit zonder warm water zit? Kies dan voor de
CTC EcoZenith i550 Pro, de alles-in-1-tank met
ingebouwde intelligentie.

CTC EcoZenith 500 is verkrijgbaar in verschillende versies met verschillende
eigenschappen. Van de all-in-1-tank CTC EcoZenith i550 Pro, tot de simpele
buffertank CTC EcoZenith 510.

i Onovertroffen warmwaterdebiet tot 40 liter per minuut.
Meer dan 600 liter van 40°C sanitair warm water,
genoeg voor 15 douchende tieners.
De sturing, de zonneboiler, de additionele
bijverwarming zijn allemaal inbegrepen…

i

Dankzij de buitengewone isolatie (90 cm
polyurethaan), heeft u lagere warmteverliezen wat
resulteert in lagere energiekosten.

i

De regeling van de verwarmingsinstallatie zorgt voor
het comfort, een laag energieverbruik en een veilige
werking. De geïntegreerde sturing:

i Future proof, koppel nu of later volgende zaken op de
tank:

• Warmtepompen: lucht/water, bodem/water
of beiden
• Houtketel of houtkachel
• Zonnecollectoren
• Zwembad
• Ketel op mazout of gas
• 3 kringen verwarming

i Ruim (meer dan 500 liter) maar toch compact.

Kan in ruimtes met een normale plafondhoogte
(minimum 180 cm) geplaatst worden. Kan door een
standaard deuropening (minimum 76 cm).

i Met CTC Connect stuurt u uw warmtepomp

probleemloos vanaf uw smartphone. Download de
gratis app via de App Store of via Google play.

• Zorgt ervoor dat u op de meest economische
manier uw huis en uw sanitair warm water verwarmt
• Stuurt en controleert alle delen van de woning
• Detecteert automatisch of er verwarmingskringen of
warmtebronnen zijn aangesloten

i

Sanitair warm water dat legionellavrij is.
Het warm water staat nooit stil zoals bij een
traditionele installatie. Hierdoor moeten wij
niet verhogen naar hoge temperaturen om de
legionellabacteriën te doden. Dit resulteert in
energiebesparingen.

SMART
GRID

Afmetingen b x h x d (mm)
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886 x 1700 x 1067

Nieuw: Enersol FKS
Oplossingen met zonne-energie

PREMIUM

Een warmtepompinstallatie van CTC is Energyflex. Dit laat u toe om uw CTC
warmtepomp uit te breiden met thermische zonnecollectoren. Nu kan het op een
eenvoudige en doordachte manier. Met onze pakketten kunt u snel en makkelijk de
juiste oplossing vinden.
Zelfs in Zweden is zonne-energie aantrekkelijk. Met
zonnewarmte kunt u gemakkelijk de helft van uw sanitaire
behoefte dekken en uw verwarming ondersteunen.
Totale oplossingen zonder zorgen
Energyflex als onderdeel van de CTC warmtepompen
biedt ongeziene mogelijkheden.
Met een CTC EcoZenith i550 kunt u tot vier
zonnecollectoren rechtstreeks op de warmtewisselaar
van de tank plaatsen. De zonnecollectoren worden
aangestuurd door de EcoZenith i550 om het beste
rendement te geven. Daarnaast kunt u een zonnecollector
aansluiten op een CTC WaterHeater om zo het beste van
de zon en een warmtepompboiler te combineren.
Onze ervaring en onze verdelers garanderen u een
totaaloplossing die echt werkt.

Zonnepanelen goedgekeurd door de Europese
kwaliteitstesten
Voor CTC komt kwaliteit altijd op de eerste plaats.
Daarom hebben we met zorg onze leveranciers
uitgekozen. Deze nieuwe zonnecollector is getest
volgens de Europese kwaliteitstesten SOLAR KEY. En
is met voorsprong de beste vlakkeplaatcollector op de
Belgische markt.
Enersol
Wij hebben pakketten ontwikkeld volgens uw noden. Wilt
u de zon gebruiken in combinatie met een warmtepomp,
voor verwarmingsondersteuning of enkel voor sanitair
warm water? Het kan allemaal.

De beste zonnecollectoren
Met deze nieuwe zonnecollector kiezen wij voor
Duitse kwaliteit. Een vlakke plaat absorber met
zeer selectieve coating in meandervorm met
warmtegeleidingstechnologie.
Met de FKS collectoren kiest u voor een hoge rendement
zonnecollector die 20 tot 40% beter scoort dan andere
vlakke collectoren op de markt.
Omdat energie steeds duurder wordt, is zonne-energie
een goede aanvulling. Het kan nagenoeg overal worden
toegepast: op pannendak, plat dak etc.

Te combineren met:
- EcoHeat 400 (p4)
- EcoZenith i250 (p12)
- EcoZenith i550 (p13)
- Waterheater (p14)
- Zonneboiler (Tarief)

Afmetingen b x h x d (mm)

15

1204 x 2104 x 80

Buitengewoon slimme accessoires
De CTC EcoLogic regeling
Groot en helder 4,3 inch kleuren aanraakscherm met Nederlandse tekst. Logisch, intuïtief
en met eenvoudige symbolen. Afhankelijk van het model, kunt u een cascade opzetten met
tien warmtepompen en vier verwarmingskringen (met elk hun eigen stookcurve). Ingebouwde
stroommeting, optionele inputs voor externe contacten, sanitair warm water voorrang
en ingebouwd alarm. Via een USB-poort kunt u werkingsgegevens downloaden of een
nieuwe software uploaden. Via een accessoire kan de regeling worden bediend via internet
(smartphone) of sms.

CTC EcoComfort (passieve koelmodule)
Gratis passieve koeling in de zomer geeft een frisser huis.
Bestaat uit een passieve koelmodule die gebruik maakt
van de koude temperatuur van de bodem.

EcoModules, pompgroepen
Om u het leven wat gemakkelijker te maken, bieden wij pompgroepen aan.
Onze pompgroepen zijn altijd voorzien van een A-klassepomp, met laag energie
verbruik. De EcoModule Direct is een ongemengde pompgroep. De EcoModule
Mix is een gemengde pompgroep. Daarnaast hebben wij ook de bijhorende
collectoren voor 2 of 3 pompgroepen.

Aansluitkit EcoAir 400
Een lucht/water warmtepomp moet aangesloten worden met een flexibel om de
trillingen te isoleren. Met deze kit heb je direct de juiste flexibels, aansluitingen,
isolatie en een antivriesbeveiliging. Dit geheel is zeer eenvoudig aan te sluiten op
een CTC EcoAir 400 of 500M warmtepomp.

Thermostatisch voormengventiel
Deze sanitaire voormengventielen hebben twee keer nut. Allereerst in het geval
van zonne-energie om u zeker niet te verbranden wanneer de tank op bijvoorbeeld
80°C staat. Daarnaast zorgt dit mengventiel ook voor uw portefeuille. Doordat
u geen onnodig hoge temperaturen naar tappunten stuurt, hebt u veel minder
leidingverliezen en worden uw installatie en uw portefeuille minder belast.

CTC Internet
Via CTC internet en de app CTC Connect kunt u uw installatie aansturen en controleren via
uw mobiele telefoon. Zo kunt u de ruimtetemperatuur, vakantie-instellingen of sanitaire boost
aanpassen. De app CTC connect kunt u gratis downloaden via de App Store of via Google
Play.
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CTC WaterHeater

PREMIUM

De warmtepompboiler van Scandinavische kwaliteit

Verwarmt u vandaag uw sanitair warm water nog met een
elektrische boiler? Heeft u stroomoverschot van uw
PV-panelen? Dan is de CTC WaterHeater ongetwijfeld iets
voor u.
Warm water uit de lucht
De CTC WaterHeater verwarmt sanitair warm water met energie uit de lucht. Dit
kan zowel binnen- als buitenlucht zijn. De CTC WaterHeater is milieuvriendelijk en
kan voldoende warm tapwater leveren voor de jaarlijkse behoefte van een gezin.
Energyflex?
Ja, ook dit toestel is Energyflex. Deze warmtepompboiler is uitgerust met
een warmtewisselaar waarop u probleemloos zonnewarmte of een ketel
kan aansluiten, zelfs een connectie met PV-panelen is mogelijk. U kan deze
bijkomende bronnen bij de installatie of op een later tijdstip aansluiten.
Enkele voordelen op een rij:
• Voorzien van extra warmtewisselaar(s) voor zon en/of ketel
• Het toestel is geïsoleerd met 8 cm PUR isolatie
• Makkelijk te bedienen (1 knop, draaien en klikken)
• Schermen in het Nederlands
• Lucht in- en uitlaat zijn kanaliseerbaar
• Lucht mag van buiten aangezogen worden tot -10°C
• Legionellafunctie
• Boostfunctie
• Magnesium anode voorzien van terugmelding

* Energieklasse sanitair warm water met tapprofiel XL tot A+
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SMART
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Veilige investering?
Wanneer u investeert in een warmtepomp van CTC, kunt u er zeker van zijn dat u
een van de meest betrouwbare en duurzame warmtepompen op de markt kiest. De
ontwikkeling en productie vinden plaats in onze fabriek in Zweden, waar focus op
kwaliteit en innovatie hand in hand gaan.
Met de keuze voor een CTC warmtepomp kiest u om niet meer afhankelijk te zijn van
fossiele brandstoffen. Zo kiest u voor een klimaatneutrale oplossing!
Met CTC kunt u uw energieverbruik verminderen met maximaal
85%.
Het gebruik van CTC warmtepompen houdt grote voordelen
in voor het milieu. 60 tot 80% van de energie is rechtstreeks
afkomstig van de zon en dat percentage is volledig
milieuvriendelijk.

Voor elke 10.000 kWh besparing op elektriciteit heeft u een
besparing van 3.670 kg CO2-uitstoot. Dit komt ongeveer
overeen met 15.000 km met de wagen of 16.500 km met het
vliegtuig.
Als u kiest voor een CTC warmtepomp neemt u uw
verantwoordelijkheid op het vlak van uitstoot tegenover uzelf,
uw kinderen en uw kleinkinderen. Wij met CTC zullen u helpen
bij het kiezen van de juiste warmtepomp.

Wij hebben voor elke situatie een warmtepomp-oplossing op maat!
EcoAir 400 + EcoZenith i250
(Lucht/water)

COMFORT

EcoHeat 400
(Bodem/water)

GSi
(Bodem/water)

PREMIUM

EcoAir 600M + EcoZenith i350
(Lucht/water)

PREMIUM

EcoAir + EcoZenith i550 Pro
(Lucht/water)

PREMIUM

EcoPart + EcoZenith i550 Pro
(Bodem/water)

Medium sanitair comfort
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Groot sanitair comfort

Ultiem sanitair comfort

Bodem/water warmtepompen, alles in 1
EcoHeat
406

EcoHeat
408

EcoHeat
410

Modulatievermogen (kW)
COP bij B0 - W35 / W45

Gsi - 12
(400V)
@ 50RPS

Gsi - 16
(400V)
@ 50RPS

Gsi-12
(230V)
@ 50RPS

2,5 - 11,8

4 - 16

1,6 -12,5

EcoHeat
412

4,57 / 3,54

4,58 / 3,64

4,60 / 3,68

4,60 / 3,68

4,78 / 3,71

4,50 / 3,43

4,48 / 3,49

Thermisch vermogen compressor
bij B0 - W35 / W45 (kW) 1)

5,90 /5,49

8,19 / 7,87

9,97 / 9,55

11,75 / 11,24

6,17 / 5,64

10,52 / 9,58

5,81 / 5,46

Elektrisch vermogen compressor bij
B0 - W35 / W45 (kW) 1)

1,29 / 1,54

1,79 / 2,15

2,17 / 2,59

2,55 / 3,07

1,29 / 1,52

2,33 / 2,79

1,30 / 1,56

L/A

L/A

L/A

L/A

XL / A

XL / A

XL / A

Energieklasse verwarming
Bij gemiddeld klimaat 35/55°C

A++ / A+

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A+

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

Gewicht

267 (287)

270 (290)

272 (292)

279 (299)

265 (295)

275 (300)

265 (295)

1)

Tapprofiel / Energieklasse

Afmetingen (b x h x d) (mm)

595 x 1904 x 672

Voedingsspanning (V)

596 x 1910 x 673

3 x 400 - 1 x 230 - 3 x 230V

3 x 400V

3 x 400V

1 x 230V

Bodem/water warmtepompen
EcoPart
406

EcoPart
408

EcoPart
410

EcoPart
412

EcoPart
414

EcoPart
417

EcoPart
425

EcoPart
430

EcoPart
435

COP bij B0 - W35 / W45 1)

4,57 / 3,54

4,58 / 3,64

4,6 / 3,68

4,6 / 3,66

4,54 / 3,64

4,36 / 3,61

4,43 / 3,62

4,46 / 3,63

4,36 / 3,61

Thermisch vermogen compressor
bij B0 - W35 / W45 (kW) 1)

5,90 / 5,48

8,19 / 7,87

9,97 / 9,55

Elektrisch vermogen compressor bij
B0 - W35 / W45 (kW) 1)

1,29 / 1,55

1,79 / 2,16

2,17 / 2,6

2,55 /3,07

3,19 / 3,83

3,72 / 4,47

5,51 / 6,63

6,27 / 7,54

7,45 / 8,94

Energieklasse verwarming
Bij gemiddeld klimaat 35/55°C

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

145

143

147

153

165

167

329

347

354

Gewicht
Afmetingen (b x h x d) (mm)

11,75 / 11,24 14,47 / 13,93 16,24 / 16,14 24,43 / 24,01 27,99 / 27,38 32,48 / 32,28

600 x 760 x 672

Voedingsspanning (V)

596 x 1760 x 680

3 x 400 - 1 x 230

3 x 400

3 x 400 - 1 x 230

3 x 400

Lucht/water warmtepomp
EcoAir
406

EcoAir
408

EcoAir
410

EcoAir
415

EcoAir
420

EcoAir 510
(230V) 2)

2 - 11

2,5 - 10

2,5 - 14

4,5 - 22

4,78 / 3,69 /
3,1

4,83 / 3,76 /
3,02

4,86 / 3,83 /
3,19

4,76 / 3,57 /
3,03

4,62 / 3,54 /
3,02

4,67 / 3,47 /
2,73

4,71 / 4,05 /
2,82

4,71 / 4,05 /
2,21

5,07 / 3,78 /
2,32

Thermisch vermogen compressor
bij A7/A2/A-7 - W35 (kW) 1)

6,2 / 4,8 /
3,8

7,8 / 6,0 /
4,7

11,5 / 8,8 /
7,3

15,9 / 12,0 /
10,0

17,6 / 13,9 /
11,5

2,52 / 4,74 /
6,60

2,55 / 5,31
/ 6,2

2,55 / 5,31 /
8,89

4,75 / 8,27 /
13,99

Elektrisch vermogen compressor
bij A7/A2/A-7 - W35 (kW) 1)

1,3 / 1,3 /
1,2

1,6 / 1,6 /
1,6

2,4 / 2,3 /
2,3

3,5 / 3,4 /
3,3

4,1 / 3,9 /
3,9

0,54 / 1,34/
2,42

0,54 / 1,31 /
2,20

0,54 / 1,31 /
4,02

0,94 / 2,19 /
6,03

Energieklasse verwarming
Bij gemiddeld klimaat 35/55°C

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

Gewicht

130 (150)

150 (161)

180 (201)

187 (208)

190 (211)

126 (150)

174 (204)

174 (204)

Modulatievermogen (kW)
COP bij A7/A2/A-7 - W35 1)

Afmetingen (b x h x d) (mm)

1245 x 1080 x 545

1375 x 1180 x 610

Warmtepompboilers

Tapprofiel / Energieklasse

Gewicht (kg)

WaterHeater
102

XXL / A
1916 x 707
159

714
3.15 5)

242

395

373

367

0/1

0,6 / 1,5

0/0

compressorsnelheid min. / 50 / max tps volgens EN 14511

0/1

5)

Volgens EN16147

0,6 / 1,5

1204 x 2104 x 80
2,53

Apertuuroppervlakte (m²)

2,34

Vloeistofinhoud (l)

Magnesium met terugmelding

2)

192 (226)
1375 x 1180
x 610

Bruto oppervlakte (m²)

Gewicht module (kg)

400

258

Oppervlakte warmtewisselaar
(boven/onder) (m²)

EcoAir 622
(400V) 2)

FKS

Modulatievermogen (kW)

152

2,83 5) / 4,3 5)

Offerannode

volgens EN 14511

WaterHeater
402

1 x 230

Opgenomen vermogen (W)

1)

WaterHeater
401

XL / A+

137

Buffervat (l) (Email)

WaterHeater
400

1768 x 707

Voedingsspanning (V)

COP

1245 x 1080 x 530

EcoAir 614
(400V) 2)

Zonnecollectoren
WaterHeater
101

Afmetingen h x ø (mm)

EcoAir 610
(400V) 2)

44
1,7

Collecotr aansluiting (mm)

12 (CU)

Rendement η0

79,7%

A1 (W/m²K)

4,403

A2 (W/m²K)

0,009

Met CTC kiest u voor gemoedsrust, kwaliteit en warmte. Met bijna 100 jaar ervaring werken
wij actief mee aan een duurzame en fossielvrije samenleving. De productie en ontwikkeling
van al onze warmtepompen gebeurt in Zweden. Onze roots gaan terug tot 1923, toen zijn
we gestart met verwarmen van Zweedse huizen. Sindsdien geven onze producten warmte
aan miljoenen gezinnen in Europa.
Zweedse betrouwbaarheid
Dat het in Zweden wel eens koud kan zijn, daarvan moeten wij u waarschijnlijk niet
overtuigen. Die koude temperaturen in combinatie met onze industriële kennis en
vakmanschap zorgen voor de meest betrouwbare verwarmingsproducten ter wereld.
Design
CTC hecht veel belang aan design tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Wij staan
voor moderne, stille en mooi ogende warmtepompen.
Onafhankelijk
Met onze warmtepompen hebt u de mogelijkheid om onafhankelijk te zijn van
uw energieleverancier. Wekt u zelf uw elektrische energie op, dan kunt u volledig
energieneutraal zijn.

Belgische vestiging

WARMTEPOMPEN
CTC Benelux | Vlamingstraat 4 | 8560 Wevelgem | T. +32 56 43 28 53
info@ctcbenelux.com | www.ctcbenelux.com
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Als dochterfirma van CTC Zweden hebben wij in België onze eigen adviseurs, technische
ondersteuning en logistieke diensten. Opleidingen voor installateurs doen wij op locatie of
in ons eigen trainingscentrum in Wevelgem. Belangrijke onderdelen hebben wij allemaal op
stock in ons Belgisch magazijn. Wilt u onze producten zien, maak dan een afspraak in onze
showroom.

