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.

Met CTC kiest u voor een compleet productgamma. Warmtepompen die energie
uit de bodem of uit de lucht halen, eventueel gecombineerd met zonnecollectoren,
een ketel of een houtkachel? Het kan allemaal.
CTC bestaat sinds 1923. We startten de productie van verwarmingsproducten met
drie personen. Vandaag hebben we meer dan 250 werknemers voor de productie
en ontwikkeling in Ljungby. Wij zijn gevestigd in Småland, Zweden, en onze
producten geven warmte aan miljoenen huishoudens in heel Europa.

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...

Zweedse betrouwbaarheid
CTC is gevestigd in Zweden. Dat het daar wel eens koud kan zijn, daarvan moeten
wij u waarschijnlijk niet overtuigen. Die koude temperaturen in combinatie met
onze industriële kennis en traditioneel vakmanschap zorgen ervoor dat wij bij de
meest betrouwbare verwarmingsproducenten van de wereld horen.

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, ...

Duurzaamheid
CTC maakt milieuvriendelijke producten door gebruik te maken van hernieuwbare
energie. Warmtepompen hebben in vergelijking met fossiele brandstof een geringe
impact op het milieu.

WARMTEPOMPEN

En wat als we het
warm water nu wél
eens heruitvinden?

Design
CTC hecht groot belang aan design tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten.
Wij staan dan ook voor moderne en mooi ogende producten.
Onafhankelijk
CTC warmtepompen geven u de mogelijkheid om onafhankelijk te zijn. U bent
minder afhankelijk van uw energieleverancier. Als u zelf uw elektrische energie
opwekt kan u volledig energie-neutraal zijn.

NEEM
VANDAAG
CONTACT OP
VOOR EEN
OFFERTE OP
MAAT

Vervolledig uw verwarmingssysteem met vrijwel alle warmtebronnen.

Pelletketel
CTC EcoFlex

Zonnecollectoren
CTC Enersol

Met de warmte van CTC wordt het makkelijk en
goedkoper om uw zwembad te verwarmen

CTC EcoZenith is in verschillende
varianten verkrijgbaar

CTC EcoTank
300

Houtketel
CTC V40.

Fotovoltaïsche
zonnepanelen

Houtkachel met
warmtewisselaar

WARMTEPOMPEN
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EcoDesign
Wij hebben vandaag al oplossingen met het label A+++, een label die maar in
voege gaat vanaf 2019. De CTC GSi-12 haalt een SCOP van maar liefst 5,3.
Vanaf 2018 kunt u de rendementen ingeven in EPB, waardoor u met CTC
warmtepompen automatische de beste scores haalt.

Warmte uit Småland
Made in sweden

CTC EcoZenith i250

KEEP IT
SIMPLE

Efficiënte en intelligente buffertank
Een intelligente buffertank is minstens even belangrijk als
een efficiënte warmtepomp. De compacte CTC EcoZenith
i250 biedt u alle comfort op het gebied van sanitair water en
verwarming, op een gebruiksvriendelijke manier!

CTC EcoZenith i350

“VEEL”
SANITAIR
WARM
WATER

The best just got better

De EcoZenith350 is hét antwoord op het verwarmings-en sanitair
water vraagstuk in moderne woningbouw! Compact, efficiënt en
een pak sanitair warm water!

Sluit de modulerende lucht/water warmtepomp EcoAir500
aan op de EcoZenith350 en deze voelt zich dankzij de
frequentiesturing als een vis in het water. Steeds aangenaam
warm in huis, steeds genoeg warm water ter beschikking. Super
efficiënt, elke dag van het jaar.

Dankzij het intelligente ontwerp worden zowel verwarming
als sanitair warm water bereid in deze compacte tank.
Op deze manier neemt het toestel slechts 0,4m2
vloeroppervlakte in beslag, zodat de rest van het
technisch lokaal of de berging beschikbaar kan blijven
voor wasmachine, droogkast, koersfiets of kinderwagen!

Onder andere dankzij de ingebouwde circulatiepomp, de
aansluitingen bovenaan en de meegeleverde toebehoren
kan een vlotte installatie gegarandeerd worden, zodat u snel
comfortabel warm zit.

A+
L

B

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

A+++
XL

A

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).

Scoor in EPB!
De modulerende warmtepomp, afwezigheid van buffer voor
CV, het XL-tapprofiel, de ingebouwde circulatiepompen en een
schitterend seizoensrendement (SCOP tot 4,6) zorgen voor
uitzonderlijke resultaten in de EPB!

Gebruiksvriendelijkheid voorop, ook vanop afstand
Dankzij het Nederlandstalige, kleuren touchscreen
kan u op een zeer eenvoudige manier de gewenste
temperaturen voor verwarming en sanitair water instellen.
Vertrekt u op vakantie en mag de verwarming in stand-by?
Tik, tik, tik en u bent op weg! Zo eenvoudig is het. Een
verlengd verblijf? Geen probleem, met de CTC Connect
app past u de instellingen makkelijk vanop afstand aan!

Met CTC Connect stuurt u uw warmtepomp probleemloos
vanaf uw smartphone. Download de gratis app via de
App Store of via Google play.

Liever geothermie?

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

De voordelen van de EcoZenith350 combineren met een
geothermische warmtepomp? Geen probleem, de GSi-12 all-inone warmtepomp levert dezelfde voordelen, zonder buitenunit!
Bijkomend voordeel is dat je passief kan koelen in de zomer!

SMART
GRID

595 x 1654 x 672

Afmetingen b x h x d (mm)

596 x 1666 x 673

Combineerbaar met: EcoAir 406, 408 en 410

Combineerbaar met: EcoAir 510M of 520M

Bodem/water versie: EcoHeat 406, 408, 410 en 412

Bodem/water versie: GSi-12

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur (in combinatie met EcoAir 400)

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.

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 en een langere
levensduur van uw toestellen!

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

SMART
GRID

Afmetingen b x h x d (mm)

A

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

Compact en snel te installeren

Flexibiliteit

ALL
THE WAY

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…

Met debieten tot 20L/min aan 45°C en een afnamevolume tot
310 liter zet de CTC EcoZenith350 een grote stap voorwaarts
in warm water bereiding. Voldoende om twee badkamers te
bedienen, zonder extra ruimte in het technisch lokaal op te
offeren!

Afhankelijk van de gewenste debieten kunnen 1 of 2
badkamers makkelijk voorzien worden van sanitair water.
Gezien het sanitair water in doorstroom bereid wordt,
krijgt legionella geen kans! Zorgeloos douchen met
aangename watertemperaturen, heerlijk!

Wenst u onmiddellijk of in de toekomst de installatie uit
te breiden met zonnecollectoren of een zwembad? Geen
probleem, de aansluitingen zijn standaard voorzien en ook
de sturing is er nu al klaar voor!

XL

Sanitair water afgestemd op de eisen van de moderne
eengezinswoning!

Voldoende sanitair water, gegarandeerd legionellavrij

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.
A++

Verbruik enkel wat je nodig hebt. Niet meer.
Verwarming én sanitair in één tank, less is more

CTC EcoZenith i550 Pro

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur (in combinatie met EcoAir 500)

• Zorgt ervoor dat u op de meest economische
manier uw huis en uw sanitair warm water verwarmt
• Stuurt tot 3 mengkringen met eigen
weersafhankelijke regeling.
• Detecteert automatisch of er verwarmingskringen of
warmtebronnen zijn aangesloten

SMART
GRID

Afmetingen b x h x d (mm)

886 x 1700 x 1067

Combineerbaar met:
EcoAir 406, 408, 410, 415, 420, 520M
EcoPart 406, 408, 410, 412, 414, 417, 425, 430, 435

* Energieklasse – pakketlabel bij gemiddeld klimaat en lage vertrektemperatuur (in combinatie met EcoPart 400)

