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Etsi maasi CTC-jälleenmyyjä

Uusi tyylikäs, älykäs ja energiatehokas 

konsepti taloihin, joissa 

poistoilmalämmitys.

CTC EcoVent i360F
Parempaa lämpötaloutta integroidulla 
poistoilmanvaihdolla



CTC EcoVent i360F yhdessä CTC EcoAirin kanssa antaa 
sinulle paremman lämpötalouden integroidulla poistoilman-
vaihdolla!

Edut

• Tyylikäs muotoilu

• Älykäs kosketusnäyttö helppokäyttöisellä käyttöliit-

tymällä

• Energiatehokas: säästöä jopa 30 % enemmän kuin 

perinteisellä poistoilmalämpöpumpulla.

• Optimaalinen ratkaisu, kun vaihdat 

poistoilmalämpöpumpun

• Tuottaa yli 300 litraa lämmintä käyttövettä

• Internet-yhteys vakiona

Hiljainen ja tehokas 

CTC EcoVent i360F on sisäyksikkö 

lämpöpumppuohjauksella ja integroi-

dulla ilmanvaihdolla, jotka yhdessä ilma/

vesilämpöpumpun kanssa antavat huomat-

tavasti energiatehokkaamman, älykkääm-

män ja hiljaisemman laitteiston. Talon 

ulkopuolella oleva kompressori merkitsee 

huomattavasti hiljaisempaa sisäilmastoa. 

Koska käytämme ulkoilmaa sekä talon että 

lämpimän käyttöveden lämmitykseen, saat 

lisäksi paremman lämpötalouden. Järkevää 

eikö vain?

Ilman energia on ilmaista

Suurin energiansäästö varmistetaan 

asentamalla CTC EcoVent i360F yhdessä 

Ruotsin myydyimpiin kuuluvan CTC EcoAir 

-ilma/vesilämpöpumpun kanssa. Tällä 

yhdistelmällä säästät jopa 30 % enemmän 

kuin perinteisellä poistoilmalämpöpumpulla.

Energiatehokas ratkaisu täydel-

liseen sisäilmaan 

CTC EcoVent i360F tuulettaa asunnon, 

tuottaa lämpöä ja lämmintä käyttövettä ja 

varmistaa, että sinulla on aina täydellinen 

sisäilmasto. Kaikkien märkätilojen tuuletu-

silma imetään ulos sisäisellä puhaltimella, 

joka muodostaa heikon alipaineen, jolloin 

muiden huoneiden ilma tuulettuu pois talon 

eri märkätilojen kautta. Ilmastointikanavat 

on optimoitu sopimaan tavallisimpiin 

ilmanvaihtoliitäntöihin poistoilmapumppua 

vaihdettaessa.

Runsaasti lämmintä käyttövettä

Sisäyksikön tärkein tehtävä on tuottaa 

paljon lämmintä käyttövettä mahdollisim-

man tehokkaasti ja nopeasti. CTC EcoVent 

i360F ei aiheuta sinulle ja perheellesi 

pettymystä, sillä se on varustettu uusim-

malla teknologialla ja samalla erittäin 

tehokkaalla lämminvesivaraajalla kuin CTC 

GSi-kalliolämpöpumppu, ja se tuottaa yli 

300 litraa lämmintä käyttövettä. 

Helppokäyttöinen näyttö

CTC EcoVent i360F:ssä on täysin integroitu 

kosketusnäyttö erittäin helppokäyttöisellä 

käyttöliittymällä, jossa voit helposti käyttää 

kaikkia toimintoja aivan kuten älypuhelimel-

lasikin. Näytön voi myös helposti peilata 

tabletissa, älypuhelimessa tai tietoko-

neessa. Tärkeintä on kuitenkin se, että 

siinä on valittavissa oleva näyttökieli ja 

selvät symbolit, joiden ansiosta lämmön, 

lämpimän käyttöveden jne. säätäminen 

sekä käyttötietojen hakeminen on todella 

helppoa.  

EnergyFlex

Sisäänrakennettu automatiikka on 

ulkoilmaohjattu, ja se ottaa huomioon 

sekä sisä- että ulkolämpötilan. Tuote voi 

vakiona ohjata kahta erillistä lämmityspiiriä. 

Lisävarusteen avulla voit helposti laajentaa 

järjestelmää aurinkolämmityksellä, antaa 

vesitakan tai nykyisen kattilasi tuottaa 

lämpöä tai liittää altaan. 

Sisäänrakennettu Internet-yhteys

CTC EcoVent i360F:ssä on nyt Internet-

yhteys vakiona, joten lämpöpumppua on 

helppo ohjata etänä. Älykotia varten tuot-

teessa on valmius Alexalle, Google Homelle 

jne. Se on myös Smartgrid-valmis, mikä 

tarkoittaa, että se on valmis tulevaisuuden 

sähköverkkoon.

Made in Sweden

Kaikki CTC-lämpöpumput ja -ohjausyksiköt 

on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu 

Ljungbyn tehtaallamme. Tämä antaa meille 

täydellisen hallinnan valmistusprosessin 

kaikissa vaiheissa.



CTC Lisäshunttiryhmä

Täydellinen paketti ylimääräisen lämpöpiirin tyylikästä asennusta varten. Täydellinen ja valmiiksi kytketty 

yksikkö, joten käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Varustettu energiatehokkaalla kiertovesipumpulla 

ErP-direktiivin mukaisesti. Hyvin eristetty yksikkö, jonka kaikki säädöt ja sähköosat ovat helposti käytet-

tävissä ulkopuolelta.

CTC-nro: 587396301

Ostaessasi CTC-tuotteen toimitukseen sisältyy lähes kaikki 
tarvittava. Lisäksi voit valita lisävarusteita, jotka helpottavat 
tuotteen käyttöä.

CTC SmartControl

Sarja älykkäitä langattomia antureita, jotka ohjaavat lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidia. 

Järjestelmän perusta on CTC SmartControl Gateway. Se on perusyksikkö, joka voi ohjata 

jopa seitsemää valinnaista langatonta lisälaitetta. 

Sarjaan kuuluu aurinkokennoilla toimiva langaton huoneanturi, kosteus- ja CO2-anturi 

ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen ohjaukseen, toistin eri lisälaitteiden välisen signaalin 

vahvistamiseen ja monitoimipainike, jolla voidaan ohjata useita eri toimintoa, kuten 

ylimääräistä lämmintä käyttövettä. 

Muut lisävarusteet CTC-nro: 

CTC SMS -ohjaus Lämpöpumpun etäohjaukseen tekstiviestillä

CTC VT80 puskurivaraaja Erillinen tilavuusastia, jossa neljä 3/4”-liitäntää.

CTC-shunttiryhmä EnergyFlex Ylimääräisen lämmönlähteen asentamiseen (liitäntä 28 mm).

CTC Expansion EnergyFlex II Aurinko/allas/LKV-kierron jne. ulkoinen ohjaus.

CTC-järjestelmäpumppu Ylimääräinen kiertovesipumppu järjestelmää / ylimääräistä lämpöpiiriä varten (25/6-130)

CTC-vaihtoventtiili (3-tie) Järjestelmään liittämistä varten, esim. allas, liitäntä 22 mm

myUplink CTC

myUplink -sovelluksella voit valvoa ja ohjata laitettasi suoraan matkapuhelimesta. Voit esimerkiksi 

säätää lämpötilaa tai saada hälytyksiä mahdollisista käyttökatkoksista. myUplink-sovellus ladataan 

ilmaiseksi App Storesta tai Google Play -kaupasta. 

Valitse tuote huonekorkeuden mukaan

Peitä putkiliitännät ym. tyylikkäällä suojakotelolla. Suojakoteloita on saatavana kolmena eri 

korkeutena, joita voidaan yhdistellä huonekorkeuden mukaan. 

Peitekotelo matala   146 mm CTC-nro: 589440301

Peitekotelo keskikorkea 380 mm CTC-nro: 589441301

Peitekotelo korkea  480 mm CTC-nro: 589442301

585518301

587190301

587813301

589262301 

588892301 

583621401



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 1
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Mittapiirustus Toimituksen sisältö 

Sisäyksikkö poistoilmanvaihdolla ja käyttöohje.

Erillispakkaus:

Virrantunnistin, huoneanturi, ulkoanturi, painemittari, täyttöventtiili, 

lämmityspiirin varoventtiili 2.5 bar, lianerotin kylmälle käyttövedelle 

, automaattinen ilmanpoistoventtiili, poistoventtiili 1/2” sekä 

magneetilla varustettu suodatinpalloventtiili lämpöjärjestelmän 

paluuputkeen. 

Yhteensopivat lämpöpumput: 

Ilma-/vesi: CTC EcoAir 406-408, 510-622M 

Kallio/maa/vesistö: CTC EcoPart 406-412, 612-616M

1) Energiamerkintätarrat ja tietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc-heating.com/Ecodesign. 
2) Ilmoitettu ääniarvo on vain viitteellinen, sillä ääneen vaikuttavat sekä teho että ympäristö. 

Ilmanvaihdon kytkentäkaavio.

 Tekniset tiedot 3x400V

CTC-nro

Paino kg

Mitat (syvyys x leveys x korkeus) mm

Käyttöjännite

Antoteho max:  
W35 & A +12/+7/+2/-7/-15  (EN14511)

kW

COP:  
W35 & A  +12/+7/+2/-7/-15 (EN14511)

Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella: 10/13/16/20/25 A

Nimellisvirta / 
kierroslukuohjaus ohjausyksikössä

A

Sulakesuositus /  
kierroslukuohjaus ohjausyksikössä

A

Tehoalue sähkövastus (min-max) kW

Pakkauksen hyötysuhde: W35/W55 1)   (A+++ - G)

Energiatehokkuusluokka: W35/W55 1)   (A+++ - D)

Kotelointiluokka (IP)

Energiatehokkuusluokka LKV / 
latausprofiili  (A+ - F)  (EN16147)
LKV-suorituskyky V40 
Säästö /Normaali/Mukavuus (EN 16147)

litraa

Ilmanvaihto

Erityinen energiankäyttö (SEC)  
kylmä/keski/lämmin ilmasto

kWh/m2/vuosi

Erityinen energiankäyttöluokka 
(EU) nro 1254/ Liite II 1)  (A+ - G)

Maksimivirtaus l/s (m3/h)

Viitevirtaus (SEK), (EU) nro 1254 l/s (m³/s)

Ääniteho, maksimivirtaus (LWA) dB(A)

Ääniteho, viitevirtaus (LWA) dB(A)

Suodatinluokka EN 779

Talon maks./min koko (0,35 l/s m2) m2

Ulko-osa

Ilmavirtaus: max m3/h

Ääniteho LWA EN 12102  (A7/W35) / A7 & W35/W55) 2) dB(A)

Äänenpaine LpA 5 m  (A7/W35) / A7 & W35/W55) dB(A)

Äänenpaine LpA 10 m  (A7/W35) / A7 & W35/W55) dB(A)

Kylmäainemäärä (R407C, GWP 1774) kg

CO2–ekvivalentti tonnia

CTC EcoVent - ulko-osan CTC EcoAir kanssa

i360F  406  408 614M

589700001 585600001 585600002 588400001

184 120 126 174

673x596x2223 545x1245x1080

400V 3N~ 50Hz

-
7.24/6.22/

4.69/3.87/2.84
9.12/7.83/

6.02/4.73/3.63
7.43/6.42/

5.31/4.11/3.15

-
5.44/4.78/

3.66/3.10/2.42
5.50/4.83/

3.76/3.02/2.42
5.58/4.85/

4.05/3.27/2.60

3.5/6.1/8.9/9.9/11.9 -

19 4.0 4.9 10.2/9.4

20 10 10 13/10

0.5-11.9 -

A+++/A++ A++/A+ A++/A+ A+++/A+++

A+++/A++ A++/A+ A++/A+ A+++/A+++

IPX1 IPX4

A+++/XL -

210/235/304 -

-54.4/-27.4/-11.9

B

80 (288)

56 (0.056)

42

35

G4

228/80

2500 2800 3129

56 58 51

37 39 32

31 33 26

2.2 2.2 2.2

3.902 3.903


