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Vår erfarenhet för ditt projekt
Nästan 100 år av erfarenhet och innovation
CTC är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter som arbetar aktivt för ett hållbart och fossilfritt
samhälle. Vi har vår bas i Småland och är tillsammans med Bentone, Turboflame och Osby Parca en del av
Enertech AB som säljer produkter över hela världen. Rötterna går tillbaka till 1923 då vi började värma
svenska hem. De flesta känner till våra gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela Europa.
Vi var först med värmepannor med inbyggd varmvattenberedning och vi var först med att lansera
värmepumpar för luft/vatten. Det är därför ingen överdrift att säga att vi utvecklat branschen.
Nu introducerar vi ett nytt sortiment avancerade värmepumpar för stora projekt. Miljövänlighet, ekonomi
och innovation – det var dessa faktorer som fick vårt tyska dotterbolag Waterkotte att utveckla den första
värmepumpen redan 1968. Baserat på dessa erfarenheter utvecklar vi idag integrerade systemlösningar och
miljömässigt hållbara koncept. Vår övertygelse förblir densamma: Ännu efter nästan 100 år tror vi fortfarande
på det bästa och mest miljövänliga värmesystemet som hjärtat i all utveckling – värmepumpen.
Många referenser
Tack vare vårt nya sortiment CTC Professional kan vi erbjuda serietillverkade produkter på 20–229 kW.
CTC Professional kan erbjuda rätt värmepump för alla byggprojekt och rätt lösning för alla utmaningar.
Våra referenser omfattar både nationella och internationella projekt – hotell, banker, sjukhus, flerfamiljshus
och välkända kunder som till exempel IKEA. Våra produkter karaktäriseras alltid av bästa prestanda,
flerfaldigt prisbelönad produktdesign och den senaste styrtekniken. Våra experter hjälper arkitekter,
planerare, energileverantörer och tekniker redan från början av planeringsfasen. Därför ser vi oss själva som
en kompetent projektpartner.
Tillsammans är vi framgångsrika
Det är hög tid att skydda miljön. Låt oss göra det tillsammans. Den grundläggande idén – användning av
naturligt tillgänglig och förnybar energi från naturen – är inte ny. Men när det gäller lagstiftning är den mer
aktuell än någonsin. Tillsammans skräddarsyr vi ett koncept för just ditt projekt. I den här broschyren
presenterar vi våra koncept och produkter för flerfamiljshus, kommersiella fastigheter och industribyggnader.
Referenserna ger dig en första inblick i våra hållbara systemlösningar och koncept.
Utmaningarna är många. Men det är också möjligheterna.
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Ta ansvar med CTC Professional
Skydda vår miljö med värmepumpar
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av de varmaste åren sedan väderdata började registreras inträffade under de senaste två decennierna

Varje år försvinner mer än

250,000,000,000

ton

is från Grönland

20 cm

har havsnivån höjts sedan
början av 1900-talet

Källor: Climate Protection in Figures - Facts, Trends and Incentives for German Climate Policy, 2018 Edition, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.

Hotet om global uppvärmning
Smältande polarisar och glaciärer, stigande havsnivåer,
extrema väderhändelser – det går inte att blunda för
konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Industri
och privata hushåll är de största källorna till utsläpp. I det
sammanhanget spelar uppvärmning av byggnader och
vatten en stor roll. Om vi vill bevara vår miljö och natur är
det hög tid att göra det nu.

Klimatskyddsmål
Sedan Parisavtalet om klimatet trädde i kraft 2016, har
mer än 180 länder som skrivit på avtalet, redan åtagit sig
att implementera klimatskyddsåtgärderna. Målet är att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.
Att sluta använda fossila bränslen som kol, olja och gas
för framställning av energi och värme är avgörande.
Förnybar energi är nyckeln till framgång.
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4 °C

global uppvärmning
väntas till 2100 om växthusgaserna inte
begränsas

De globala utsläppen av CO2 ökade
under 2017 till en rekordnivå på

35 Gigaton
Målet är att begränsa den
globala uppvärmningen till

1,5 °C
0 g/kWh CO2
är de direkta utsläppen när en bergvärmepump
drivs med grön el från förnybara energikällor

Skydda vår miljö med värmepumpar
Värmepumpar är det värmesystem som har den lägsta
energiförbrukningen och de lägsta utsläppen av CO2.
Moderna värmepumpar ger fem gånger så mycket
energi som de förbrukar. Förnybar energi från luften
eller berget – som är gratis – används med maximal
effektivitet. På så sätt bidrar värmepumpar till att skydda
miljön och att minska energianvändningen.

Nästan 100 år av erfarenhet gör skillnad
Utbudet av värmepumpar för luft, berg och grundvatten
är stort. Det finns stora kvalitetsskillnader mellan tillverkarna. Tack vare nära 100 års erfarenhet kan CTC
med systerbolag, tillverka högklassiga värmepumpar i
effektområdet 2,5 – 690 kW. CTC erbjuder integrerade
systemlösningar för flerfamiljshus samt kommersiella och
industriella fastigheter.

Förnybara värmekällor

Innovativt. Kreativt. Effektivt.
Den renaste och billigaste energin
Värme via klassisk fjärrvärme och lokal uppvärmning
är sedan länge omodernt. Det miljövänliga alternativet
är enkelt och smart. Den naturligt tillgängliga värmen
i berg och luft används för uppvärmning, kylning och
varmvatten – en effektiv och klimatvänlig teknik!

Gratis energi
Med CTC´s värmepumpar använder du miljövänlig energi
som är helt gratis. En värmepump kräver bara en liten
mängd tillförd elektricitet. Även stora byggnadskomplex
kan värmas tillförlitligt, bekvämt och effektivt.

Berg och mark
Det finns olika sätt att använda energin som finns
lagrad i berg och mark. Med hjälp av kollektorslangar i
berget utvinns energin. Borrhålens djup och antal beror
på bergets egenskaper samt värmebehov. Mark- och
jordvärmeslingor läggs horisontellt på ett djup av cirka
en meter. De absorberar energi som finns lagrad i
marken med hjälp av markslingor som placerats ut över
en stor yta.

Grundvatten
Användning av energi som finns lagrad i grundvatten
är särskilt effektiv. Men detta är bara möjligt om de
respektive geologiska kraven kan uppfyllas. Nödvändig
åtkomst till grundvattnet uppnås med installation av ett
brunnssystem. Storleken beror på värmebehovet.
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Alternativa värmekällor
Förutom naturliga och klassiska värmekällor kan även
alternativa koncept implementeras. Stora mängder
energi, som vanligtvis förblir oanvänd, förekommer
i vissa fall som en biprodukt eller spillprodukt från
industrin. En värmepump kan nyttja sådana möjligheter
optimalt.

Det perfekta uppvärmningskonceptet
Valet av värmekällor och värmeväxlare påverkar
ekonomi, utrymmeskrav och energieffektivitet för ett
värmepumpssystem. Det är därför mycket viktigt att
överväga och planera värmekonceptet tillsammans med
de strukturella kraven och värmepumpens avsedda
användning.

Spill- och processvärme
I många industribranscher skapas stora mängder
spillvärme i processen som är en värdefull energikälla.
Återanvändning av spillvärme ger möjlighet till stora
energi- och kostnadsbesparingar. Beroende på
omständigheterna är olika tekniska koncept möjliga.

Avloppsvatten
Kommunalt och industriellt avloppsvatten har en
temperatur på 10–20 °C och har en stor potential
för värmeutvinning. Med hjälp av värmepumpar kan
denna värdefulla energi nyttjas för effektiv och ekonomisk uppvärmning.
Erfarenhet gör skillnad
Vår expertis inom stora värmepumpar sträcker sig
tillbaka till 1970-talet. Vår kompetens att utvärdera
projekt och rekommendera lösningar baseras på många
års erfarenhet. Vi kan i allmänhet erbjuda lösningar för
alla projekt. För mer information, kontakta våra experter.

Systemkoncept och fastighetsautomation
Vad våra lösningar kan erbjuda

Ökade energikrav
Kraven på energiförsörjning till moderna byggnader
har ökat stadigt under de senaste åren. Bland annat
har strängare klimatmål begränsat det tillåtna primära
energibehovet för nya byggnader. Värmepumpen
uppfyller kraven och gör uppvärmningen av dessa
byggnader miljövänlig.

Systemeffektivitet
Värmepumpens höga effektivitet ger en låg energiförbrukning i relation till den effekt som produceras.
1 kWh elektricitet omvandlas till 5 kW användbar energi.
Det låga energibehovet gör värmepumpen till det absolut
överlägsna systemet för energiproduktion.

Tekniskt koncept
Principen för värmepumpar är densamma som för
kylskåp, fast omvänd. Värmen utvinns från omgivningen
och överförs till ett köldmedie med låg kokpunkt, som
förångas. Kompression av ångan ökar dess temperatur.
Den värme som skapas används sedan till uppvärmning
via en värmeväxlare.

Fördelar
Värmepumpen är det enda värmesystem som kan
producera både värme och kyla samtidigt och ser därför
till att du alltid får rätt inomhusklimat. Värmepumpen
blir ännu mer koldioxidneutral tack vare den allt grönare
elektriciteten från förnybara källor.

Förverkligande av moderna systemkoncept
Styrsystemet avgör det aktuella behovet av värme eller
kyla i byggnaden. Detta är förutsättningen för lagring av
motsvarande värme- eller kylenergi i ackumulatortankar.
Processen upprätthåller alltid de effektivaste driftförhållandena. CTC´s moderna värmepumpar gör det
möjligt att genomföra olika driftförhållanden med
maximal effektivitet.

Möjligheter med fastighetsautomation
Kraven på nätverk, styrning och övervakning av den
installerade byggnadstekniken ökar, särskilt när det
gäller stora projekt. CTC erbjuder lösningar som
säkerställer maximal systemeffektivitet och driftsäkerhet
tack vare komplett, integrerad och automatiserad
styrning av värmesystemets funktioner.
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Effektiv värme och kyla – det rätta konceptet

Värme
En värmepumps centrala funktion är att leverera värme
till byggnader. Den termiska energi som krävs för
detta utvinns från omgivningen och höjs till en högre
temperatur. Utöver berget kan luften och alternativa
energikällor också användas. Om så behövs kan även
olika värmekällor kombineras i systemkonceptet.

Aktiv och passiv kylning
Aktiv omvänd process gör att värmepumpar som
använder mark- och bergvärme kan fungera som
kylenheter. Eventuell spillvärme kan användas för varmvattenproduktion. Passiv kylning innebär avledning av
byggnadens värme till källmediet via en värmeväxlare
installerad parallellt med värmepumpens krets.
Kompressorn är inte i drift under denna process.

Krav för att kyla med värme
Bergvärmepumpar med en aktiv kylfunktion erbjuder
den praktiska möjligheten att samtidigt uppfylla värmeoch kylbehov. Det kan hända att kylbehovet är större än
värmebehovet. I det fallet kan överskottsvärme ledas ut i
berget för återladdning och/eller ledas ut i utomhusluften
för att försvinna.

Krav för att värma med kyla
Även under vintermånader kan det hända att värmeoch kylbehov uppstår samtidigt. Till exempel om
serverlokaler behöver kylas och resten av byggnaden
behöver uppvärmning. I det fallet kan en del av
kylproduktionen användas för att tillhandahålla lämplig
kylenergi.

Bra rådgivning från start
CTC´s projektsupport

Individuell och omfattande projektsupport
Det är mycket viktigt för oss att ditt byggnadsprojekt
blir framgångsrikt. Därför erbjuder vi dig individuell
rådivning ända från start. Vi erbjuder hjälp under
projektets alla faser, till och med under pågående drift.
Våra experter finns alltid tillgängliga att dela med sig
av sin erfarenhet och kunskap.

Integrerad utveckling av konceptet
Vi utvecklar det idealiska systemkonceptet utifrån
projektkraven. Baserat på dina värme- och kylbehov
ger vi dig råd om det optimala värmekonceptet och
värmepumpen, samt tar fram ett flödesschema och
lämpligt styrkoncept. Då använder du vår expertis på
bästa möjliga sätt.

Många års erfarenhet
Vi stödjer dig i genomförandefasen baserat på många
års erfarenhet och kunnande inom stora system och
projekt. Vi har dessutom ett nära samarbete med
installationsföretag. På så sätt kan vi garantera en
smidig och framgångsrik teknisk implementering av
ditt planerade projekt.

Permanent systemskydd
Vi kan också vara din projektpartner även efter
driftsättning. RemoteCare är en teknik för fjärrunderhåll
som möjliggör en ständig övervakning av systemet.
Felmeddelanden analyseras av vårt expertteam. Detta
följs upp med en rekommenderad optimering av
systemdriften.
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Konsultation och insamling av
projektkrav

Skapande av individuella system
och styrkoncept

Hjälp med framtagning av
specifikationer

Övervakning av teknisk
implementering

Driftsättning

Service och underhåll

CTC service

Alltid på plats – även efter installation

Driftsättningstjänst

Underhållspaket

Servicepersonal utsedd av CTC kontrollerar det nya systemet, för att se till att de
har installerats korrekt, och att de sedan
driftsätts. Initial driftsättning av alla system
loggas och dokumenteras.

Vårt unika underhållserbjudande säkerställer att alla system uppfyller de
senaste standarderna. Du kan teckna
underhållsavtal med fasta villkor för
speciella omständigheter.

Konfigurationstjänst

Fjärrunderhåll

Systeminställningar för alla CTC´s system
konfigureras och anpassas individuellt.
Detta gör att ditt system uppnår högsta
möjliga effektivitet.

Anläggningen kan övervakas löpande via
internet och fel rapporteras automatiskt
till servicepersonalen. Systemets
funktioner upprätthålls och optimeras
efter behov.

Garanti
5 år

För juridisk person ingår *5-års garanti.
När du investerar i en värmepump från
CTC Professional kan du vara trygg i att
du installerar en av marknadens mest
pålitliga och långlivade värmepumpar.
*För mer information se: ”Garantivillkor för
CTC Professionals fastighetsvärmepumpar”
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Kvalitet för en lång livslängd
CTC´s värmepumpar har en livslängd på mer än 30 år.
Tillsammans med hög produktkvalitet är service avgörande för
lång livslängd. CTC´s värmepumpar måste trots allt servas och
kontrolleras regelbundet av våra tekniker. Endast på så sätt kan
den bästa effektiviteten uppnås permanent och en lång livslängd
säkerställas.
Vi är snabbt på plats
Om ett fel uppstår kan vi åtgärda det snabbt. Förutom vår egen
kundservice står även våra servicepartners till ditt förfogande. De
vet allt om installation och underhåll av CTC´s system. De utbildas
regelbundet och är alltid uppdaterade.
Vårt servicelöfte
För oss på CTC är en bra service tätt förknippad med produkten.
Vi vill dessutom ge service med högsta kvalitet. Detta är ett stort
krav på oss och ett tydligt löfte till dig. Vi vill att ditt system ska
fungera perfekt – även efter 30 år.

Översikt av referensprojekt

Bostäder, industrier och kommersiella fastigheter
Moderna värmepumpskoncept
Värmepumpen är det centrala i byggnadens
klimatsystem. Den ger värme, kyla och varmvatten
oavsett typ av värmekälla.

Automation
CTC´s styrsystem ger värme och kyla efter behov
och med lägsta möjliga energiförbrukning. Med vår
programvara prioriteras effektiviteten även när flera
system kombineras.

Varierande projektkrav
Från flerfamiljshus med värme- och kylfunktion – till
sjukhus och integrerad byggnadsautomation. CTC
utvecklar och implementerar individuella lösningar för
alla projektkrav.

Projekttyp

Projektkrav

Fallstudie

Objekt

Värmee

Kyla

Varmvatten

1

Centralvärme och varmvattenförsörjning i flerfamiljshus

•

2

Användning av berg- och spillvärme i
stormarknader och produktionsanläggningar

•

•

3

Kontors- och administrationsbyggnad

•

•

4

Värme från spillvatten
till badanläggningar och simhallar

•

•

•

5

Flerfamiljshus med varmvattenförsörjning
kyla och ventilationsåtervinning

•

•

•

6

Värme och varmvatten med luft/vattenvärmepumpar i bostäder och fastigheter

•

•

•

7

Sjukhus*

•

•

•

8

SPA/Hälsohotell*

•

•

•

•

* Projekt som visas är exempel som ligger utanför CTC Professionals ordinarie sortiment. Vi har lösningar för de flesta
projekt, så tveka inte att ta kontakt med oss när det gäller projekt med behov av speciallösningar i form av andra
storlekar på värmepumpar, högre framledningstemperaturer eller större varmvattenbehov.
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Fallstudier
På de följande sidorna kan du läsa om CTC´s referensprojekt från de senaste åren. Fallstudierna visar olika
projekt som vi har realiserat – från privata till kommersiella projekt.

Referenser
Vi har levererat och driftsatt våra värmepumpar hos
välkända och nöjda kunder i över 500 projekt. Våra kunder
uppskattar fördelen med att ha en kontaktperson för alla
frågor.

Struktur och innehåll
Vi presenterar åtta olika projekt som fungerar som
referenser till CTC´s värld. Projektkrav, systemkoncept,
värmekälla och CTC´s lösning presenteras.

Kontakta oss gärna
Vi hjälper dig gärna med ditt projekt och ger dig råd
om värmepumpar. Du når oss på telefonnummer:
0372-88 000. Mer information hittar du också på
www.ctc.se

Systemkoncept
Värmekälla

Värmepumpsserie

Värmepumpseffekt

Ytterligare komponenter

Grundvatten

CTC EcoTouch 500

20 - 42 kW

CTC AT/Ackumulatortankar,
slingtank och buffert

Jord- och spillvärme

CTC EcoTouch 5000/5100

48 - 229 kW

CTC AT/
Ackumulatortank

Berg

CTC EcoTouch 500 DT

50 - 85 kW

CTC AT/
Ackumulatortank

Grund- och spillvatten

2 st. CTC EcoTouch 5100

333 - 687 kW

2 st. CTC AT/
Ackumulatortank
och CTC Modul

Berg, värmeretur
och ventilation

2 st. CTC EcoTouch 5100

222 - 468 kW
.

CTC AT/ Ackumulatortank och
CTC EcoPack 100/
Varmvattenväxlare

Luft

2 st. CTC EcoAir

5 - 44 kW

CTC EcoZenith i555 Pro/
Inomhusmodul

Berg

CTC EcoTouch 5110T (high
temperature)
Industrial Line Goliath 6900

85 kW
690 kW

CTC AT/
Ackumulatortank

Berg

CTC EcoTouch 5110T (high
temperature)
CTC EcoTouch 585 DT

85 kW
85 kW

CTC AT/
Ackumulatortank

Fallstudie 1:

Centralvärme och varmvattenförsörjning
i flerfamiljshus
Fakta
Byggnader med tre eller fler lägenheter står för stor del av den totala energikonsumtionen för
bostadshus. Miljövänliga alternativ för uppvärmning spelar en lika viktig roll i både nya byggnader och
renoveringsprojekt. En centralt placerad värmepump kan uppfylla de ökande kraven.
Förutsättning
Ett flerfamiljshus ska förses med värme och varmvatten. Den ekonomiska uppvärmningslösningen bör
omfatta enkel installation av komponenterna och uppfylla tillämpliga standarder för uppvärmning av
varmvatten.
CTC´s lösning
CTC EcoTouch 500 förser byggnaden med värme och varmvatten. Värmepumpen täcker in ett totalt
effektområde på 20–56 kW. I den här kombinationen kompletteras en centralt placerad värmepump
med en slingtank för smidig varmvattenproduktion, samt en bufferttank för en stabil värmepumpsdrift.
Fördelar:
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Optimal hydraulisk fördelning av värme

Det system som visas kan användas i nybyggnads- och renoveringsprojekt av olika storlekar.
Alternativt kan andra värmekällor utnyttjas.

18 | 19

Värme och
varmvatten

CTC Ackumulatortank

CTC EcoTouch 500

Värmekälla:
grundvatten

Fallstudie 2:

Användning av berg- och spillvärme i
stormarknader och produktionsanläggningar
Fakta
Förutom miljövänlig värme från luft, grundvatten eller berg kan termisk energi från industriprocesser också
användas för en hållbar uppvärmning. Till exempel genereras spillvärme som en biprodukt vid frysning av
livsmedel. Den här energibesparande potentialen förblir ofta oanvänd. Genom att integrera spillvärme i
värmesystemet kan denna möjlighet användas optimalt.
Förutsättningar
Butiks-, lager- och kontorslokalerna i en ny stormarknad ska värmas och kylas på ett hållbart och
effektivt sätt. I stormarknaden ska livsmedel hållas nedkylda under hela året medan butiksområdet
måste värmas upp. Kylning genererar hela tiden stora mängder spillvärme som ska ingå i ett integrerat
uppvärmningskoncept.
CTC´s lösning
Spillvärmen från kylningen av livsmedel kommer i framtiden att användas som värmekälla för en värmepump.
Som en extra källa kommer bergvärme att integreras i värmeförsörjningskonceptet. Stormarknadens stora
parkeringsplats är idealisk för placering av kollektorslangar.
Hjärtat i konceptet är CTC´s system bestående av CTC EcoTouch 5000 alternativt 5100 och två
ackumulatortankar i CTC AT serien. Systemet höjer temperaturen från värmekällorna till en högre nivå som
lämpar sig för uppvärmning av byggnader. På sommaren ger den integrerade kylfunktionen behagliga
temperaturer i stormarknaden.
Fördelar:
• Resursbesparande användning av spillvärme
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Kombination av värme och kyla i ett system
• Minskad dimensionering av den geotermiska värmekällan

Principen som visas kan också tillämpas i stora produktionsanläggningar och lagerlokaler.
Alternativa värmekällor kan vara spillvärme som genereras under produktionsprocesser eller spillvärme
från serverrum.
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Värme och kyla

CTC AT

Kylanläggning

CTC EcoTouch 5000

Värmekälla:
bergvärme
Jordvärme

Fallstudie 3:

Användning av bergvärme i kontorsoch administrationsbyggnader
Fakta
Kylning blir allt viktigare i kontors- och administrationsbyggnader. Värmepumpar möjliggör både hållbar
uppvärmning och kylning av byggnader. Det utrymme som behövs för upptagningsfältet kan optimeras
genom att variera djupet på borrhålen. Det här är en viktig fördel, särskilt i stadskärnor med en hög
byggnadstäthet.
Förutsättningar
Ett nytt bankkontor ska byggas i innerstaden. Driftskostnaden ska hållas så låg som möjligt samtidigt
som en maximal komfort med integrerad kyla ska tillhandahållas. Det tättbebyggda området runt
byggnaden är en utmaning för det framtida uppvärmningskonceptet.
CTC´s lösning
Bankbyggnaden ska samtidigt både värmas och kylas på ett miljövänligt sätt med hjälp av
CTC EcoTouch 500 DT. Driftkostnaden kommer att hållas låg tack vare den höga systemeffektiviteten.
Berget utnyttjas som värmekälla. Installation av särskilt djupliggande kollektorslangar gör det möjligt att
använda bergvärme även om utrymmet är begränsat.

Fördelar:
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Hög systemtillförlitlighet tack vare dubbelt tandemkoncept (4 stegs värmepump)
• Pålitlig energiförsörjning

Principen som visas kan också tillämpas i stora produktionsanläggningar och lagerlokaler.
Alternativa värmekällor kan vara spillvärme som genereras under produktionsprocesser eller spillvärme
från serverrum.
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Värme och kyla

CTC AT

CTC EcoTouch 500 DT

Värmekälla:
Bergvärme
bergvärme

Fallstudie 4:

Värme från spillvatten i badhus och simhallar
Fakta
Spillvatten förknippas oftast med något man bara vill bli av med t.ex avloppsvatten. CTC erbjuder ett
koncept där man istället tar tillvara energin i spillvattnet. I de flesta fall håller spillvattnet en temperatur
på 10–20 °C. Med hjälp av en värmeväxlare kan denna värmekälla utnyttjas och användas för att värma
upp en fastighet eller en större vattenvolym.

Förutsättningar
En ny simhall ska byggas enligt de senaste tekniska standarderna och förses med energi. En
simhall är en offentlig byggnad och ska fungera som en förebild vad gäller hållbarhet och driftskostnader.
CTC´s lösning
Ett avloppssystem i närheten av simhallen kommer att fungera som en värmekälla för 2 st.
CTC EcoTouch 5100 i kombination med två CTC AT ackumulatortankar. Via en växlare lagras
varmvatten i CTC modul, som kan seriekopplas för att få det exakta behovet av lagrat varmvatten.
Dessa produkter kommer att förse anläggningen med miljömässigt hållbar uppvärmning och
varmvattenförsörjning samt även kylning.

Fördelar:
• Hållbart och ekonomiskt koncept
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Pålitlig energiförsörjning

Principen som visas kan också tillämpas i stora produktionsanläggningar och lagerlokaler.
Alternativa värmekällor kan vara spillvärme som genereras under produktionsprocesser eller spillvärme
från serverrum.
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Värme, varmvatten
och kyla

CTC MODUL

CTC AT

CTC EcoTouch 5100

Värmekälla:
avloppsvatten

Fallstudie 5:

Varmvattenförsörjning i flerfamiljshus
Fakta
Flerfamlijshus där det finns ett stort varmvattenbehov, centralt ventilationsaggregat och krav på jämn
inomhustemperatur på 21-24 grader.
Förutsättning
Ett höghus ska renoveras. Förutom de enskilda lägenheterna ska en restaurang på bottenvåningen i
byggnaden förses med energi. Konceptet ska möjliggöra både uppvärmning och kylning av byggnaden.
Boendekomforten och energibesparingen spelar en viktig roll i projektet.
CTC´s lösning
Två CTC EcoTouch 5100 placerade i pannrummet täcker inte bara värmebehovet kalla dagar utan
även kylbehovet under varma sommardagar. Den här kraftfulla modellen utgör hjärtat i det pålitliga
värmesystemet. Varmvattenväxlaren CTC EcoPack leverar varmvattnet direkt och är utformad för
energibesparande uppvärmning av tappvarmvattnet. I kombination med värmepumpssystemet använder
CTC EcoPack en CTC AT som energilager. Ventilationen återvinns för att få en högre COP genom att öka
temperaturen på den inkommande brinevätskan.
Fördelar:
• Uppfyllande av de strängaste hygienstandarderna
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Hög COP

Det system som visas kan användas i nybyggnads- och renoveringsprojekt av olika storlekar.
Alternativt kan andra värmekällor utnyttjas.
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Varmvatten

Ventilationsåtervinning

Värme och kyla

CTC EcoPack

CTC AT

CTC EcoTouch 5100

Värmekälla:
Bergvärme

Fallstudie 6*:

Värme och varmvatten med luft/vattenvärmepumpar i bostäder och fastigheter
Fakta
Beroende på geologiska förhållanden är användning av bergvärme för miljövänlig uppvärmning inte
möjligt överallt. Ett effektivt alternativ – även vid renoveringar – är att använda utomhusluften som
värmekälla. Att ansluta flera CTC EcoAir luft/vattenvärmepumpar gör det möjligt med miljövänlig
uppvärmning och varmvattenproduktion i bostadshus och kommersiella fastigheter.
Förutsättningar
En befintlig byggnad som ska renoveras består av kommersiella utrymmen på bottenvåningen och
lägenheter på den övre våningen. Hela byggnaden ska värmas. Lägenheterna på den övre våningen
ska också förses med varmvatten. Omständigheterna gör att användning av bergvärme inte är möjlig,
men systemet bör ändå nyttja miljövänlig värme.
CTC´s lösning
I framtiden kommer luft/vattenvärmepumparna CTC EcoAir 622 tillsammans med inomhusmodulen
CTC EcoZenith i555 Pro att stå för hela byggnadens värmebehov. På detta sätt försörjs byggnaden
med hjälp av miljövänlig värme från utomhusluften via två luft/vattenvärmepumpar. CTC EcoZenith i555
Pro styr och förser bostadsdelen med energibesparande värme och varmvatten. Systemet uppfyller alla
krav gällande säkert dricksvatten. Detta säkerställer en tillförlitlig och hygienisk varmvattenförsörjning.
Fördelar:
• Uppfyllande av de strängaste hygienstandarderna
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Okomplicerad renovering av byggnaden tack vare en flexibel utomhusinstallation
Användningen av miljövänlig värme från utomhusluften är ett effektivt och praktiskt alternativ till
bergvärme. CTC EcoZenith i555 Pro kan styra upp till tre värmepumpar.

* Projektet som visas är exempel på produkter från CTC´s standard sortiment. Vi har lösningar för de flesta projekt, så tveka
inte att ta kontakt med oss när det gäller projekt med behov av speciallösningar i form av andra storlekar på värmepumpar,
högre framledningstemperaturer eller större varmvattenbehov.

28 | 29

BU

TIK

Varmvatten

E
U
IQ

T

U
O
B

Värme

Värmekälla: luft

CTC EcoZenith i555 Pro

CTC EcoAir

Fallstudie 7*:

Tillförlitlig värme och kyla på sjukhus
Fakta
Miljövänlig värme kan användas som ett pålitligt koncept även i stora byggnadskomplex. En kombination
av två värmepumpar i olika prestandaklasser kan vara praktiskt. En värmepump tar över uppvärmning
och kylning av byggnaden. En annan högtemperatursvärmepump uppfyller kraven för tillförsel av
varmvatten.
Förutsättningar
En toppmodern ny sjukhusbyggnad ska drivas på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Självklart
krävs stora mängder varmvatten för driften. Ett annat krav är kylning av rum för förvaring av läkemedel.
Ett absolut tillförlitligt system krävs, särskilt när det gäller vattenhygien.
CTC´s lösning
I framtiden kommer byggnaden att förses med miljövänlig och ekonomisk värme från berget. Det
möjliggörs med en CTC Industrial Line Goliath 6900 (specialsortiment). Systemets kompakta design är
särskilt fördelaktigt. En av världens största enskilda enhet när det gäller prestanda är utrustad med scrollkompressorer. Separata kylkretsar möjliggör kontinuerlig kylning även vid underhåll. En Industrial Line
EcoTouch 5110T (specialsortiment) är också integrerad för att klara belastningstoppar. Det kombinerade
systemet erbjuder maximal driftsäkerhet och ger en fullständigt hygienisk lösning.

Fördelar:
• Uppfyllande av de strängaste hygienstandarderna
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Maximal driftsäkerhet tack vare flera oberoende kylkretsar

Konceptet täcker även in höga behov och höga krav på driftsäkerhet i systemen i andra typer av
byggnader. Värmekällan och systemets storlek kan exakt anpassas till de motsvarande kraven.

* Projektet som visas ligger utanför CTC Professionals ordinarie sortiment. Vi har lösningar för de flesta projekt, så tveka inte
att ta kontakt med oss när det gäller projekt med behov av speciallösningar i form av andra storlekar på värmepumpar, högre
framledningstemperaturer eller större varmvattenbehov.
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EcoStock varmvattentankar*

CTC Goliath 6900*

CTC EcoTouch 5110T*
(högtemperatur)

Värmekälla:
Bergvärme
bergvärme

Fallstudie 8*:

Tillförlitlig värme och kyla i SPA/hälsohotell
Fakta
Maximal komfort och användning av miljövänlig värme kan gå hand i hand. Med hjälp av lämplig
styrning och användarvänlig reglering kan man kombinera maximal komfort och låga driftskostnader.
Förutsättningar
Ett modernt lyxhotell ska förses med energi från miljövänlig bergvärme. Hotellet har olika temperaturzoner. Utöver hotellrummen kommer den nya byggnaden att ha ett gym, en hälsoavdelning och en pool.
CTC´s lösning
Värme- och kylbehoven kommer att uppfyllas av ett kombinerat system. Utöver CTC Industrial Line
EcoTouch 5110 T, som står för varmvattenförsörjningen, kommer fyra värmepumpar i serien 585 DT
att integreras för olika temperaturer. I kombination med temperaturgivare i de olika temperaturzonerna
i byggnaden, kommer CTC´s styrsystem att säkerställa lämpligt rumsklimat. Utöver de krav som
är förknippade med ett lyxhotell, uppfyller den nya byggnaden med värmepumpar de allra senaste
byggnadsstandarderna och möjliggör långsiktigt bevarande av naturresurser.

Fördelar:
• Hållbart och ekonomiskt koncept
• Uppfyllande av de strängaste hygienstandarderna
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck
• Maximal driftsäkerhet tack vare underhållsoptimerad design
• Enkelt uppfyllande av olika krav

Olika temperaturzoner används även i andra byggnadskoncept. Med hjälp av CTC´s
styrsystem kan alla krav enkelt uppfyllas.
* Projekt som visas är exempel på en del produkter som som ligger utanför CTC Professionals ordinarie sortiment.
Vi har lösningar för de flesta projekt, så tveka inte att ta kontakt med oss när det gäller projekt med behov
av speciallösningar i form av andra storlekar på värmepumpar, högre framledningstemperaturer eller större
varmvattenbehov.
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CTC EcoStock varmvattentankar*

CTC EcoTouch 5110 T*
(högtemperatur)

CTC EcoTouch 585 DT

Värmekälla:
Bergvärme
bergvärme

CTC Professional
Avancerade värmepumpar för stora projekt

Värmepumpar är framtiden
Idag är värmepumpen en av de mest använda värmesystemen i nya byggnader. Värmepumpen kommer
att fortsätta sitt triumftåg. Systemets höga effektivitet,
utsläppsfria drift och den ökade säkerheten jämfört
med uppvärmning med gas, är avgörande faktorer.
Värmepumpen uppfyller de ökande energikraven i
byggnader.

Lång erfarenhet
CTC EcoTouch har sina rötter i den första värmepumpen
som skapades av Waterkotte 1968. Ingen annan
tillverkare kan se tillbaka på en lika lång och stor
erfarenhet av värmepumpar. Vi står för innovation och
produktkvalitet.
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Små och stora system
CTC är en av få leverantörer av stora system med
prestandavärden på mer än 1 800 kW. Som innovativ
värmepumpsspecialist erbjuder vi industriella lösningar
baserade på berg- och markvärme. Kunskapen om
stora system gynnar också våra små system. Det
resulterar i enheter med de högsta prestandavärdena.

Innovation är vår styrka
CTC har många års expertis inom värmepumpar.
Tillverkningen i Ljungby och Herne garanterar en
fantastisk produktkvalitet. Med CTC EcoTouch-serien
har vi introducerat en av de mest moderna och effektiva
värmepumparna i världen. Våra många utmärkelser
bekräftar CTC´s innovationskraft.

CTC EcoTouch 500 | Effektområde 20–42 kW

A+++: Energieffektivitetsklass för kombinerade system (inkl. WWPR II regulator) värme W10/W55, avvikelser inom serien är möjlig.

Högeffektiva och kompakta
CTC EcoTouch 500 är en serie kraftfulla och
kompakta värmepumpar med separat uppvärmning
av tappvarmvattnet. Med ett effektområdet
på 20–42 kW är de idealiska för uppvärmning
av flerfamiljshus och medelstora kommersiella
fastigheter.
Prestanda efter behov
Två hermetiska scrollkompressorer möjliggör
en individuell och behovsstyrd effektjustering.
Beroende på behov kan den variabla
kompressordriften anpassa effektnivån till 50 %

eller 100 %. För att din besparing ska bli så hög
som möjlig finns CTC EcoTouch 500 i fyra olika
effektstorlekar. Detta innebär att det är enkelt att
hitta ett system som passar just din fastighets
behov, och som gör att din investering blir perfekt.
Kaskadstyrning ingår
Med den integrerade styrningen kan upp till åtta
värmepumpar anslutas parallellt. Tack vare detta
kan du få en systemlösning som passar behoven
i din fastighet. Den styrande värmepumpen i
systemet kan som standard behovsstyra andra
anslutna produkter.
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Funktioner
Högeffektiv och kompakt värmepump
Effektinställning 50 % eller 100 %
4,3-tums färgpekskärm
Webbgränssnitt för möjlighet till fjärrövervakning
EasyCon - intuitiv styrprogramvara
Avancerat styrsystem med flera givare
COP-räknare och visning av driftdata
Kaskadstyrning av upp till 8 värmepumpar
Uppvärmning av tappvarmvatten med extern acktank
Signal för styrning av cirkulationspumpens varvtal
SG-förberedd
Installationsanslutningar på baksidan
Enhetens mått (B x H x D): 750 x 1470 x 611 mm

Fördelar
Låga driftskostnader tack vare höga COP-värden
Smart effektkontroll för olika driftlägen
Innovativ styrprogramvara med mobil styrning
Integrerbar med internet
Lättservad konstruktion
Visning av aktuella och historiska COP-värden
Hölje i högblank vit finish

Tillval
Vibrationsmatta för installation på ojämna golv
Flexibla slangar för hydraulanslutningar
Monteringsstöd för vibrationsdämpning
Elektronisk mjukstart
Maximalt användarvänlig
De högkvalitativa värmepumparna är utrustade
med 4,3-tums pekskärm, webbgränssnitt och
programvaran EasyCon. Fjärrövervakning blir enkel
och bekväm via smartphone, surfplatta eller
dator med mobilappen EasyCon.

Expansionskort för:
• Flera värmekretsar t.ex. uppvärmning av pool
• Användning av solvärme
• Ytterligare tre kyl/värmesystem
• Installationspaket

CTC EcoTouch 500 DT | Effektområde 51–85 kW

A+++: Energieffektivitetsklass för kombinerade system (inkl. WWPR II regulator) värme W10/W55, avvikelser inom serien är möjlig.

Effektiv och ekonomisk
CTC EcoTouch 500 DT är en serie medelstora
värmepumpar som används i fastigheter med höga
uppvärmningsbehov. Effektområdet på 51–85
kW täcks in av tre olika modeller. Den effektiva
bergvärmeanläggningen når de högsta COP-värdena
oavsett effektuttag.

Prestanda efter behov
CTC EcoTouch 585 DT är utrustad med två par
tandemkompressorer. Med hjälp av den intelligenta
programvaran EasyCon kan effekten ställas in på 4
effektnivåer mellan 25 och 100 procent efter behov.

Förstklassig utrustning
Standardutrustningen inkluderar ett webbgränssnitt,
en 4,3-tums färgpekskärm och den innovativa
programvaran EasyCon. Det är därför möjligt att
bekvämt styra systemet med en smartphone.

Högsta möjliga driftsäkerhet
Det innovativa dubbla tandemkonceptet med 2
separata kylkretsar säkerställer en maximal driftsäkerhet
för systemet. Två oberoende system försörjer en
gemensam värmekrets.
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Funktioner
Värmepump för höga effektbehov
4,3-tums färgpekskärm
Webbgränssnitt för möjlighet till fjärrövervakning
EasyCon - intuitiv styrprogramvara
Kaskadstyrning av upp till 4 värmepumpar
Signal för styrning av cirkulationspumpens varvtal
Avancerat styrsystem med flera givare
COP-räknare och visning av driftdata
Uppvärmning av tappvarmvatten med extern acktank
Två oberoende kylkretsar
Effektinställning 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %
Installationsanslutningar på baksidan
Enhetens mått (B x H x D): 750 x 1470 x 611 mm

Fördelar
Låga driftskostnader tack vare höga COP-värden
Innovativ styrprogramvara med mobil styrning
Nätverksintegration via Ethernet-port
Visning av aktuella och historiska COP-värden
Lättservad konstruktion
Hölje i högblank vit finish
Effektinställning i 4 nivåer

Tillval
Vibrationsmatta för installation på ojämna golv
Flexibla slangar för hydraulanslutningar
Monteringsstöd för vibrationsdämpning
Dämpning av startström (400 V)
Expansionskort för:
• Flera värmekretsar t.ex. uppvärmning av pool
• Användning av solvärme
• Ytterligare tre kyl/värmesystem
• Installationspaket

CTC EcoTouch 5000 | Effektområde 48–85 kW

A+++: Energieffektivitetsklass för kombinerade system (inkl. WWPR II regulator) värme W10/W55, avvikelser inom serien är möjlig.

Kraftfulla och kompakta värmepumpar
CTC EcoTouch 5000 serien täcker in ett brett effektområde på 48–85 kW. Genom att ansluta en vattentank
blir värmepumpen ett komplett värmesystem.

Högsta kvalitet i varje komponent
Höljet är tillverkat av tjock stålplåt och är utrustat med
en effektiv ljudisolering. På så sätt kan en låg ljudnivå
garanteras även vid den högsta effektnivån.

Behovsstyrd prestanda
De högeffektiva kompressorerna kan köras individuellt
eller tillsammans. Detta möjliggör en flexibel effektreglering i två steg. Beroende på behov, kan effektnivån
anpassas till 50 eller 100 procent.

Enkel drift och mobil styrning
Programvaran EasyCon kombinerar teknisk komplexitet
med intelligent användarvänlighet. Fjärrövervakning blir
enkel och bekväm via smartphone, surfplatta eller
dator med mobilappen EasyCon.
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Funktioner
Värmepump för medelhöga effektbehov
Effektinställning 50 % eller 100 %
4,3-tums färgpekskärm
Webbgränssnitt för möjlighet till fjärrövervakning
EasyCon - intuitiv styrprogramvara
Avancerat styrsystem med flera givare
COP-räknare och visning av driftdata
Kaskadstyrning av upp till 8 enheter
Uppvärmning av tappvarmvatten med extern acktank
Signal för styrning av cirkulationspumpens varvtal
Installationsanslutningar på baksidan
Enhetens mått (B x H x D): 1130 x 1306 x 886 mm

Fördelar
Låga driftskostnader tack vare höga COP-värden
Smart Effektkontroll för olika driftlägen
Lättservad konstruktion
Innovativ styrprogramvara med mobil styrning
Integrerbar med internet
Visning av aktuella och historiska COP-värden
Antracitfärgat hölje med tålig pulverlackering

Tillval
Flexibla slangar för hydraulanslutningar
Monteringsstöd för vibrationsdämpning
Elektronisk mjukstart
Expansionskort för:
• Flera värmekretsar t.ex. uppvärmning av pool
• Användning av solvärme
• Ytterligare tre kyl/värmesystem
• Installationspaket

CTC EcoTouch 5100 | Effektområde 111–229 kW

Höga prestandavärden
Med ett mycket stort effektområde på 111–229 kW
är CTC EcoTouch 5100-serien idealisk för användning
i byggnader med stora värmebehov. Effektområdet
täcks in av olika storlekar så att det blir enkelt att hitta
ett system som passar just din fastighets behov.

Högsta möjliga effektivitet med minimalt buller
Höljet är tillverkat av tjock stålplåt och är utrustat med
en mycket effektiv ljudisolering. På så sätt kan en låg
ljudnivå garanteras även vid den högsta effektnivån.
Den L-formade ramen minimerar dessutom vibrationer
och buller – tyst effektivitet.

Flexibel effektstyrning ingår
CTC EcoTouch 5100-serien är utrustad med två scrollkompressorer. Med hjälp av den intelligenta
programvaran EasyCon kan effekten ställas in på 2
effektnivåer mellan 50 och 100 procent efter behov.

Innovativ användarvänlighet
Programvaran EasyCon kombinerar teknisk komplexitet
med intelligent användarvänlighet. Fjärrövervakning blir
enkel och bekväm via smartphone, surfplatta eller dator
med mobilappen EasyCon.
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Funktioner
Värmepump för stora effektbehov
Effektreglering i två steg
4,3-tums färgpekskärm
Webbgränssnitt för möjlighet till fjärrövervakning
EasyCon - intuitiv styrprogramvara
Avancerat styrsystem med flera givare
COP-räknare och visning av driftdata
Kaskadstyrning av upp till 8 enheter
Uppvärmning av tappvarmvatten med extern acktank
Signal för styrning av cirkulationspumpens varvtal
Lättservad konstruktion
Installationsanslutningar på baksidan
Enhetens mått (B x H x D): 1130 x 1366 x 1076 mm

Fördelar
Låga driftskostnader tack vare höga COP-värden
Smart Effektkontroll för olika driftlägen
Innovativ styrprogramvara med mobil styrning
Visning av aktuella och historiska COP-värden
Antracitfärgat hölje med tålig pulverlackering

Tillval
Flexibla slangar för hydraulanslutningar
Monteringsstöd för vibrationsdämpning
Elektronisk mjukstart
Frekvensomvandlare
Expansionskort för:
• Flera värmekretsar t.ex. uppvärmning av pool
• Användning av solvärme
• Ytterligare tre kyl/värmesystem
• Installationspaket

CTC EcoPack | Effektområde 38–100 kW

Bygga ut ett värmepumpssystem
Varmvattenväxlaren CTC EcoPack ger varmvatten
direkt och är utformad för energibesparande
uppvärmning av tappvarmvatten. I kombination med
värmepumpssystemet använder CTC EcoPack en
primärtank som energilager.

Styrning via LCD-skärm
Den nödvändiga varmvattentemperaturen kan justeras
på ett bekvämt sätt. Relevanta driftparametrar
(temperatur och volym) visas på LCD-skärmen. Övriga
funktioner är också enkla att använda.

Spara pengar med CTC EcoPack
På så sätt kan tappvarmvattnet värmas upp till lämplig
temperatur med minimal energiförbrukning. Jämfört med
en vanlig varmvattenberedare kan man spara cirka 2/3
av driftskostnaderna.

Garanterad hög effektkapacitet
Risken för legionellabakterier är praktiskt taget
eliminerad med CTC EcoPack. Enheten finns i fyra
olika effektklasser (38 kW, 54 kW, 80 kW och 100 kW).
Flödeskapaciteten är mellan 13,7 l/min och 35,8 l/min.
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Funktioner
Energibesparande system för uppvärmning av
tappvarmvatten
Högpresterande värmeväxlare
Stor effektkapacitet
Drift via elektronisk SL-regulator
Temperaturinställning med digital display
Grafisk visning av aktuella driftparametrar (temperatur
och volym)
Snabb varmvattenförsörjning även vid långa avstånd
tack vare effektiv cirkulationspump
Styrning är möjlig via:
• Flödesreglering (kran öppen/stängd)
• Temperaturreglering (sensor)
• Timer
Smidig väggmontering
Alla anslutningar i botten
Finns i 38 kW, 54 kW, 80 kW och 100 kW

Fördelar
Varvtalsstyrd högeffektiv A-klassad cirkulationspump
Bekväm SL-styrenhet
LCD-skärm med anläggningsstatus
Stor effektkapacitet
Litet underhållsbehov
Optimerad storlek med modern design
Kan användas utan värmepump

Tillval
Tempgivare för drift i cirkulationssystemet för VV
CTC Pro cirkulationspump för VVC

CTC AT | Värme 1000-4000 liter. Kyla 1000-2000 liter.

Effektiv lagring av värme och kyla
CTC AT är en serie effektiva ackumulatortankar för
både värme och kyla. Värmetankarna finns i sex
storlekar 1000-4000 liter och kyltankarna finns i tre
storlekar 1000, 1500 och 2000 liter.

Minimala energiförluster
Varmvattentankarna är isolerade med 100 mm PUR
och en PVC-omslutning för högsta effektivitet. Kyltankarna har 20 mm diffusionstät isolering mot kondens.

Parallekoppla vid stort behov
Ackumulatortankarna är avsedda för fastigheter
med stort varmvatten- och kylbehov. För största
kapacitet kan tankarna parallellkopplas Tack vare
stora anslutningsflänsar är tankarna perfekta vid stora
flödeskrav.

Effektiv tankladdning och värmepumpsdrift
Vår princip för tankladdning är den mest ekonomiska
och effektiva metoden för kontinuerligt uttag av varmvatten (eller kylvatten) och för uppvärmning i intervaller.
Om laddningen startar vid exempelvis 20 °C, värms
vattnet upp med cirka 5K, vilket motsvarar de

46 | 47

Funktioner
Effektiva tankar för lagring av värme och kyla
Högpresterande
Stor effektkapacitet
Kyltankar i 1000,1500 och 2000 liter
Varmvattentankar i 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
och 4000 liter
Kan parallellkopplas vid stort behov
Dykrör för givare
Uttag för elpatron

Fördelar
Kyltankar med effektiv diffussionstät isolering
Ett maximalt arbetstryck på 6 bar

Tillval
Tempgivare för optimal lagringstemperatur
15 kW elpatron

temperatursteg som är typiskt för värmepumpar.
Om sluttemperaturen är 50 °C, resulterar detta i en
genomsnittlig framledningstemperatur på 35 °C för
hela laddningen.
Den låga laddningstemperaturen ger en optimal
värmepumpskoefficient (COP) samt en lång drifttid
och låg inkopplingsfrekvens för värmepumpen.

99,3

Tekniska data
Enhet

Tillförd/avgiven effekt B0/W35 1)
Effekttal enligt EN 14511

520

525

534

542

kW

4,4/20,2

5,6/25,6

7,5/34,1

9,2/42,4

COP

4.5

4.5

4.4

4.5

A+++ / A+++

A+++ / A+++

A+++ / A+++

A+++ / A+++

5.2

6.6

8.7

10.8
20,59

Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C
Flöde i flödevärmekälla 2), (B0/W35) ∆T=3K

Tryckförluster i förångaren, (30 % etylenglykol)

Kpa

16,67

17,65

19,61

Vattenflöde i värmesystem (B0/W35), ∆T=5K,

m³/h

1470

m³/h

3,5

4,4

5,9

7,3

Tryckförluster i kondensor

Kpa

5,88

6,86

7,84

7,84

Driftgräns

23,4

CTC EcoTouch 500 serien | 20-42 kW
företagets intressen.

Den får ej användas till skada för

Denna ritning är Enertech AB's egendom.

A

B -5/W60; B 0/W65

Kompressor

Tandem-spiralkompressor

1. Kompressor: Ljudeffekt enligt EN12102 vid B0/W55

dB(A)

53,0

55,0

57,0

54,0

2. Kompressor: Ljudeffekt enligt EN 12102 vid B0/W55)

dB(A

58,0

60,0

62,0

59,0

6

Elektriska data
Spänning kompressor

400 V, 3~, 50 Hz

Låst rotorström

A

51.5

62.0

75.0

Låst rotorström med mjukstart (standard)

A

26.0

31.0

38.0

A

2 x 7.4

2 x 9.7

611 2 x 13.0

2 x 15.3

Huvudsäkring på värmebäraren

A

C 20 A

C 25 A

C 32 A

C 32 A

Styrsäkring på värmebäraren

A

B 10 A

B 10 A

B 10 A

B 10 A

Max driftström

750

102.0
51.0

Mått, vikt, anslutningar
Antal spiralkompressorer

2

2

2

2

l

2x1,24

2x 1,24

2x 1,89

2x 1,24

Påfyllningsmängd köldmedium R410A

kg

3,65

4,0

5,0

5,6

Minsta rumsvolym i m³ enligt EN 378-1

m³

8,3

9,1

10,2

11,4

against the interest of this com-

Enhetens vikt

kg
221
232
286
Position of Production
label CTC
Ecotouch
550 - 265
585 DT (AD)

Anslutningar: Värmekälla/användning

R2"a

Mått B x H x D

mm

750x1470x611

Måttskiss

( 1470 )

pany

Enertech AB and is not to be used

This drawing is the property of

Volym kompr. oljefyllning

( 750 )

( 611 )

rwendet

entum der

t zum Scha-

1) För ovanstående prestandauppgifter gäller toleranserna enligt EN 12900 och EN14511. 2) Värmekälla (70 % vatten + 30 % etylenglykol).

A
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CTC EcoTouch 500 DT serien | 51-85 kW

Enhet

företagets intressen.

Tillförd/avgiven effekt B0/W35 1)
Effekttal enligt EN 14511

550 DT

570 DT

585 DT

kW

11,2/51,2

15,0/68,2

18,4/84,8

COP

4.5

4.4

4.4

A+++ / A++

A+++ / A++

NA

Flöde i flödevärmekälla , (B0/W35) ∆T=3K

m³/h

12,6

16,7

20,9

Tryckförluster i förångaren, (30 % etylenglykol)

Kpa

30,39

33,34

33,34

Vattenflöde i värmesystem (B0/W35), ∆T=5K

m³/h

1470

Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C

8,8

11,7

14,6

Tryckförluster i kondensor

Kpa

17,65

18,36

19,61

2)

Driftgräns

B -5/W60; B0/W65

Kompressor

2 st. tandem-spiralkompressor

1. Kompressor: Ljudeffekt enligt EN12102 vid B0/W55)
2. Kompressor: Ljudeffekt enligt EN 12102 vid B0/W55

55,0
63,0

57,0
65,0

54,0
62,0

6

Elektriska data

dB(A)
dB(A)

Spänning kompressor

400 V, 3~, 50 Hz

Låst rotorström

A

Låst rotorström med mjukstart, (tillval)

750

Max driftström
Huvudsäkring på värmebäraren

62,0

75,0
37,5

102,0

A

31,0

A

4 x 9,7

4 x 13,0611

4 x 15,3

51,0

A

C 50 A

C 63 A

C 80 A

Mått, vikt, anslutningar
Antal spiralkompressorer
Volym kompr. oljefyllning
Enertech AB and is not to be used

Påfyllningsmängd köldmedium R410A
against the interest of this com-

This drawing is the property of

Minsta rumsvolym i m³ enligt EN 378-1

4

4

4

l

4x1,24

4x 1,89

4x 1,77

kg

2x 2,6

2x 3,4

2x 3,7

m³

11,8

15,5

16,8

305
334
Position of Productionkg label CTC
Ecotouch
550 - 585 DT265(AD)

Enhetens vikt, utan ytterplåtar
Vikt ytterplåtar

kg

Anslutningar: Värmekälla/användning

40

40

40

G2"a, G2"a (anslutningsstycke)

Mått B x H x D

mm

750x1470x611 (med anslutningsstycke: djup 711 mm)

( 1470
( 1470) )

pany

Måttskiss

( 750 )

( 611 )

rwendet

t zum Scha-

entum der

1) För ovanstående prestandauppgifter gäller toleranserna enligt EN 12900 och EN14511. 2) Värmekälla (70 % vatten + 30 % etylenglykol)

23,4

Den får ej användas till skada för

Denna ritning är Enertech AB's egendom.

Tekniska data

Tekniska data
CTC EcoTouch 5000 serien | 48 -85 kW

Enhet

Tillförd/avgiven effekt B0/W35, (kompressor)
Effekttal enligt EN 14511

5055

5065

5070

5085

kW

10,4/47,6

12,0/56,6

13,6/64,2

15,2/71,4

18,3/84,6

COP

4,45 (4,57)3)

4,58 (4,72)3)

4,58 (4,71)3)

4,56 (4,70)3)

4,45 (4,61)3)

Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C
Flöde i flödevärmekälla2) , ∆T=3K

5048

A+++ / A+++

A+++ / A+++

A+++ / A+++

NA

NA

m³/h

11,9

14,3

16,2

18,0

21,2
24,51

Tryckförluster i förångaren

Kpa

16,67

18,63

19,61

20,59

Vattenflöde i värmesystem, ∆T=5K

m³/h

8,2

9,7

11,1

12,3

14,6

Tryckförluster i kondensor

Kpa

6,86

7,84

7,84

8,82

10,78

Driftgräns

B -5/W50 B0/W55 B5/W58

Kompressor

Hermetisk tillsluten scrollkompressor

Elektriska data
Spänning kompressor

400 V, 3~, 50 Hz

Låst rotorström

A

111

118

118

140

174

Låst rotorström med mjukstart 1)

A

56

59

59

70

87

Max driftström

A

2 x 21

2 x 22

2 x 25

2 x 31

2 x 34

Huvudsäkring på värmebäraren

A

C 50 A

C 50 A

C 63 A

C 80 A

C 80 A

Styrsäkring på värmebäraren

A

B 10 A

B 10 A

B 10 A

B 10 A

B 10 A

Mått, vikt, anslutningar
Volym kompr. oljefyllning

l

2 x 3,38

2 x 3,38

2 x 3,38

2 x 3,38

2 x 3,38

Köldmediemängd R410A

kg

9,0

9,0

9,5

10,3

10,6

Innehåll värmesida

l

8

9

10

11

12

Innehåll värmekällsida

l

8

9

10

11

12

kg

312

327

338

357

370

Enhetens vikt
Anslutningar: Värmekälla/användning

Plantätande R 2" a / R 2" a

Mått B x H x D

mm

1 130 x 1 306 x 886

A

1306

36,5

företagets intressen.

Den får ej användas till skada för

Denna ritning är Enertech AB's egendom.

Måttskiss

1130

886

d

1) Produkterna i serien går att få med mjukstartsrelä monterat från fabrik. Modellnamn enligt följande: 5048 AD, 5055 AD, 5065 AD, 5070 AD, 5085 AD.
2) Värmekälla (70 % vatten + 30 % etylenglykol). 3) Effekttal kompressor.

DETAIL
SCALE 1

Tekniska data
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CTC EcoTouch 5100 serien | 111-229 kW

Enhet

Tillförd/avgiven effekt B0/W35, kW (kompressor)

5110

5140

5180

5230

kW

23,2/111,1

29,4/140,3

37,4/181,5

47,2/229,0

Effekttal enligt EN 14511

COP

4,53 (4,78)3)

4,55 (4,78)3)

4,61 (4,86)3)

4,52 (4,85)3)

Flöde i flödevärmekälla2) , ∆T=3K

m³/h

27,8

35,1

45,6

58,0

Tryckförluster i förångaren, (∆T=3K)

Kpa

58,83

57,85

63,74

98,06

Flöde i flödevärmekälla2) , (∆T=4,5K)

m³/h

18,5

23,3

30,4

42,7

Tryckförluster i förångaren, (∆T=4,5K)

Kpa

36,28

35,30

39,22

56,87

Vattenflöde i värmesystem, ∆T=5K, m³/h

m³/h

19,2

24,2

30,8

39,4

Tryckförluster i kondensor, mWS (∆T=5K)

Kpa

24,51

23,53

25,49

38,24

Driftgräns

B-5/W59 B0/W60 B5/W64 B10/W64

Kompressor

Hermetisk tillsluten tandem- spiralkompressor

Elektriska data
Spänning kompressor

400 V, 3~, 50 Hz

Låst rotorström
Låst rotorström med mjukstart

A

225

272

310

408

A

113

136

155

204

Max driftström

A

2 x 40

2 x 48,5

2 x 65,4

2 x 82,6

Huvudsäkring på värmebäraren

A

2x C 50

2x C 63

2x C 80

2x C 100

Styrsäkring på värmebäraren

A

B 10

B 10

B 10

B 10

1)

Mått, vikt, anslutningar
Volym kompr. oljefyllning

l

2 x 4,67

2 x 6,8

2 x 6,3

2 x 6,3

Köldmediemängd R410A

kg

17,5

20,7

25,5

27,0

l

21

27

33

33

Innehåll värmesida
Innehåll värmekällsida
Enhetens vikt

l

21

27

33

33

kg

900

1000

1100

1130

Anslutningar: Värmekälla/användning

Plantätande G 2½"a / G 2½"a (enligt DIN ISO 228-1)

Mått B x H x D

mm

1 130 x 1 366 x 1 076

1366

företagets intressen.

36,6

A
Den får ej användas till skada för

Denna ritning är Enertech AB's egendom.

Måttskiss

DETAIL A
SCALE 1 : 10

1130

1076

ed

1) Produkterna i serien går att få med mjukstartsrelä monterat från fabrik. Modellnamn enligt följande: 5110 AD, 5148 AD, 5180 AD och 5230 AD.
2) Värmekälla (70 % vatten + 30 % etylenglykol). 3) Effekttal kompressor.

Tekniska data
CTC EcoPack varmvattenväxlare
Tappkapacitet (55 °C tanktemperatur/uppvärmning
av dricksvatten från 10 °C till 50 °C)
Tappkapacitet (55 °C tanktemperatur/uppvärmning
av dricksvatten från 10 °C till 40 °C)
Max energiförbrukning cirkulationspump
Styrenhetens energiförbrukning
Resterande tryckhöjd (55 °C tanktemperatur/uppvärmning av dricksvatten från 10 °C till 40 °C)
Ungefärlig maximal ledningslängd vid ovannämda
resterande tryckhöjd (beräknas enligt nedan)
Driftgräns
Max drifttryck, primärt (tank-värmepump)
/sekundärt (hushållsvatten)

Enhet

EP 38

EP 54

EP 80

EP 100

l/min

13,7

19,3

28,7

35,8

l/min

21,7

28,2

40,3

49,5*

30,4
4,0
20
22x1 Cu-rör**

42,7
5,8
20
22x1 Cu-rör**

W
W
mWS
m³/h
m

76
1
18,5
3,7
90
22x1 Cu-rör

23,3
3,6
59
22x1 Cu-rör

°C
bar

90
2,5/10

Elektriska data
Spänning

1x230 V, 50 Hz

Max driftström

A

2

Huvudsäkring på byggnadssidan

A

10

Mått, vikt, anslutningar
Enhetens vikt

kg

Anslutningar

tum

21

23
plantätande 1"

25

Mått B x H x D

mm

670x375x182

*Värdet visas inte på styrenhetens display, men kan tappas av maximalt.
**För dessa varianter rekommenderar vi 28x1,5 Cu-rör

50

70

375

Den får ej användas till skada för

företagets intressen.
his com-

be used

ty of

Denna ritning är Enertech AB's egendom.

Måttskiss (mm)

561

75

670

182

27

Tekniska data
CTC AT Värme
Volym
Max arbetstryck
Max arbetstemperatur
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Enhet
l
bar
°C

AT 1000

AT 1500

AT 2000

1000

1500

2000

AT 2500

AT 3000

AT 4000

2500

3000

4000

368

531

6
95

Isolering

100 mm foam med PVC-omslutning

Mått, vikt, anslutningar
Enhetens vikt

kg

138

222

298

322

Anslutningar

DN

65

100

150

150

150

200

Mått B x H x D

mm

785x2040

945x2150

1095x2220

1250x2120

1245x2620

1495x2530

CTC AT Kyla
Volym

AT1000
l

Max arbetstryck

bar

Max arbetstemperatur

°C

Isolering

1000

AT2000
2000

6
95
20 mm diffussionstät isolering

Mått, vikt, anslutningar
Enhetens vikt

kg

138

298

Anslutningar

DN

65

150

Mått B x H x D

mm

785x2040

1095x2220

Måttskiss (mm)
CTC AT 1000 värme- och kyltank

Tekniska data
Måttskiss (mm)
CTC AT 1500

Måttskiss (mm)
CTC AT 2000 värme- och kyltank

Måttskiss (mm)
CTC AT 2500

Tekniska data
Måttskiss (mm)
CTC AT 3000

Måttskiss (mm)
CTC AT 4000
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