CTC SmartControl
Oplossingen voor slimme woningen

Verwarming, warm water en ventilatie
worden geoptimaliseerd met
CTC SmartControl

Zoek een CTC distributeur in uw land
www.ctc-heating.com

CTC SmartControl zorgt ervoor dat verwarming, warm
water en ventilatie worden geoptimaliseerd.

De basis van het systeem is de CTC SmartControl gateway, een basiseenheid die tot zeven
draadloze accessoires naar keuze kan regelen.
De serie omvat meerdere slimme accessoires: een draadloze ruimtevoeler op zonnecellen en een multiknop die
verschillende functies kan regelen, bijv. extra warm water. Bij dikke vloeren en muren kan het nodig zijn het signaal te
versterken. Wij hebben een repeater in ons assortiment, die het signaal tussen de verschillende accessoires versterkt.
Daarnaast zijn er luchtvochtigheids- en CO2-sensoren om de ventilatie naar behoefte te regelen. De luchtvochtigheidssensor verhoogt automatisch de ventilatie wanneer de luchtvochtigheid in de douche of bijkeuken toeneemt. De
CO2-sensor zorgt ervoor dat de ventilatie wordt verminderd wanneer er niemand thuis is en kan de ventilatie verhogen
wanneer er bijv. bezoek is.
CTC SmartControl zorgt ervoor dat de ventilatie altijd optimaal is voor een constant goede luchtkwaliteit en zorgt er ook
voor dat zowel de ventilatie als het energieverbruik op het juiste niveau liggen.

SMART CONTROL

Een serie slimme, draadloze sensoren die de temperatuur,
luchtvochtigheid en koolstofdioxide meten.

SMART CONTROL

CTC SmartControl Gateway
De basiseenheid kan tot zeven slimme accessoires naar
keuze regelen.
CTC-nr: 588300301

CTC SmartControl Repeater
Signaalversterker die, indien nodig, het signaal tussen de
verschillende accessoires versterkt.
CTC-nr: 588300302

CTC SmartControl Ruimtevoeler
Draadloze ruimtevoeler met oplaadbare batterij door
zonnecel.
CTC-nr: 588306301

CTC SmartControl Ruimtevoeler/
luchtvochtigheidssensor
Draadloze ruimtevoeler met oplaadbare batterij door
zonnecel.
CTC-nr: 588305301

CTC SmartControl Ruimtevoeler/
luchtvochtigheids-/CO2-sensor
Sensor die de ventilatie naar behoefte kan regelen. Zorgt
ervoor dat de ventilatie altijd optimaal is voor een constant
goede luchtkwaliteit. Zorgt er ook voor dat zowel de ventilatie als het energieverbruik op het juiste niveau liggen.
CTC-nr: 588300303

CTC SmartControl Multiknop
Draadloze tweestandenknop voor het aansturen van
verschillende functies, bijv. extra warm water.
CTC-nr: 588307301

CTC SmartControl
Oplossingen voor slimme woningen
SMART CONTROL

Compatibele warmtepompen/stuureenheden:
CTC EcoVent i350F

vanaf 7208-1727-1411

CTC EcoZenith i350 H

vanaf 7208-1743-2561

CTC EcoZenith i350 L

vanaf 7208-1743-2361

CTC GSi 8-16

vanaf 7208-1743-1770

CTC GS 6-8

vanaf 7310-1720-0792

CTC EcoHeat 400

vanaf 7310-1740-1548

CTC EcoZenith i250 H

vanaf 7208-1744-2642 *

CTC EcoZenith i250 L

vanaf 7208-1738-2082 *

*

GSi 8-16

niet voor ventilatiecontrole

GS 6-8
EcoHeat 400

EcoZenith
i350 / i250

EcoVent
i350F

CTC EcoHeat 400
CTC EcoZenith i255
CTC EcoZenith i555 Pro
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Alle rechten tot wijzigingen voorbehouden (Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar)

CTC GSi 600
CTC EcoVent i360F
CTC GS 600
CTC EcoZenith i360
CTC EcoLogic L/M

EcoLogic
L/M

EcoHeat
400

EcoZenith
i255

EcoZenith
i555 Pro

GSi 600

EcoVent
i360F

GS 600

EcoZenith
i360

info@enertech.se
+46 372 88 000
Fax: +46 372 86 155
P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

