
 

COP 4.9

CTC EcoAir 400
„Oras/vanduo“ tipo šilumos siurblys  
(406-420 modeliai)

CTC populiariausi „Oras/vanduo“ tipo 
šilumos siurbliai 

Tyliausias ir efektyviausias CTC siūlomas 
šilumos siurblys!



CTC EcoZenith i250

CTC EcoAir 400

CTC EcoLogic PRO

Esamas šildymo katilas
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CTC Basic Display

CTC EcoZenith i550 PRO
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CTC EcoAir 400 – tai tyliausias CTC bendrovės siūlomas „oras/
vanduo“ šilumos siurblys, kurio efektyvumas (COP) siekia 4.9

Efektyvumas ir tylus veikimas
CTC EcoAir 400 šilumos siurblys dabar 
komplektuojamas su nauju efektyvesniu 
ir dar patikimesniu kompresoriumi, 
elektroniniu išsiplėtimo vožtuvu ir naujos 
konstrukcijos ventiliatoriumi.
Su 4,9 naudingumo koeficientu (COP) 
dabar tai efektyviausias ir tyliausias CTC 
siūlomas šilumos siurblys. 

Universalumas
Patobulinus CTC populiariausio 
pagal pardavimus „oras/vanduo“ 
šilumos siurblio dizainą, dabar jis dar 
universalesnis ir gali būti montuojamas 
įvairiose vietose.

Oras – švarus energijos šaltinis
CTC EcoAir 400 šilumos siurblį paprasta 
montuoti, jis neužima daug vietos ir jam 
nereikia gręžti gręžinių ar tiesti žemėje 
lauko kontūrų. CTC EcoAir 400 paima 
energiją iš oro ir perduoda ją namų 
šildymo ir karšto vandens ruošimo 
sistemoms.

Energija, kai jos reikia labiausiai
Naudojant CTC EcoAir 400 šilumos 
siurblį, šildymo sąnaudas galima 
sumažinti iki 70 proc. Efektyvus šildymas 
iki -22 °C lauko temperatūros. Karšto 
vandens ruošimas iki 65 ° C.

Pasilikite savo senąjį katilą
Jei ir toliau norite pasilikti savo senąjį 
katilą, tam nėra jokių kliūčių. CTC 
EcoAir 400 šilumos siurblys kartu su 
CTC EcoLogic PRO valdikliu gali būti 
sėkmingai naudojami su anksčiau 
sumontuotu elektriniu, dujiniu, skysto 
kuro ar malkomis kūrenamu katilu.

Paprastas montavimas ir patikimas 
veikimas
CTC EcoAir šilumos siurbliai pasižymi 
nesudėtingu valdymu ir ypač patikimu 
veikimu. Be to, juos paprasta sumontuoti.

CTC – lyderiai šilumos siurblių 
gamybos srityje
Visi CTC šilumos siurbliai yra pagaminti 
Švedijoje, Ljungby mieste. Bendrovės 
istorija prasidėjo dar 1923 metais, kada 
buvo pagaminti pirmieji šildymo katilai 
namų šildymui. CTC pirmieji pasiūlė 
šildymo katilus su integruota karšto 
vandens ruošimo sistema bei pirmieji 
pristatė šilumos siurblius, naudojančius 
oro/vandens šiluminę energiją. Taigi, 
CTC gali pagrįstai didžiuotis indėliu į šios 
pramonės šakos vystymą.

Daugiau šilumos ir ilgesnis 
eksploatacijos laikas
CTC EcoAir 400 šilumos siurblys turi 
atitirpinimo funkciją pagal poreikį, 
todėl būtinybė atitirpinti sumažėja iki 
minimumo. Todėl gaunama daugiau 
šilumos ir pailgėja šilumos siurblio 
tarnavimo laikas.

Daugiau jokių problemų dėl 
sušalusio kondensato!
Daugelio tokio tipo šilumos siurblių 
problema – po įrenginiu susidarantis 
sušalusio kondensato kalnas. Pasirinkus 
naująjį CTC EcoAir 400 šilumos siurblį, 
tokia problema daugiau nevargins, 
kadangi visi įrenginiai standartiškai 
komplektuojami su šildomu kondensato 
surinkimo padėklu.

Karšto vandens ruošimas ir 
Enegyflex sistema
Efektyviausias CTC EcoAir 400 veikimas 
užtikrinamas naudojant jį kartu su CTC 
EcoZenith i250 arba CTC EcoZenith 
550 PRO akumulia-cine talpa. Be to, 
integruota Energyflex sistema suteikia 
galimybę prijungti saulės šildymo 
sistemą, baseino šildymo sistemą ir pan.

Tyliausias kokį tik mes 
kada galėjome pasiūlyti 
„oras/vanduo“ tipo 
šilumos siurblys.

Efektyvus šildymas 
iki -22 °C lauko 
temperatūros.

Karšto vandens 
ruošimas iki 65 ° C.

Automatinio atitirpinimo 
funkcija.

Maks. efektyvumas ir 
ekonomiškumas (COP 4.9) 

Elektroninis išsiplėtimo 
vožtuvas optimaliam darbui 
užtikrinti.

Naujas efektyvus ir 
patikimas kompresorius.

Standartiškai 
komplektuojamas 
kondensato padėklas su 
integruotu šildytuvu.

1. Lanksti, viela sustiprinta žarna su 
difuzine izoliacija, 1“ 

2. Išeinantis (pašildytas) vanduo.

3. Įeinantis (šaltas) vanduo.

4. Mažiausiai Ø22 mm skersmens varinis 
vamzdis izoliuotas 15mm izoliacija.

5. Izoliuoti privedimo vamzdžiai.

6. Nuorintojai.

7. Gamykloje sumontuotas cirkuliacinis 
siurblys.

CTC EcoAir 400 matmenų brėžinys

Standartinė komplektacija
CTC EcoAir 400 šilumos siurblys
El. maitinimo jungtis
Komunikacinių kabelių jungtis.

Prijungimo galimybės
Paveiksle parodytas CTC EcoAir400 sujungimas su CTC 
EcoZenith i250L

Valdymo galimybės
CTC EcoAir 400 galima valdyti su CTC EcoZenith i250/550Pro, 
CTC EcoLogic Pro arba CTC Basic Display (fiksuota grįžtama 
temperatūra). 
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1) CTC EcoAir yra 
testuotas pagal  
EN 14511  
standartą, šildymo 
sistemos  
temperatūra 35°C, 
lauko oro  
temperatūra 
-7/+2/+7°C,  
(įskaitant  
ventiliatorių, 
cirkuliacini siurblį  
ir atitirpinimą). Taikoma 
3x400V modeliams.

2) „Tylus režimas“. Dirbant 
šiuo  
režimu  
ventiliatorius  
sukasi mažesniu 
greičiu, taip 
sumažinamas  
keliamo triukšmo lygis.

CTC EcoAir 400 techniniai duomennys

Modelis 406 408 410 415 420

Matmenys (A x P x G) mm 1075x1245x545 1175x1375x610
Svoris kg 120 126 180 187 190

Elektros sistemos duomenys 230V 1N/400V 3N 400V 3N

IP24

Kompresoriaus generuojama 
galia 1)     

3,8/4,7/6,2 4,2/6,0/7,8 7,3/8,8/11,5 10,0/11,4/15,7 11,5/14,5/17,5

Kompresoriaus suvartojama 
galia1 1,3/1,3/1,4 1,5/1,6/1,6 2,2/2,3/2,3 3,3/3,2/3,4 3,9/4,1/4,2

COP 2,9/3,5/4,6 2,8/3,8/4,9 3,3/3,8/4,9 3,0/3,6/4,6 2,9/3,5/.4,2
Kompresoriaus tipas     Scroll

Šaltnešio kiekis (R407C)      kgl 2,2 2,2 2,4 3,4 3,5

Oro kiekis                                                          m³/h 2500 2800 4100 5400 6200
Triukšmo lygis                                               dB(A) 56 58 58 64/612) 66/642)

Triukšmo lygis, 10m atstumu                          dB(A)      31 33 33 39/362) 42/392)



Oficialus CTC atstovas Lietuvoje UAB „Ardega“

Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel: + 370 620 76487 

audrius@ardega.lt          ctcsildymas.lt


