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Opprett konto
For å koble produktet til CTCs server må du først laste ned appen CTC Connect+ fra 

App Store eller Google play.

Opprett en brukerkonto i appen slik at du kan logge deg på.

• Skriv inn e-postadressen din, og velg et passord.

• Godta «Vilkår for bruk»

• Godta «Personvernerklæring»

• Lenke for aktivering. Aktiver kontoen ved hjelp av lenken som blir sendt til den 

e-postadressen du opprettet kontoen med.

Med CTC Connect+ kan du enkelt overvåke og endre innstillinger for varmepumpen 

og varmesystemet ditt ved hjelp av mobiltelefonen. Endre ønsket innetemperatur, 

innstillinger for varmtvann eller aktiver ferie ved hjelp av CTC Connect+ for å spare 

energi og ta vare på miljøet. I appen vises enkle grafer som lar deg følge temperaturer 

og varmepumpens ytelse. CTC Connect+ mottar også pushvarsler ved eventuell 

alarm fra varmepumpen din. Last ned appen, opprett en konto og legg til anlegget ditt 

for å komme i gang.

HUSK!

Før du kan bruke CTC Connect+, må produktet installeres og stilles inn som 

beskrevet i installasjonshåndboken for ditt CTC-produkt.

CTC Connect+

For CTC GSi12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, 

CTC EcoVent i350F, CTC EcoLogic Pro og CTC EcoZenith i550 Pro med 

programvareversjon fra og med 20170101 og CTC Internet fra og med 

xxxx-1705-xxxx.

Betingelser

Takk for din registrering!

En aktiverings link er sendt til den e-mail 

adressen du har oppgitt

Følg instruksjonene i denne e-mail, etter 

det så går du til siden du logger inn på

Logg inn

Logga inn Opprett konto

Språk  Norsk

E-post  E-post

Passord Minst 5 tegn

Gjenta passord Gjenta passord

Opprett konto



Tilkobling
Ved tilkobling kobles anlegget ditt til kontoen din.

Hvis anlegget allerede er koblet til en konto, vil disse brukerne kobles fra, og all 

loggført informasjon blir slettet.

Legg til anlegget ditt via menyen Mine anlegg.

1. Velg å koble sammen.

2. Navn. Gi anlegget et logisk navn, for eksempel bygningens adresse. For 

eksempel Kyrkjevegen, Dombås.

3. Serienr. Oppgi internettboksens serienummer. Nummeret begynner på 8301, og 

skal ikke overstige xxxx-1705-xxxx.

4. Oppgi postnummeret der dette anlegget er plassert.

5. Bruk listen til å velge landet der anlegget er plassert.

6.  Koble sammen. Trykk på knappen «Koble sammen» for å gå videre.

!
Bekreft sammenkoblingen

7. Teksten «Anlegget er allerede koblet til kontoen …» Hvis anlegget allerede 

er koblet til en konto, må du bekrefte at det kan kobles fra, og at all loggført 

informasjon kan slettes. Bekreft/avbryt.

8. Bekreft og godkjenn loggføring av data og internett-trafi kk fra anlegget.

9. Sammenkoblingen må bekreftes på CTC-produktets skjerm. Trykk på OK på 

Bekreft internettmodul. I denne fasen oppdateres internettboksen hvis det fi nnes 

aktuelle oppdateringer.

Den som kobler sammen, blir automatisk bruker – Admin. 8. Pare anlegg

Kontinuerlig logging av anleggets drifts- verdier 

blir startet, og en viss båndbredde vil bli brukt av 

internettboksen.

Avbryt Bekreft

7. Pare anlegg

Anlegget har allerede linket konti. Alle nåværende 

kontoer vil miste deres privilegier, og alle tidligere 

loggede data vil bli slettet.

Avbryt Bekreft

  830117051234

9.

Internet

Bekreft Internett-modul

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Tilbake  Pare anlegg

Pare anlegg 

Paring

Navn

For eksempel: "Villaveien"

Serienummer

Til sys., f.eks: '830117051234'

Postnummer 

Postnummer til anleggets plassering

Land

9.

Bekreft parringen i anleggets display. (Hvis 

internett boksen skal oppdateres, så det 

kan ta opp til et par minutter før du får 

bekreftelsen)



Administrere anleggene mine
I menyen mine anlegg kan du endre følgende: (Admin)

• Navn

• Postnr.

• Land

• Du kan legge til og fjerne brukerkontoer og tilgangsnivåer (Admin)

• Fjern min egen tilgang. 

OBS! Når den siste Admin-brukeren fjernes fra anlegget, vil loggførte data slettes, 

og produktene må kobles til på nytt.

Loggføring av data
• Loggføring av data startes når sammenkoblingen er fullført.

• Ved sammenkobling slettes eventuelle tidligere loggførte 

data.

• Ved sammenkobling forsvinner tidligere tilknyttede brukere, 

og de blir erstattet av den brukeren som gjennomfører 

sammenkoblingen.

Legg til brukere
Flere brukere kan være koblet til samme anlegg. Som Admin kan du legge til brukere 

til anlegget slik at de kan overvåke anlegget ditt. Det kan kun legges til eksisterende 

kontoer. Disse kategoriseres etter følgende tilgangsnivåer:

• Admin. 

 ○ kan avlese verdier, endre verdier og tilbakestille alarmer fra anlegget.

 ○ kan legge til / fjerne brukere og endre brukeres tilgangsnivå.

• Lese/skrive. 

 ○ kan avlese verdier, endre verdier og tilbakestille alarmer fra anlegget.

• Lese.  

 ○ kan avlese verdier fra anlegget.

Feilmelding
Ikke tilkoblet

Anlegget er ikke koblet til internett. Kontroller kabeltilkoblinger og at utstyr som 

modem, ruter og lignende er slått på.

Tilbake

Villaveien 

Serienummer 830117051234

Navn Villaveien

Postnummer  34100

Land Sverige

Min tilgang Admin

Fjern tilgang til anlegget

Tilkobblet

Legg til bruker

Bruker

Legg til bruker

Legg til e-posten til den personen som 

skal tilføyes.

BekreftAvbryt

Ikke tilkobblet


