CTC SmartControl
Løsningen til intelligente hjem

Varme, varmt vand og ventilation
optimeres med CTC SmartControl

Find en CTC-forhandler i dit land
www.ctc-heating.com

CTC SmartControl sørger for optimering af varme, varmt
vand og ventilation

Systemet bygger på CTC SmartControl Gateway – en basisenhed, som kan styre op til syv
valgfrie stykker trådløst tilbehør.
Serien omfatter flere slags intelligent tilbehør: en trådløs rumføler, som drives af solceller, og en multiknap, som kan
styre flere forskellige funktioner som f.eks. ekstra varmt vand. Hvis du har tykke gulve og vægge, kan det måske
være nødvendigt med en repeater, der forstærker signalet mellem det forskellige tilbehør.
Der er også fugt-og CO2-følere, der kan behovsstyre ventilationen. Fugtføleren øger automatisk ventilationen, når
luftfugtigheden stiger på badeværelset eller i vaskerummet. CO2-føleren sørger for at skrue ned for ventilationen,
når der ikke er nogen hjemme, og kan øge ventilationen, når f.eks. familien er på besøg.
CTC SmartControl sørger for, at ventilationen altid optimeres, så der er en konstant god luftkvalitet, og sikrer, at
både ventilation og energiforbrug holdes på det rette niveau.

SMART CONTROL

En række intelligente trådløse følere, der styrer temperatur,
luftfugtighed og kuldioxid

SMART CONTROL

CTC SmartControl Gateway
Basisenhed, som kan styre op til syv valgfrie stykker
intelligent tilbehør.
CTC-nr.: 588300301

CTC SmartControl Repeater
Signalforstærker, som ved behov forstærker signalet mellem
det forskellige tilbehør.
CTC-nr.: 588300302

CTC SmartControl Rumføler
Solcelledrevet trådløs rumføler med genopladeligt batteri.
CTC-nr.: 588306301

CTC SmartControl Rum-/fugtføler
Solcelledrevet trådløs rumføler med genopladeligt batteri.
CTC-nr.: 588305301

CTC SmartControl Rum-/fugt-/CO2-føler
Føler, som kan behovsstyre ventilationen, og som sørger
for altid at optimere ventilationen, så der er en konstant god
luftkvalitet, således at både ventilation og energiforbrug
holdes på det rette niveau.
CTC-nr.: 588300303

CTC SmartControl Multiknap
Trådløs knap med 2 positioner, som kan styre flere forskellige funktioner, f.eks. ekstra varmt vand.
CTC-nr.: 588307301

CTC SmartControl
Løsningen til intelligente hjem
SMART CONTROL

Kompatible varmepumper/styreenheder:
CTC EcoVent i350F

fra 7208-1727-1411

CTC EcoZenith i350 H

fra 7208-1743-2561

CTC EcoZenith i350 L

fra 7208-1743-2361

CTC GSi 8-16

fra 7208-1743-1770

CTC GS 6-8

fra 7310-1720-0792

CTC EcoHeat 400

fra 7310-1740-1548

CTC EcoZenith i250 H

fra 7208-1744-2642 *

CTC EcoZenith i250 L

fra 7208-1738-2082 *
GSi 8-16

* ikke til ventilationskontrol
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Med forbehold for ændringer i design (ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande)
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