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0CTC GS 600 er en helt ny serie stil-

fulde jordvarmepumper som fås 
i 2 størrelser – 6 og 8 kW. Serien 
byder på ekstra stor varmtvands-
produktion og er et godt valg til 
nybyg, eller som et prisgunstigt 
valg til konvertering fra anden 
varmekilde.

 
CTC’s helt nye nordiske design passer perfekt ind i nutidens boligtrend og 
er med sine kompakte mål nem at indpasse i boligindretningen. 

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest brugervenlige 
og intuitive betjeningspanel, som med den nye serie 600 er blevet endnu 
bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, ligesom du kender det fra din 
smartphone. Spejl brugerfladen over på din Smartphone/tablet og betjen 
varmepumpen fra såvel sofaen, som foran varmepumpen eller betjen via 
MyUplink - App, når du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home 
og Alexa. Brugerfladen er stadig med dansk tekst, tydelige symboler, som 
gør det nemt at justere varme og varmt vand, og hente forskellige oplys-
ninger om driften. 

Det varme brugsvand produceres i et helt unikt ladevekslersystem som 
vi kalder et friskvandsmodul. I forhold til systemer med traditionelle 
varmtvandsbeholdere sikrer friskvandsmodulet at brugsvandet ved tap-
pestederne altid er i bedste bakteriefrie kvalitet, mens den effektive Scroll 
kompressor kan opvarme med ekstra høj temperatur på varmtvandsbuffe-
ren. Således kan GS 600 producere over 60°C varmt brugsvand uden brug 
af elpatron. Tilsammen giver det billigst muligt varmt vand, men også mest 
varmt vand i klassen for jordvarmepumper samlet i én unit. 

CTC GS 600 har en høj SCOP, takket være en effektiv kølemiddelkreds 
med elektronisk ekspansionsventil, scrollkompressor, og super lavenergi 
cirkulationspumper. For at opnå lavest muligt lydniveau er kompressoren 
og alle andre kølekomponenter indesluttet i en separat lydisoleret enhed. 
Denne helt specielle konstruktion giver mulighed for nemt at kunne af-
montere kølemodulet i en enhed, f.eks. ved service eller under installation. 
Samtidig har man opnået med den geniale konstruktion at GS 600 kan 
køre med et lydniveau helt ned til 39 dB(A).

CTC GS 600

Fordele ved CTC GS 600
• Mest varmt vand i klassen 
• Meget lavt lydniveau på 39 dBA
• Høj effektivitet / høj SCOP
•  Brugervenlig betjening med 4,3” touchskærm i farver
• Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet
• MyUplink App, Google Home, Alexa
• Kan styre 2 varmekredse
• Forberedt for Smartgrid
• Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Tekniske data CTC GS 600 iht. EU 811/2013 GS606 GS608

Energiklasse, system | Forbrugsprofil for varmt vand A++ | XL A+++ | XL

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35°C | 55°C, ved gennemsnitligt klima  ( A+++ - D) A+++ | A++ A+++ | A++

Energieffektivitetsklasse ved produktion af varmt brugsvand (A+ - F) A A

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35°C |55°C, ved gennemsnitligt klima [kW] 7 | 6 9 | 9

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 35°C | 55°C | VV, ved gennemsnitligt klima [kWh] 3021 | 3583 | 1685 3923 | 4594 | 924

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35°C | 55°C | VV , ved gennemsnitligt klima [%] η 181 | η 140 | η 100 η 191 | η 147 | η 111

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 41 39

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35°C | 55°C  [kW] 7 | 6 9 | 8

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35°C | 55°C  [kW] 7 | 6 9 | 8

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35°C | 55°C  [kWh] 3402 | 3931 4424 | 5275

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35°C | 55°C  [kWh] 1892 | 2134 2443 | 2842

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35°C | 55°C | VV , ved koldere klima [%] η 184 | η 143 | η 100 η 194 | η 151 | η 111

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35°C | 55°C | VV , ved varmere klima [%] η 178 | η 137 | η 100 η 188 | η 145 | η 111

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) [kW] 6,0 | 5,59 | 5,3 8,3 | 7,87 | 7,5

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,52 | 3,52 | 2,71 4,77 | 3,63 | 3,08

SCOP lavtemperatur |middeltemperatur (middelklima (EN14825)) (Gulvvarme | radiator) 4,7 | 3,7 5,0 | 8,6

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C ved økonomi | normal | komfort (EN16147) [l]  210 | 239 | 304

Volumen, ladekredsbeholder (centralvarmevand) [l] 229

Volumen, veksler (brugsvand) [l] 1,7

Brine, min./max. temperatur [°C] -5 / +20

Max. fremløbstemperatur kompressor [°C] 65

Brineflow (ΔT -3) [l/h] 1332 1836

Centralvarmeflow Δ10 [l/h] 514 711

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin [kW / trin] 0,3 - 9 / 27

Max. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A [kW] 4,4 / 6,4 / 9 / 9 3,2 / 5,2 / 7,8 / 9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Krav om HPFI Type B relæ Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPMXL GEO 25/125

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para RS25/7,5

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) [kg] 1,9

CO2-ækvivalent ton [ton] 3,37

Mål (H x B x D) [mm] 1882 x 596 x 673

Kipmål; (Loftshøjde) [mm] 1940

Vægt (med emballage) [kg] 254 (283) 252 (281)
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