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CTC EcoHeat 400 serien er med sin kompakte alt-i-én løsning 
det oplagte valg til at udskifte den gamle olie- eller gaskedel 
med et jordvarmeanlæg. Opbygningen omkring en 225 l buf-
fertank sikrer et perfekt samspil med centralvarmeanlægget 
og er specielt velegnet til radiatoranlæg eller gulvvarme i 
trægulve. EcoHeat 400 sørger nemlig for at holde fremløbs-
temperaturen jævn, også under varmtvandsproduktion, 
hvorfor den gennemsnitlige fremløbstemperatur kan holdes 
lidt lavere i forhold til varmepumper med brugsvandspriori-
tering. Knirkestøj forekommer aldrig med EcoHeat 400.   

CTC EcoHeat 400 serien er opbygget med fokus på at sikre kom-
pressoren de mest optimale driftsbetingelser. 

Den indbyggede buffertank - og måden der produceres varmt vand 
på - sikrer at den effektive scrollkompressor får de bedste drifts-
betingelser og den digitale ekspansionsventil regulerer optimalt. 
Opbygningen omkring den indbyggede buffertank er ikke optimal 
iht. de nye EU-tests, men i den virkelige verden giver løsningen et 
højtydende, problemfrit og langtidsholdbart varmepumpeanlæg.  

Serien fås i 4 størrelser; 406, 408, 410 og 412, for henholdsvis 6, 8, 
10 og 12 kW. 

Det varme brugsvand opvarmes i en rustfri spiral som er neddykket 
i buffertanken. Mens den samlede vandmængde er høj, er brugs-
vandsindholdet kun på 5,7 liter. I forhold til systemer med traditio-
nelle varmtvandsbeholdere sikrer dette system at brugsvandet ved 
tappestederne altid er i bedste bakteriefrie kvalitet og at varmt-
vandstemperaturen kan holdes over 60°C uden brug af elpatron. 
Kapaciteten af varmt vand passer fint til 1–familiehuse med normale 
brusesystemer.   

 CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bruger-
venlige 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 oplysninger om 
driften.  

 Med CTC Energyflex har man ikke blot et almindeligt jordvarme-
anlæg med indbygget beholder. Med Energy Flex kan der tilslut-
tes andre energikilder som solvarme og fastbrændsel. Måske har 
man ikke brug for tilslutningerne med det samme, men så er man 
fremtidssikret uden at det koster ekstra. Den indbyggede styring 
kan samtidig styre eksterne energikilder. Ved at tilslutte et ekspan-
sionsprintkort kan et solvarmeanlæg for eksempel styres af den 
integrerede varmepumpestyring, så alt kan overskues og styres på 
det samme panel. 

CTC EcoHeat 400

– en del af heating solutions

Fordele ved CTC EcoHeat 400 
•  Bedste valg til radiatoranlæg og  

gulvvarme i trægulve
•  Perfekt varmepumpedrift for optimal  

driftsøkonomi og levetid. 
• Kompakt ”alt i en løsning” i et kabinet. 
• Lavt lydniveau 
•  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 EcoHeat 400 iht. EU 811/2013 EcoHeat 406 EcoHeat 408 EcoHeat 410 EcoHeat 412

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

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

A++ | A++

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

A

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35°C | 55°C,  
ved gennemsnitligt klima  

[kW] 7 | 6 10 | 9 12| 11 14| 13

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 
35°C | 55°C | VV, ved gennemsnitligt klima

[kWh] 3281 | 4006 | 1317 4816 | 5670 | 1164 5938 | 6900 | 1183 7153 | 7652 | 1195

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 
35°C | 55°C | VV , ved gennemsnitligt klima

[%] η 162 | η 126 | η 78 η 159 | η 125 | η 88 η 157 | η 125 | η 87 η 155 | η 132 | η 86

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 43 46 49 50

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 
35°C | 55°C  

[kW] 7 | 6 9 | 9 11 | 10 13 | 13

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 
35°C | 55°C  

[kW] 6 | 6 9 | 8 11 | 10 13 | 12

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere 
klima 35°C | 55°C  

[kWh] 3281 | 4560 5383 | 6273 6656 | 7647 9526 | 8028

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere 
klima 35°C | 55°C  

[kWh] 2073 | 2382 2910 | 3356 3592 | 4090 4331 | 4905

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 
35°C | 55°C | VV , ved koldere klima

[%] η 162 | η 124 | η 78 η 161 | η 127 | η 88 η 158 | η 127 | η 87 η 156 | η 125 | η 86

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 
35°C | 55°C | VV , ved varmere klima

[%] η 157 | η 119 | η 78 η 154 | η 124 | η 88 η 152 | η 124 | η 87 η 150 | η 122 | η 86

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

Afgivet Fuldlasteffekt ved  
B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511)

[kW] 5,9 | 5,48 | 5,17    8,19 | 7,87 | 7,55 9,97 | 9,55 | 9,28
11,75 | 11,24 | 

10,97

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,57 | 3,54 | 2,76 4,58 | 3,64 | 2,99 4,6 | 3,68 | 2,98 4,6 | 3,66 | 2,96

SCOP lavtemperatur |middeltemperatur  
(middelklima (EN14825))

4,3 | 3,3 4,2 | 3,4 4,2 | 3,4 4,1 | 3,3

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40°C, 
drift med VP | VP+5,8 kW elpatron

[l/h] 174 | 313 231 | 370 272 | 411 313 | 452

Volumen, ladekredsbeholder (centralvarmevand) [l] 223

Volumen, veksler (brugsvand) [l] 5,7

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

Max. fremløbstemperatur kompressor [°C] 65

Brineflow (ΔT -3, Ethylenglykol) [l/h] 1469 2041 2488 2932

Centralvarmeflow Δ10 [l/h] 506 702 855 1007

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

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

Max. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25 A [kW] 06/09/2009 5,1/8,4/9 4,5/7,5/9 3,6/6,9/9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Krav om HPFI Type B relæ Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPM2K 25-70 180 Grundfos UPMXL GEO 25/125

Centralvarmepumpe (A) Ekstern (ikke indbygget)

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) [kg] 1,9 2,3

CO2-ækvivalent ton [ton] 3371 4080

Mål (H x B x D) [mm] 1904 x 596 x 673

Kipmål; (Loftshøjde) [mm] 1925

Vægt (med emballage) [kg] 267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299) 
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