CTC EcoLogic L/M

CTC EcoLogic L/M
Styring til CTC varmepumper

CTC EcoLogic L/M er en avanceret styreenhed for
CTC luft-vand varmepumper og jordvarmeanlæg.
Med den løse styring kan der frit designes varmepumpeinstallationer med forskellige varmtvandsbeholdere, buffertanke, flere varmepumper, eller
andre energikilder som gas, sol, og bio
Alt sammen for at sikre en fleksibilitet så alle former for
installationer og forbrugsmønstre kan imødeses med en
CTC varmepumpeløsning. Det kunne for eksempel være
en løsning hvor man kun ønsker, at varmepumpen skal
producere varme, og man derfor vil undgå den normale
indedel med varmtvandsbeholder. Større villaer, hvor man
sammensætter 2 eller flere varmepumper for at opnå
tilstrækkelig stor effekt, eller i kombination med andre
energikilder til skoler eller industrielle formål.
EcoLogic L er den største af de 2 styringer, hvor styringen
kan håndtere op til 10 varmepumper, 4 separate varmekredse, opvarmning af pool, solvarmestyring, og håndtering af andre energikilder som supplement til varmepumperne.

CTC EcoLogic har en stor og tydelig 4,3” touch screen
i farver. Der kan både swipes og scrolles, ligesom det
kendes fra smartphone. Med en internetforbindelse kan
du spejle brugerfladen over på din Smartphone/tablet og
betjene systemet fra såvel sofaen, som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink – App, når du er på farten.
Ligeledes understøttes Google Home og Alexa. Brugerfladen er med dansk tekst og tydelige symboler, som gør det
nemt at justere varme og varmt vand, og hente forskellige
driftsdata og langtidsværdier. Du kan også logge driftsdata og opdatere programmet via USB.
Fordele ved CTC EcoLogic L/M:
•	Opbygning af forskellige systemløsninger
• Styrer op til 10 CTC varmepumper
• Brugervenligt display - 4,3” touch screen i farver
• Styrer helt automatisk ind- og udkobling af
en eksisterende kedel
• Mulighed for internet tilslutning som standard

EcoLogic M kan styre op til 2 varmepumper og 2 varmekredse, men modsat Ecologic L kan den ikke håndtere
pool, solvarme og andre energikilder.
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CTC EcoLogic L/M

Målskitse

Leverancens omfang
CTC EcoLogic L/M, rumføler, udeføler, fremløbsfølere (3 stk., 22K)
og vejledning

Styring:

L

M

Varmepumper 1-2

X

X

Varmepumper 3-10

X

Varmesystemer 1-2

X

Varmesystemer 3-4

X

Solvarme

X

Pool

X

Passiv køl

X

Brugsvandscirkulation

X

Tekniske data

CTC EcoLogic L/M

Eldata

230 V 1 N~ 50 Hz

Maks. sikringsstørrelse
Display
Mål (H x B x D)

X

10A
4,3”, farve, touch
276 x 519 x 122 mm
7,5 kg

Kapslingsklasse

IP X1

126662 -02.21

Vægt
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