
Fuld fleksibilitet  
med EnergyFlex!



Hjertet i et miljøvenligt, fleksibelt 
varmesystem er varmepumpen

 
 

EnergyFlex – kun hos CTC
Med EnergyFlex, som er standard i CTC varmepumper, har du altid friheden til at 
kunne tilkoble flere varmekilder i ét og samme system allerede nu eller i fremtiden.

Det varme brugsvand produceres i samme takt som 
det bruges. Den unikke teknik med friskvandsmodu-
ler giver altid garanteret legionella-frit og friskt varmt 
brugsvand.

CTCs varmepumper kan både køre med gulvvarme 
og radiatorsystemer. Har man begge dele, kan man 
opbygge 2 separate varmesystemer, som kan indstilles 
hver for sig.

myUplink CTC er en mobil app som giver dig mu-
lighed for at styre din varmepumpe mens du er på 
farten. Du kan både overvåge driften og indstille det 
varme vand, rumtemperatur, indstille i ferieprogram 
og meget mere.

CTC luft-vand varmepumpe for vandbårne 
centralvarmeanlæg fungerer i optimalt samspil 
mellem indemodulerne, f.eks. CTC EcoZenith i360.

Den inverterstyrede jordvarme-
pumpe CTC GSi har en smart 
touchskærm i farver der giver 
enkel kontrol og overblik med 
hele varmesystemet, inklusiv 
det valgte EnergyFlex tilbehør 
som pool, solvarme mm.

Vælg mellem at tilslutte en 
luft-vand varmepumpe eller 
jordvarmepumpe.

Hjertet i et miljøvenligt, økonomisk og fleksibelt varmesystem begynder med 
valget af en CTC varmepumpe. Ønsker man senere at tilslutte flere energikilder er 
man altid fremtidssikret med en alt-i-én tank fra CTC. 

Alt-i-én tanken går igen hos CTC, uanset om du vælger jordvarmepumper eller 
luft-vand varmepumper.

Begynd nu - udbyg senere
Begynd med en varmepumpe fra CTC, så har du altid 
muligheden for senere at udbygge dit system med stort 
set alt hvad der findes af grønne opvarmningsformer: 
Solvarme, ekstra buffertanke, biobrændsel, biogas mm.

Fleksibiliteten koster ikke ekstra
Det bedste ved det hele er at EnergyFlex ikke koster 
ekstra. EnergyFlex følger med som standard når du har 
valgt en varmepumpe fra CTC. Det er nemt og overskue-
ligt senere at tilslutte enheder, og du har altid muligheden 
for at investere i dit varmesystem til endnu højere niveau-
er i forhold til miljøbelastning og driftsøkonomi.

Valget af varmepumpe
CTC har et meget bredt produktsortiment som dækker 
langt de fleste boligtyper og ønsker. For eksempel:    
• CTC GSi: Inverterstyret jordvarmepumpe med indbyg-

get styring og varmtvandsproduktion
• CTC EcoHeat: On/off jordvarmepumpe med indbygget 

styring, varmtvandsproduktion og buffertank
• CTC EcoPart: Kompakte jordvarmepumper uden 

tank og styring som kan opbygges i flere forskellige 
systemer

• CTC EcoAir: Luft-vand varmepumper som placeres 
udendørs og bygges normalt op med en af CTCs 
intelligente indedele CTC EcoZenith 



Nogle af Sveriges mest effektive varmepumper
Inverterstyring og høj virkningsgrad gør CTC GSi 600 serien og CTC EcoAir 600M serien til en af Sveriges bedste 
varmepumper i klassen. Når du vælger en varmepumpe fra CTC vælger du ikke blot en af Sveriges største varmepum-
peproducenter, men også svensk kvalitet når det er allerbedst, med mulighed for fremtidige udbygninger takket være 
EnergyFlex.

Når du investerer i en varmepumpe fra CTC får du én af markedets mest pålidelige varmepumper med høj levetid, som 
er udviklet, samlet og produceret på CTC-fabrikken i Småland, som sikrer at kvalitet og innovation går hånd i hånd.

En CTC varmepumpe er bygget til at give dig varme og tryghed i mange år, og vil du sove ekstra trygt tilbyder vi en 
serviceaftale (Total Tryghed) som indeholder alle reservedele og sliddele i op til 15 år.
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de grønne varmekilder som 
findes.

Fremtidssikker med EnergyFlex



 
 

Begynd nu - fuldend senere
CTCs teknik muliggør at du kan tilslutte varmepumpen med mange løsninger, 
såsom kedler, solvarme, poolopvarmning, frikøling, buffertanke mm.

Det hele sammenkobles i et samlet varmesystem som styres og betjenes 
enkelt fra varmepumpens touchskærm.

De højeffektive jordvarme-
anlæg CTC GSi og CTC 
GS, eller alternativt inde-
modulet CTC EcoZenith 
i360 tilsluttet en Eco-
Part eller EcoAir, styres 
simpelt på den helt nye 
touchskærm.

Man kan opbygge 2 varmesyste-
mer som kan styres separat, f.eks. 
et gulvvarmesystem i stueplan og 
radiatorer på 1. salen. Det er også 
muligt at bruge det ene varmesystem 
til frikøl via CTC EcoComfort.

Med CTCs varmepumper er det både nemt og billigt at tilslutte 
en swimmingpool. Styring kan regulere poolvandet med en 
temperatur-præcision på mindre end 0,5 grader. Der skal blot 
tilkøbes et udvidelsesprintkort, pool veksler og en pumpe.

Styr hele systemet via en 4,3” farve touchskærm 
med enkle, tydelige symboler på dansk. De vigtigste 
funktioner er:
• Overvåg og se alle funktioner om varmepumpen
• Opret individuelle indstillinger 

•  Viser alle informationer f.eks. temperaturer, driftstider 
og fejlmeddelelser - altsammen vist på et tydeligt og 
overskueligt display.

CTC EcoAir er en luft-vand varmepumpe som kan 
tilsluttes buffertanke og varmtvandsbeholdere i et vand-
bårent centralvarmeanlæg. Især med CTC indemoduler 
CTC EcoZenith-serien fungerer de godt.

Vælg et jordvarmeanlæg enten CTC GSi/GS eller EcoPart 
som tilsluttes en EcoZenith i360 med indbygget varmt-
vandsproduktion og styring.

Med tilbehøret CTC EcoComfort kan 
du udnytte den kulde, der er i jorden, 
til afkøling af boligen.

Med det smarte EnergyFlex kan du nemt tilslutte andre energikilder 
som træpiller, fastbrændsel, brændeovne med ”gris”.

    Med det smarte EnergyFlex kan du 
nemt tilslutte andre energikilder som 
solvarme og eksisterende kedler til 
fastbrændsel mm.

Tilslut og betjen solvarme med 
CTC EcoZenith i360 styringen, 
eller via jordvarmepumperne CTC 
GSi eller GS.

Gastech Total Tryghed serviceaftale
Når du køber en CTC varmepumpe hos Gastech-Energi får du tilbudt en trygheds-
aftale, som kan forlænges i op til 15 år. Aftalen sikrer dig frie servicetilkald ved 
drifts stop, løbende eftersyn af anlægget og udskiftning af alle nødvendige reserve-
dele. Alt er indeholdt i serviceprisen.

Vores produktkategorier

Jordvarmepumper
Jordvarmeanlæg er den type varmepumpe, der giver den højeste besparelse.  
Normalt nedgraves mellem 300-600 meter jordvarmeslange i en fri græsplæne. 
Solens akkumulerede energi, som ligger i jorden, udnyttes i denne teknologi.

Luft-vand varmepumper 
Luft-vandvarmepumper giver i mange sammenhænge den laveste tilbagebeta-
lingstid, og man undgår at grave græsplænen op til jordvarmeslanger. En luft-vand 
varmepumpe udnytter den energi der altid vil være i luften.

Indemoduler 
Alle indemoduler fra CTC er opbygget omkring et helt unikt brugsvandssystem som 
producerer det varme brugsvand i takt med at det bliver brugt. Samtidig indeholder 
de en styring for en varmepumpe som enten kan være en CTC EcoAir eller en CTC 
EcoPart.

Varmtvandsproduktion 

For at optimere levetiden på vores produkter er varmtvandsproduktionen via 
friskvandsmoduler opbygget i rustfrit stål, som ikke kun giver lang levetid, men 
også minimal vedligeholdelse.

En tryg investering!
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EnergyFlex med CTC EcoHeat 
eller CTC EcoZenith i255

Man kan opbygge 2 varmesystemer som kan styres 
separat, f.eks. et gulvvarmesystem i stueplan og radi-
atorer på 1. salen. Det er også muligt at bruge det ene 
varmesystem til frikøl via CTC EcoComfort.

CTC luft-vand varmepumpe for vandbår-
ne centralvarmeanlæg fungerer i optimalt 
samspil mellem indemodulerne, f.eks. 
CTC EcoZenith i360.

Med tilbehøret CTC 
EcoComfort kan du 
udnytte den kulde, der 
er i jorden, til afkøling 
boligen.

Med CTCs varmepumper er det både nemt og billigt at tilslutte en swim-
mingpool. Styring kan regulere poolvandet med en temperaturpræcision 
på mindre end 0,5 grader. Der skal blot tilkøbes et udvidelsesprintkort, 
poolveksler og en pumpe.

Styr hele systemet via en 4,3” farve touchskærm med 
enkle, tydelige symboler på dansk. 
De vigtigste funktioner er:

• Overvåg og se alle funktioner om varmepumpen
• Opret individuelle indstillinger 

•  Viser alle informationer, f.eks. temperaturer, driftstider 
og fejlmeddelelser, altsammen vist på et tydeligt og 
overskueligt display

Med det smarte  
EnergyFlex kan du 
nemt tilslutte andre 
energikilder som 
solvarme og 
eksisterende kedler  
til fastbrændsel mm.



 

CTC EcoZenith i555 PRO
Alt hvad du ønsker og lige lidt til

Med tilbehøret CTC  
EcoComfort kan du 
udnytte den kulde, der 
er i jorden, til afkøling af 
boligen.

CTC EcoZenith i555 Pro er en innovativ tankløsning der bygger på alt-i-en 
tank princippet når det er allerbedst.

En tank med mere end 500 liter varmtvands-
produktion, indbygget solvarmespiral, varme-
pumpestyring og meget mere.

Med EcoZenith i555 PRO kan der tilsluttes op til 
3 varmepumper. Både luft-vand varmepumper og 
jordvarme. Når der kombineres med jordvarme og 
luft-vand, vil styringen prioritere hvilken varmepumpe 
der er billigst i drift via udetemperaturen.

Overlegen varmtvandsproduktion med mere end 500 
liter tappevand som standard. Altid friskt og nypro-
duceret Legionella-frit varmt vand, som produceres i 
store kobberspiraler neddykket i tanken. Med det smarte EnergyFlex kan 

du nemt tilslutte andre energikilder 
som solvarme og eksisterende 
kedler til fastbrændsel mm.

Med det store tankvolumen og ind-
bygget solvarmespiral kan solvarme 
nemt tilsluttes. Ønskes ekstra store 
arealer med solvarme, tilsluttes nemt 
endnu en buffertank.

Med CTC’s varmepumper 
er det både nemt og billigt 
at tilslutte en swimmingpool. 
Styring kan regulere poolvandet med en 
temperaturpræcision på mindre end 0,5 grader. Der skal 
blot tilkøbes poolveksler og en pumpe. Udvidelsesprintkort 
er allerede indbygget i EcoZenith i555 PRO.

Man kan opbygge 2 varmesystemer, som kan styres 
separat, f.eks. et gulvvarmesystem i stueplan og radia-
torer på 1. salen. Det er også muligt at bruge det ene 
varmesystem til frikøl via CTC EcoComfort.



Gastech-Energi A/S
Sindalsvej 8, 8240 Risskov | Vallensbækvej 18 F, 2605 Brøndby

Salg 87425959 | salg@gastech.dk

 
Ingen andre varmepumpefabrikanter tilbyder EnergyFlex: Med 
friheden til at kunne udbygge en standard varmepumpe med 
andre energikilder har man altid fleksibilitet. Dette gælder hvis man 
nu eller senere vil udbygge med f.eks. solvarme, tilslutte flere tanke 
eller en pool. Altsammen på en nem og omkostningseffektiv måde.

CTC har mere end 100 års erfaring i branchen og tilbyder et bredt 
produktsortiment både til mindre villaer, men også til store palæ-
huse eller stuehuse.

CTC har qua sin lange historie altid været pioner inden for miljø-
venlig opvarmning.

EnergyFlex er blot én af mange innovative løsninger der er tænkt 
ind i produktsortimentet.


