CTC GSi-12
NEW!

Kompaktowa, inwerterowa, gruntowa
pompa ciepła o wydajności 2.5–12 kW

CTC GSi-12 jest naszą nową inwerterową pompą ciepła, która
automatycznie dopasowuje swoją moc do zapotrzebowania budynku
w trakcie roku. Gdy jest taka potrzeba, moc wzrasta - w przeciwnym
wypadku kompresor zmniejsza swoją prędkość, a co za tym idzie
wydajność. Dzięki temu zawsze otrzymasz maksymalne oszczędności.
Nowa CTC GSi-12 jest idealna do domów jednorodzinnych o dużej zmienności
zapotrzebowania cieplnego w zakresie 2.5-12 kW.
Inwerterowy kompresor w połączeniu z elektronicznym zaworem rozprężnym
zapewnia bardzo wysoki średnoroczny współczynnik wydajnosci (SCOP 5.43) co
minimalizuje koszty ogrzewania. CTC GSi-12 jest wyposażona w system
wytwarzania ciepłej wody o wydajności 300 litrów, co stawia ją na pierwszym
miejscu w swojej klasie. Również nowa, bardziej wydajna izolacja zapewnia
mniejsze straty ciepła.
CTC GSi-12 jest wyposażona w dotykowy 4.3-calowy sterownik w języku polskim
oraz intuicyjnymi symbolami. Sprawia to, że ustawienie parametrów oraz
odczyt danych jest nezwykle proste. Kompresor i układ chłodniczy jest
zamknięty w oddzielnej, izolowanej akustycznie obudowie. Dzięki temu jest to
najcichsza geotermalna pompa ciepła, którą kiedykolwiek zaprojektowaliśmy.
Dzięki Energy ex istnieje możliwość współpracy z panelami solarnymi,
kotłem stałopalnym lub kominkiem z płaszczem wodnym. CTC GSi-12 może
również podgrzewać Twój basen.

Używając CTC Connect,
pompa ciepła
może być z łatwością
kontrolowana
smartfonem.
Pobierz darmową
aplikcję z App Store
lub Google Play.

Aby otrzymać możliwie najniższe zużycie energii CTC GSi-12 została zaopatrzona w
pompy cyrulacyjne klasy A zarówno po stronie górnego jak i dolnego źródła. Dolne
źródło może być z łatwością podłączone z lewej lub prawej strony jak również z tyłu.

Zalety CTC GSi-12
•

Oszczędności do 85%

•

+++
Klasa energetyczna* A

•

Najwięcej CWU w swojej klasie

•

Wysoki całoroczny współczynnik wydajności
(SCOP 5.43)

•

Wydajność dokładnie taka, jaka jest potrzebna

•

Inwerterowy kompresor

•

Elektroniczny zawór rozprężny

•

Możliwość kontroli do dwóch obiegów grzewczych

•

Bardzo cicha, 45.6 dB(A) (0/35 50 obr/min)

•

Możliwość zdalnej kontroli używając CTC Connect

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź
ctc.powerofgreen.eu

* Klasa energetyczna przy grzaniu z użyciem wbudowanego sterownika
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Pompa ciepła CTC GSi 12
Instrukcja obsługi
Zestaw napełniający, naczynie wyrównawcze,
2 przewody giętkie dolnego źródła.
Zestaw akcesoriów: czujn. pokojowy, czujn. zewn,
zawór bezp. obiegu grzewczego (2.5 bar), zawór
bezp. doln. źródła (3 bar), filtr zanieczyszczeń ob.
grzewczego, filtr zimnej wody.
Distr till/Antal

Dane techniczne CTC GSi-12

297297

50 50

Zasilanie
106 elektrczne 137
137
Klasa106
energetyczna - grzanie
(z kontrolerem)
55
125
Klasa energetyczna
55
125 - grzanie (bez kontr.)/CWU
Znamionowa moc napędowa elektryczna,
bez/z grzałki elektryczną
Grzałka elektryczna (regulowana moc co 0.3 kW)
Klasa wodoszczelności
Max. moc grzewcza kompresora
SCOP (EN14825 niska temp. zasilania, klimat zimny)
Moc grzewcza 1) 0/35 | 0/45 | 0/55 (50 rps)
COP 1) 0/35 | 0/45 | 0/55 (50 rps)
1) 5/35 | 5/45 | 5/55 (50 rps)
Moc grzewcza
298
1
298
COP ) 5/35 | 5/45 | 5/55 (50 rps)

170 035 03. 15-01. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

596

Głośność (0/35
50 rps)
596
Max. prąd pracy, tylko kompresor/ z grzałką
elektryczną
Max. moc grzałki elektrycznej przy
zastosowaniu bezpiecznika 16, 20, 25 A
Pojemność zbiornika do przygotowania CWU (V)
Max. ciśnienie pracy (PS)
Pojemność wodna, system CWU
Max. ciśnienie pracy, system CWU
Pompa dolnego źródła
Ciśnienie dolnego źródła min./max. (PS)
Ilość czynnika chłodniczego (R407C)
Ciśnieie zadziałania presostatu
Wymiary sz x wys x gł
Minimalna wysokość pomieszczenia
Waga
) EN14511 (z pompami d. źródła i ładującą)

Ytjämnhet RA

kW
kW
kW
SCOP
kW
COP
kW
COP
dB(A)
A

9
IPX1
11.8
5.43
6.13 I 5.68 I 5.40
4.84 I 3.68 I 3.01
7.10 I 6.65 I 6.36
5.62 I 4.26 I 3.57
45.6
8.4 / 21.4

kW

2.1 I 5.2 I 9.0

l
bar
l
bar

229
3.0
1.7
10
Clasa A LEP
0.2/3.0
2.4
31
596 x 1907 x 673
1910
253
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Ytjämnhet RA
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bar
kg
bar
mm
mm
kg

1

Made in Sweden

400 V 3 N~50 Hz
A+++
A++/A
5.8 / 14.8

Dystrybutor w Polsce:
http://ctc.powerofgreen.eu
tel. 58 5564888, biuro@powerofgreen.eu
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