
CTC EcoAir 400
Lucht/water warmtepompen, model 406-420

Onze best verkopende lucht/water 
warmtepomp. De efficiëntste en 
stilste warmtepomp die we ooit 
ontwikkelden! 

COP 4.9



CTC EcoAir 400 is onze stilste lucht/water warmtepomp met een 
hoog rendement: een COP tot 4,9

Effi ciënt en stil
CTC EcoAir 400 is uitgerust met 
een volledig nieuwe effi ciëntere en 
meer betrouwbare compressor, 
expansieventiel, en nieuw ontwikkeld 
ventilatorontwerp. 
Dit maakt deze warmtepomp de 
effi ciëntste (COP tot 4,9) en stilste 
lucht/water warmtepomp die we ooit 
hebben ontwikkeld. 

Discreet
Onze best verkopende lucht/water 
warmtepomp heeft een nieuw discreet 
design gekregen, hierdoor past deze in 
de meeste omgevingen. 

De lucht is zuiver en zit vol energie
CTC EcoAir 400 is makkelijk te 
installeren, neemt beperkte plaats 
in langs de muur en vereist geen 
boringen of buizen in de tuin. De CTC 
EcoAir 400 neemt energie uit de lucht 
en gebruikt het om sanitair warm water 
en warmte voor uw vloerverwarming of 
radiatoren te produceren.

Vermogen wanneer dit het meest 
nodig is
CTC EcoAir 400 vermindert uw 
stookkosten tot 70%. Geeft warmte tot 
-22°C en produceert warm water tot 
65°C. 

 Meer vermogen en langere 
levensduur
CTC EcoAir 400 heeft een automatisch 
ontdooisysteem, dat het aantal 
ontdooiingen tot een minimum herleidt. 
Hierdoor bekomen we meer warmte, 
meer vermogen en een langere 
levensduur. 

Geen iglo!
Bij veel warmtepompen bevriest het 
condensaat en vormt het een iglo van 
ijs. De nieuwe CTC EcoAir 400 heeft 
standaard een lekbak met ingebouwde 
verwarming.

Warm water en Enegyfl ex
CTC EcoAir 400 werkt op zijn best met  
de fl exibele tankoplossingen
CTC EcoZenith i250 of CTC EcoZenith 
i550 PRO voor de aanmaak sanitair 
warm water. 
Dankzij twee ingenieuze aansluitingen 

kan je zonne-energie, een kachel of 
een zwembad aansluiten.

Spaar uw oude ketel
Als u uw oud werkpaard in de 
stookruimte wilt houden, geen 
probleem. CTC EcoAir 400, met CTC 
EcoLogic PRO of EcoZenith Pro sturing 
kunnen samenwerken met een ketel 
(gas, mazout, hout...)

De lieveling van de installateurs
Waarom installateurs houden van de 
CTC EcoAir? Het is gebruiksvriendelijk, 
makkelijk te installeren en zeer 
betrouwbaar.

CTC heeft deze industrie gemaakt
Wij ontwikkelen al onze 
warmtepompen in Ljungby, Zweden. 
De roots gaan terug tot 1923 wanneer 
we gestart zijn met het verwarmen van 
Zweedse huizen. Wij waren de eerste 
die een ketel hadden met ingebouwde 
warm water bereiding. Wij waren de 
eerste om lucht/water warmtepompen 
te introduceren in Zweden. Daarom is 
het niet overdreven te stellen dat wij de 
industrie gemaakt hebben.

Ontdooiing op afroep voor 
meer warmte en langere 
levensduur.

Nieuwe effi ciënte 
en betrouwbare 
compressor. 

Elektronisch 
expansieventiel 
voor optimale 
werking.

Lekbak voor 
condensatie met 
standaard ingebouwde 
verwarming.

Geeft warmte 
tot een buiten-
temperatuur 
van -22°C.

De stilste lucht/water 
warmtepomp die we 
ooit ontwikkelden.

Produceert 
water tot 65°C.



Wanneer je een CTC warmtepomp koopt zijn alle extra’s 
inbegrepen. Maar er zijn enkele ingenieuze accessoires die het 
leven makkelijker maken. 

Andere accessoires
CTC Basic Display   stuurt CTC EcoAir 400 met thermostatisch contact of retourtemperatuur. 

CTC Prod. nr.: 586043401

Verwamringskabel   inclusief klemmenstrook voor de condensbuis aangesloten op de lekbak, 5m. 
CTC Prod. nr.: 586685401

Klemmenstrook voor externe verwarmingskabel. CTC Prod. nr.: 586394401

Laadpomp Stratos Tec 25/6  aangepast voor CTC EcoAir 406-408 met kabel en klemmenstrook. 
 CTC Prod. nr.: 586396303

Laadpomp Stratos Tec 25/7  aangepast voor CTC EcoAir 410 met kabel en klemmenstrook. 
 CTC Prod. nr.: 586396302

Accessoirekit EA 400   antivries, fl exibels en aansluitingen voor de warmtepomp. CTC Prod. nr.: 586534401

Debietmeter  voor het meten en aanpassen van het waterdebiet. CTC Prod. nr.: 586683401

Isolatie debietmeter  CTC Prod. nr.: 586683411

CTC EcoLogic Pro
Een unieke sturing die CTC warmtepompen, zonnecollectoren, additionele 
verwarming, buffertanks, zwembad etc... controleert en stuurt. CTC EcoLogic 
PRO heeft een groot en duidelijk 4,3 inch kleuren aanraakscherm. De volledig 
automatische sturing zorgt voor het aansturen van een ketel, voorrang sanitair 
warm water of verwarming en kan tot 4 verwarmingskringen sturen.

CTC EcoZenith 250 L/H 
Het fl exibele tanksysteem met een vermogen tot 15kW en een ingebouwde 
warmtepomp sturing. De CTC EcoZenith i250 is de evolutie van ons werkpaard 
de CTC EcoEl, de best verkochte electrische ketel van Zweden. Nu meer 
effi ciënt, in een nieuwe kleur en uitgerust met een aanraakscherm. De CTC 
EcoZenith i250 kan samenwerken met CTC EcoAir 406-410 en CTC EcoPart 
406-410. 
Met de CTC EcoZenith i250 garanderen we legionella-vrij warm water. Onze 
oplossing produceert sanitair warm water als dat nodig is. 

Dankzij de automatische klep ontvangen vloerverwarming of radiatoren altijd de 
juiste temperatuur, hierdoor krijg je een meer gelijkmatige temperatuur. Omdat 
de temperatuur constant is, vermijd je het ongemak van expansie geluiden, de 
storende kliks in vloer of buizen. Een groot probleem voor veel fabrikanten. 

CTC EcoZenith i550 Pro
Alles in 1 tank die alle onderdelen aanstuurt in 1 of meerdere 
verwarmingssystemen: zon, zwembad, extra sanitair warm water, opslagbuffers, 
electrische verwarming, hout-, olie-, gas- en pelletketels. De tank kan 
verschillende types van CTC warmtepompen sturen en kiezen welke gebruikt 
wordt om het goedkoopst te stoken. Geschikt om aan te sluiten op CTC EcoAir 
400 en CTC EcoPart 400/ CTC EcoZenith i550 Pro voorziet in zeer veel warm 
water. Bij een debiet van 22 liter per minuut kan je meer dan 600l krijgen aan 
40°C. De CTC EcoZenith i550 Pro is slechts 1700 mm hoog en kan hierdoor 
geplaatst worden in ruimtes met een laag plafond. 
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Afmetingen EcoAir 400

Warmtepomp/buitentoestel CTC EcoAir

Model 406 408 410 415 420

Afmetingen (H x B x D) 1075x1245x545 1175x1375x610

Gewicht 120 kg 126 kg 180 kg 187 kg 190 kg

Electrische aansluiting 230V 1N/400V 3N 400V 3N~

IP klasse IP24

Thermisch vermogen ¹) 3,8/4,7/6,2 4,2/6,0/7,8 7,3/8,8/11,5 10,0/11,4/15,7 11,5/14,5/17,5

Opgenomen vermogen ¹) 1,3/1,3/1,4 1,5/1,6/1,6 2,2/2,3/2,3 3,3/3,2/3,4 3,9/4,1/4,2

COP 2,9/3,5/4,6 2,8/3,8/4,9 3,3/3,8/4,9 3,0/3,6/4,6 2,9/3,5/4,2

Compressor type Scroll

Koelmiddel (R407C) 2.2 kg 2.2 2.4 3.4 kg 3.5 kg

Luchthoeveelheid 2500 m³/u 2800 m³/u 4100 m³/u 5400 m³/u 6200 m³/u

Geluidsvermogen 56 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 64/61²) dBa 66/64²) dBa

Geluidsdruk, 10 m 31 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 39/36²) dBa 42/39²) dBa

¹)  De CTC EcoAir 
is getest volgens 
de Europese 
standaard EN 
14511 bij 35°C 
watertemperatuur 
en -7/+2/+7°C 
luchttemperatuur. 
(inclusief, 
ventilator, 
circulatiepomp 
en ontdooiing). 
Testen uitgevoerd 
met 3x400V).

²)   “Stille mode”. In 
deze positie draait 
de ventilator trager 
hierdoor maakt 
de warmtepomp 
minder geluid.

Levering bevat
1 x CTC EcoAir 400 warmtepomp
Connector voor voedingsspanning
Connector voor communicatie

CTC EcoZenith i250

CTC EcoAir 400

CTC EcoLogic PRO

Befintlig panna
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CTC Basic Display

CTC EcoZenith i550 PRO

CTC EcoAir 400 kan gestuurd worden door CTC EcoZenith i250/i550 
PRO, CTC EcoLogic PRO of CTC Basic Display.

SturingsoptiesAansluitmogelijkheden

De tekening toont de verbinding tussen een CTC EcoAir 400 en een 
CTC EcoZenith i250 L





 







1. Diffusiedichte fl exibel 
voor verwarming 1” met 
minstens 15mm isolatie

2. Uitgaand (warm) water.

3. Inkomend (koud) water.

4. Koperen buis met 
minstens 15mm isolatie. 

5. Vuilfi lter. 

6. Ontluchters

7. In de CTC EcoZenith 
i250 zit een ingebouwde 
laadpomp voor water 
dat naar de CTC EcoAir 
gestuurd wordt.



www.ctcbenelux.com
Vlamingstraat 4 - 8560 Wevelgem 
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