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CTC SmartControl
Lösningen för smarta hem

Värme, varmvatten och ventilation 
optimeras med CTC SmartControl



SMART CONTROL

CTC SmartControl ser till att värme,  
varmvatten och ventilation optimeras

Grunden i systemet är CTC SmartControl Gateway, en basenhet 

som kan styra upp till sju valfria trådlösa tillbehör. 

I serien ingår flera smarta tillbehör: en trådlös rumsgivare som drivs av solceller 

och en multiknapp som kan styra flera olika funktioner som t.ex. extra varmvatten. 

Har du tjocka golv och väggar behöver du kanske förstärka signalen, då finns en 

repeater som förstärker signalen mellan de olika tillbehören.

Det finns dessutom fukt- och CO
2
-givare som kan behovsstyra ventilationen. 

Fuktgivaren ökar automatiskt ventilationen när luftfuktigheten ökar i dusch- eller 

tvättutrymmet. CO
2
-givaren ser till att minska ventilationen när ingen är hemma 

och kan öka ventilationen när t.ex. släkten är på besök.  

CTC SmartControl ser till att ventilationen alltid optimeras för en konstant god 

luftkvalitet och ser till att både ventilation och energiförbrukning hålls på rätt nivå.



SMART CONTROL

En serie smarta trådlösa givare som kontrollerar  
temperatur, luftfuktighet och koldioxid

CTC SmartControl Gateway

Basenhet som kan styra upp till sju valfria smarta tillbehör.

RSK-nr: 6212374

CTC SmartControl Repeater

Signalförstärkare som vid behov förstärker signalen mellan  

de olika tillbehören.

RSK-nr: 6212375

CTC SmartControl Rums-/fukt-/CO
2 
givare

Sensor som kan behovsstyra ventilationen, ser till att ventilationen 

alltid optimeras för en konstant god luftkvalitet och ser till att både 

ventilation och energiförbrukning hålls på rätt nivå.

RSK-nr: 6212376

CTC SmartControl Rums-/fuktgivare

Solcellsdriven trådlös rumsgivare med laddningsbart batteri, som 

kan behovsstyra ventilationen.

RSK-nr: 6212377

CTC SmartControl Rumsgivare

Solcellsdriven trådlös rumsgivare med laddningsbart batteri.

RSK-nr: 6212378

CTC SmartControl Multiknapp 

Trådlös 2-lägesknapp som kan styra flera olika funktioner som t.ex. 

extra varmvatten.

RSK-nr: 6212379
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0372 - 88 000 

info@enertech.se

Box 309, 341 26 Ljungby

SMART CONTROL
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Kompatibla värmepumpar/styrenheter:

CTC EcoVent i350F  från 7208-1727-1411 

CTC EcoZenith i350 H  från 7208-1743-2561

CTC EcoZenith i350 L  från 7208-1743-2361

CTC GSi    från 7208-1743-1770

CTC GS   från 7310-1720-0792

CTC EcoZenith i250 H från 7208-1744-2642 * 

CTC EcoZenith i250 L  från 7208-1738-2082 *

CTC EcoHeat 400  från 7310-1740-1548 *

* ej för ventilationsstyrning

CTC SmartControl
Lösningen för smarta hem


