
CTC GSi-12
Kintamos galios geoterminis šilumos siurblys.
2,5–12 kW

CTC GSi-12 tai naujas kintamos galios šilumos siurblys, kuris automatiškai 
prisitaiko prie pastato poreikių ištisus metus. Esant poreikiui, galia 
padidinama, priešingu atveju, kompresoriaus greitis sumažinamas ir galia 
sumažėja. Dėl tokio veikimo principo visada pasieksite maksimalių taupymo 
rezultatų.

Naujasis CTC GSi-12 puikiai tinka daugumai namų, kuriems būdingi reikiamos 
šildymo galios svyravimai nuo 2,5 iki 12 kW. Inverteriu valdomas kompresorius su 
elektroniniu išsiplėtimo vožtuvu užtikrina aukštą sezoninio efektyvumo koeficientą 
(SCOP 5.43), o tai lemia minimalias eksploatacines sąnaudas. CTC GSi-12 taip 
pat turi itin efektyvią buitinio karšto vandens ruošimo sistemą. Nauja, efektyvesnė 
vandens talpos izoliacija taip pat užtikrina minimalius energijos nuostolius.

CTC GSi-12 turi 4,3 colio spalvotą lietimui jautrų ekraną, kuriame pateikiamas tekstas 
ir aiškūs simboliai. Galite lengvai reguliuoti šildymo ir karšto vandens nustatymus 
arba peržiūrėti informaciją apie šilumos siurblio veikimą. Kompresorius ir šaldymo 
modulio elementai yra patalpinti į atskirą, garsą izoliuojantį mazgą. Tai užtikrina itin 
žemą šilumos siurblio triukšmo lygį.

Dėka Energyflex, turite galimybę papildomai prijungti saulės energijos šildymo 
sistemą arba sujungti su papildomu šilumą generuojančiu šaltiniu, tokiu kaip 
kieto kuro katilas ar židinys. CTC GSi-12 taip pat gali būti prijungtas prie baseino, 
užtikrinant efektyvų jo šildymą.

Siekiant užtikrinti mažiausią įmanoma energijos suvartojimą ir mažiausias išlaidas, 
CTC GSi-12 yra sumontuoti A energijos klasės cirkuliaciniai siurbliai, tiek šilumos 
surinkimo kontūre tiek ir šildymo pusėje. Šilumos surinkimo sistema gali būti lengvai 
prijungta tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, arba galinėje dalyje. Siekiant užtikrinti 
sklandų ir lengvą montavimą, šilumos siurblį sudaro moduliai, dėl to sistemą galima 
padalinti į du atskirus įrenginius.

CTC GSi-12 privalumai
• Sutaupote iki 85%

• Energijos klase* A+++ 

• Aukštas sezoninio efektyvumo koeficientas  

(SCOP 5.43)

• Galingumas pagal poreikį

• Inverteriu valdomas kompresorius

• Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas

• Gali valdyti dvi skirtingas šildymo sistemas

• Labai tylus, 45.6 dB(A) (0/35 50 rps)

• Naudojant CTC Connect galite valdyti telefono  

pagalba.

Naudodami CTC 
Connect šilumos siurblį 

galite lengvai valdyti per 
savo išmanųjį telefoną.

Nemokamą programėlę 
galite atsisiųsti iš App 

Store arba Google Play.

Daugiau informacijos apie visus CTC 
produktus rasite www.ctcsildymas.lt
* Šildymo energijos klasė su įmontuota valdymo sistema

 A+++

 A+++



CTC GSi-12 techniniai duomenys
Elektros duomenys 400V 3N~50Hz

Energijos klasė šildymui 35/55°C (kartu su valdymu) A+++/ A+++

Energijos klasė šildymui 35/55°C (be valdymo) A++ / A++

Energijos klasė karšto vandens/apkrovos profilis A/XL

Vardinė elektrinė galia, be/su tenu kW 5.8 / 14.8

Tenas (reguliavimo žingsnis 0,3 kW) kW 9

Izoliacijos klasė IPX1

Maksimali kompresoriaus galia kW 11.8

SCOP (EN14825 Naudojimas žemoje temperatūroje, šaltame klimate) SCOP 5.43

Galia 1) 0/35 | 0/45 | 0/55 (50 rps) kW 6.13 I 5.68 I 5.40

COP 1) 0/35 | 0/45 | 0/55 (50  rps) COP 4.84 I 3.68 I 3.01

Galia 1) 5/35 | 5/45 | 5/55 (50 rps) kW 7.10 I 6.65 I 6.36

COP 1) 5/35 | 5/45 | 5/55 (50 rps) COP 5.62 I 4.26 I 3.57

Triukšmo lygis (0/35 50 rps) dB(A) 45.6

Maks. darbinė srovė, veikiant kompresoriui/su tenu A 8.4 / 21.4

Maks. teno galia, naudojant saugiklius 16, 20, 25 A kW 2.1 I 5.2 I 9.0

Vandens kiekis, ak. talpa (V) l 229

Maks. darbinis slėgis, ak. talpa (PS) bar 3.0

Vandens kiekis, BKV sistema l 1.7

Maks. darbinis slėgis, BKV sistema bar 10

Šilumos surinkimo sistemos siurblys Klasė A LEP

Šilumos surinkimo sistemos slėgis min./maks. (PS) bar 0,2/3,0

Šaltnešio kiekis (R407C, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų GWP 1774) kg 2,4

CO2-ekvivalentas 2) tonos 4,258

Aukšto slėgio saugiklio suveikimo vertė bar 31

Matmenys p x a x g mm 596 x 1907 x 673

Reikalingas lubų aukštis mm 1910

Svoris kg 253

1) EN14511 (įsk. šildymo terpės siurblį ir sūrymo siurblį)  2) CTC EcoHeat netaikomas kasmetinis šaltnešio nuotėkio patikrinimas.

Komplektą sudaro
Šilumos siurblys CTC GSi 12
Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija
Užpildymo mazgas, sūrimo lygio indas,  
2 sūrimo žarnos

Komplekto krepšelis: patalpos jutiklis, lauko jutiklis, 
apsauginis vožtuvas šildymo sistemai (2,5 bar), 
apsauginis vožtuvas šaltai pusei (3 bar), 2 kabelio 
dirželiai, 2 laikymo movos, 2 sujungimo apkabos, filtro 
rutulinis vožtuvas, šalto vandens purvo filtras. 

CTC GSi-12 matmenų brėžinys
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