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För ditt eget minne

Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer.

Produkt: Tillverkningsnummer:

Rörinstallation utförd av: Namn:

Datum: Tel. nr.:

Elinstallation utförd av: Namn:

Datum: Tel. nr.:

Skorstensfejarmästare: Name:

Datum: Tel. nr.:

Vid kontakt med CTC ange alltid:

• Tillverkningsnummer 

• Modell/Storlek 

• Feltexten som anges i displayen 

• Ditt telefonnummer



Försäkring och garanti

Grattis till din nya produkt från CTC! 

För din garanti,

– fyll i och skicka in!
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Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions-, fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat 
från installationsdagen. Se vidare våra garantibestämmelser.

Produkter som är installerade:

Modellbeteckning: ............................................................................................................................................... Serienr:  ................................................................................................................................................... ...

Modellbeteckning:  .............................................................................................................................................. Serienr:  ......................................................................................................................................................

Modellbeteckning:  .............................................................................................................................................. Serienr:  ......................................................................................................................................................

Produkterna är installerade av:

Företag:  ____________________________________________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________________________________________

Postnummer: _______________________Ort:____________________________

Organisationsnummer: _______________________________________________________________

Ansvarig installatör: ____________________________________________________________________

E-Post _______________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________________________________

Produkterna är installerade hos:

Namn:  _______________________________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________________________________

Postnummer: _______________________Ort:____________________________

 Privatperson  Företag 

Hemtelefon: _______________________________________________________________________________

Mobiltelefon:  _____________________________________________________________________________

E-Post  ______________________________________________________________________________________
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Installationsdatum: 20____ -________-________

Viktigt!
Skickas in omg efter installation.

Fyll i här eller på CTC:s webbplats ctc.se



CTC
Svarspost 20377507

341 20 Ljungby

Fyll i uppgifterna på andra sidan, vik längs den streckade linjen, tejpa ihop och posta.

Tejpa 

här.

Tejpa 

här.

Garantiregistrering.
Viktigt! Fyll i och posta snarast.



Garantibestämmelser
Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser. För fullständiga villkor, se AA VVS 09. 

Om anvisningarna i denna dokumentation ej följs är Enertechs åtaganden enligt dessa 

bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utvecklingen förbehålles rätten till 

ändringar i specifikationer och detaljer.

1. För samtliga produkter som marknadsförs av Enertech lämnas garanti för 

konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 3 år räknat från installationsdagen 

under förutsättning att produkten är installerad i Sverige.

2. Enertech åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuellt uppkomna fel, antingen 

genom reparationer eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står 

Enertech även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS 09.

3. Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan 

besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas 

om reparation och kostnader.

4. Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller 

bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som 

miljömässig, är ej att anse som garanti.

5. Enertech ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vatten-

kvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spännings-

variationer eller andra elektriska störningar.

6. Enertech ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna 

inte har följts.

7. Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks 

ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras 

omedelbart.

8. Enertech ansvarar ej för fel som inte reklamerats inom 3 år från installationsdagen.

9. Enertech ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan 

egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, såsom affärsförlust 

eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt.

10. Enertechs ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad energiförbrukning 

orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen 

fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. Om något verkar tveksamt 

skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt 

AA VVS 09.

11. Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din 

installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda.

12. Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas. De tar kontakt med Enertech 

som då behöver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och 

installationsdatum.



8 CTC V20 

Allmän information

1. Funktion



9  CTC V20

Allmän information



10 CTC V20 

Allmän information

2. Tekniska data



11  CTC V20

Allmän information

3. Pannrum och rökkanal



12 CTC V20 

Allmän information

4. Rörinstallation



13  CTC V20

Allmän information



14 CTC V20 

Allmän information

5. Elinstallation



15  CTC V20

Allmän information



16 CTC V20 

Allmän information



17  CTC V20

Allmän information

6. Installation oljeeldning



18 CTC V20 

Allmän information

7. Start och kontroll



19  CTC V20

Allmän information

8. Drift och skötsel



20 CTC V20 

Allmän information

9. Instrumentpanel



21  CTC V20

Allmän information

10. Vedeldning



22 CTC V20 

Allmän information



23  CTC V20

Allmän information

11. Sotning



24 CTC V20 

Allmän information

12. Skorstenstillbehör



25  CTC V20

Allmän information

13. Ackumulering



14. Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Konformitätserklärung

Enertech AB
Box 313
S-341 26 LJUNGBY

försäkrar under eget ansvar att produkten
confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit,
declare under our sole responsibility that the product,
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

CTC V20.

som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv,
auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes,
to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directiv,
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie,

EC directive on:
Pressure Equipment Directive  97/23/EC, § 3.3
(AFS 1999:4, § 8)
Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC
Low Voltage Directive (LVD) 73/23 EEC, 93/68/EEC
Efficiency Directive 92/42/EEC

Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder,
La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN,
The conformity was checked in accordance with the following EN-standards,
Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen,

EN 719 EN 55014-1 /-2
EN 729-2 EN 55104
EN 288-3 EN 61 000-3-2
EN 1418 EN 60335-1
EN 287-1 EN 50165
EN 10 204, 3.1B EN 303-1 /-2
EN 10 025, S 235 Jr-G2 EN 304

         
Ljungby 2006-06-30

Kent Karlsson

Technical Manager





Enertech AB. P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden.  

www.ctc.se, www.ctc-heating.com
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