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CTC ELBOX
För Pannor

Nr 171, 265, 451, 453, och 561
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FUNKTION
Elboxen är en komplett styrenhet för två el-

element med max strörmförbrukning 19A

Elboxen är en komplett styrenhet för två 

elelement med max strömförbrukning 19A.

Elelementen matas med ström via en ter-

mostat.

Effekten styrs vid normaldrift i fyra steg. B

Vid uppstart eller vid strömavbrott, son varat 

mer än 3 minuter fördröjer ett kretskort 

inkopplingen av det andra elelementet i 2 

timmar.

Om elboxen kompletteras med strömkänna-

re övervakar den inbyggda belastningsvak-

ten eluttaget och kopplar bort elelementen 

då det är risk att säkringarna överbelastas.

En enpolig manöverbrytare är placerad på 

elboxens vänstra sida. Med denna kan elef-

fekten brytas bort.

TEKNISKA DATA
Effekt: El 12 kW (18,5A) alt. 9 kW (13,7A)

Höjd 240 mm

Bredd 180 mm

Djup 120 mm

Vikt 3 kg

Strömart: 380V 3N~

Elementspänning: 380V ~

Manöverspänning: 220V ~

Återkopplingsskydd vid strömavbrott: 2 timmar (enligt 
Svenska elverksföreningens rekommendationer)

Komponenter
1 st 3-polig temperaturbegränsare

1st drifttermostat

1 st manöverbrytare

1 st kretskort

2 st reläer

Effekt allternativ
12 kW: 2 st elelement på vardera 6 kW.

9 kW:  1 st elelement på 6 kW. 

1 st elelement på 3 kW.

Tillbehör
Elelement

Dessa är avsedda för 380V 3N växelström 

och har elementspänning 380V.

Varje elelement består av 3 st elements-

lingor, som är sammankopplade i triangel-

koppling.

OBS!  Endast CTC elelement är godkända 

att använda. 

3 st strömkännare

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.



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



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.

162 101 63  12-10-23





Skötselanvisning
Allmänt
Kontrollera efter installation tillsammans 

med installatören att anläggningen är i full-

gott skick.

Låt installatören visa huvudströmbrytare, 

manöverbrytare, temperaturbegränsare, 

temperaturinställning och så vidare så att 

du har fullt klart hur anläggningen skall 

fungera och skötas.

Kontrollera att värmesystemets vattentryck 

är korrekt.

Eldrift
Vid enbart eldrift kontrollera att rökgasspjäll 

och alla luckor på pannan är stängda.

Elboxen sköter automatiskt om att pann-

temperaturen motsvara de värde du ställt in 

på termostaten (förutsatt att effekten täcker 

värmebehovet). Elboxen kräver ingen till-

syn.

Om störningar uppstår
Kontrollera gruppsäkringar. Kontrollera om 

temperaturbegränsaren enl. (se sid 11). 

Kontakta installatören vid återkommande 

driftsavbrott.

Kokning
Stäng av elvärmens huvudbrytare. Tappa 

rikligt med varmvatten ur någon varmvatten-

kran, så slutar kokningen snabbt. Kontakta 

installatör.

Frysning
Vid sträng kyla bör ingen radiator vara helt 

avstängd, frysrisk föreligger. 

Elda aldrig om någon del av värmesystemet 

kan misstänkas vara fruset. Sprängnings-

risk föreligger.

Eldningsuppehåll
Bryt elvärmen med huvudbrytaren.

Vid frysrisk måste allt vatten, även det i 

varmvattenberedaren tappas av. Stäng 

ventilen i kallvattenledningen före varmvat-

tenberedaren.

Tillsyn 
Kontrollera ett par gånger per år att tillräck-

lig vattenmängd inns i värmesystemet och 
fyll på vatten om så erfordras.



Instrumentpanelen

Temperaturbegränsare
En 3- polig temperaturbegränsare med ma-

nuell återställning övervakar anläggningen. 

Återinkoppling
Vänta tills panntemperaturen är lägre än 

70° C.

Tag bort täckbrickan och tryck in knappen.

OBS! Kontrollera alltid att temperaturbegrän-

saren ej löst ut under transport.




