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CTT Systems ingår avtal med Airbus Corporate 
Jets avseende utveckling av Inflight 
Humidification system till ACJ TwoTwenty

CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr 
luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att bolaget ingått ett avtal med Airbus Corporate Jets 
(“ACJ”) avseende utveckling av Inflight Humidification (IFH) system till ACJ TwoTwenty 
businessjet.

CTT och ACJ ska tillsammans designa IFH-systemet, som CTT ska utveckla (bestående av fyra 
luftfuktare och en avfuktare).
 
“Vi är glada att Airbus väljer CTT att utveckla befuktningssystemet till ACJ TwoTwenty 
businessjets”, kommenterar Vice President Senior Advisor Sales of CTT Systems.
 
Om Inflight Humidification på VIP-flygplan och större businessjets
Utan ett effektivt luftfuktningssystem är luften i ett VIP flygplan eller i en stor businessjet torrare än 
någon annanstans på jorden – under 5 % relativ luftfuktighet (RH). Privatplan utrustat med IFH 
luftfuktarsystem kommer ha en signifikant höjning av fuktigheten, upp till nivåer strax över 20 % 
RH, vilket därmed möter luftkraven för komfort och välbefinnande. Det medför att passagerare vid 
långdistansflygningar gynnas av färre problem med torr luft (såsom torr hy, torra ögon, irriterade 
luftvägar, trötthet, allmän uttorkning, jetlag och risk för spridning av virussjukdomar). Passagerare 
gynnas av förbättrat välmående samt bättre sömn. Luftfuktarna bygger på så kallad evaporativ 
luftfuktning som effektivt hindrar spridning av bakterier. IFH-systemet inkluderar CTTs unika 
avfuktarsystem som ger ett aktivt skydd mot kondensationsproblem.
 
About ACJ TwoTwenty
The ACJ TwoTwenty aircraft combines intercontinental range, unmatched personal space, and 
state of the art technology. The clean sheet design uses advanced materials and fly-by-wire, 
offers outstanding connectivity, lower operating costs and unrivalled reliability. The ACJ 
TwoTwenty features unmatched personal space and is the only business jet featuring six wide VIP 
living areas for up to 19 passengers. The ACJ TwoTwenty will have intercontinental range, capable 
of flying up to 5,650 nm/10,500 km (over 12 flight hours) and is at a price tag just under the Ultra 
Long Range bizjet price. => www.acj.airbus.com/en

För ytterligare information:

Peter Landquist, VP Senior Advisor Sales, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller e-post: peter.landquist@ctt.se 
 
Ola Häggfeldt, Sales Director, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 30 eller e-post: ola.haggfeldt@ctt.se

http://www.acj.airbus.com/en
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Om CTT Systems

CTT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem till flygplan. Våra produkter löser 
flygplanets fuktparadox med alldeles för torr kabinluft och alldeles för mycket fukt i 
flygplanskroppen, vilket medför uttorkning för alla ombord och extravikt i planet med större 
miljöpåverkan som följd. CTT erbjuder luftfuktare och avfuktare som finns för efterinstallation och 
tillval vid nytillverkning i kommersiella flygplan samt till privatflygplan. För mer information om CTT 
och hur produkter för aktiv fuktreglering gör flyget lite mer hållbart och väsentligt mer angenämt, 
besök gärna: www.ctt.se

Denna information är sådan information som CTT Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-03-17 08:00 CET.
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