CTC EcoZenith 510
Romslig, men uvanlig kompakt volumtank

CTC EcoZenith 510 er en akkumulatortank som er tilpasset nesten alle typer energikilder når det er behov for større
vannvolum.
CTC EcoZenith 510 er en volumøkende buffertank på drøye 500 liter, først og fremst for
systemer med vedfyring og solvarme. Romslig, men uvanlig kompakt. Tanken leveres
med isolasjon og tak ved siden av. Det gjør at den går gjennom vanlige standarddører.
CTC EcoZenith 510 er kun 1700 mm høy og kan derfor plasseres på steder med lav
takhøyde. Likevel er volumet imponerende: 555 liter.
CTC EcoZenith 510 har tilkoblinger på sidene. Dette gir pen og enkel rørinstallasjon,
samt store muligheter for å enkelt bygge ut anlegget i fremtiden.
CTC EcoZenith 510 er utstyrt med uttak for én elkolbe.
CTC EcoZenith 510 har god isolering, 90 mm formsprøytet polyuretan (PUR). Dette
tilsvarer mer enn 160 mm mineralull, noe som gir minimale varmetap.

Fordeler
• Tilpasset for å kobles til ved- og solsystem.
• Perfekt som buffertank for CTC EcoZenith i550 Pro eller
som buffertank i system med CTC EcoLogic
• Minimalt varmetap med 90 mm formsprøytet
polyuretanisolering
• Uttak for elkolbe
• Romslig, men kompakt
• Økonomisk drift hele året
• Mange alternative bruksområder

Finn en CTC distributør i ditt land
www.ctc-heating.com

Målskisse

Tilkoblinger:
1. Tilkobling varme, G 1 1/4” innv.
2. Lomme til temperaturføler, Ø 6,5 mm
3. Tilkobling elkolbe, G 2” innv.
4. Ekspansjonskar/topptilkobling/løftemuffe, G 1 1/4” innv.

Systemdiagram CTC EcoZenith i550 Pro

Leveringsomfang:
Volumtank med bruksanvisning.
Vedlagt:
Sikkerhetsventil 2,5 bar (radiatorsystem), avtappingsventil,
føler 22K

Tilbehør:
Elkolbe 9 kW med styringsboks
Tilkobling G 2”, 50 mm forlengelse.
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Med forbehold om endringer (ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land)

CTC-nr.: 586897301

Tekniske data
CTC-nr.
Vekt (emballert vekt)

583701011
kg

134 (177)

Mål (dybde x bredde x høyde)

mm

886 x 935 x 1660

Nødvendig takhøyde

mm

1950

Isolasjon: PUR

mm

90

Tilkobling, varmesystem

G 1 1/4”

Vannvolum

liter

559

Støynivå innendørs LWA

dB

15

1)

Ecodesigndatablad kan enkelt lastes ned fra: www.ctc-heating.com/Ecodesign
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