CTC EcoZenith 510
Rymlig men ovanligt kompakt volymtank

CTC EcoZenith 510 är en ackumulatortank som är anpassad
för nästan alla typer av energikällor där en större vattenvolym
behövs.
CTC EcoZenith 510 är en volymförstorande bufferttank på drygt 500 liter främst för
vedeldnings- och solvärmesystem. Rymlig men ovanligt kompakt. Tanken levereras med
isolering och tak bredvid. På så vis går den igenom vanliga standarddörrar.
CTC EcoZenith 510 är endast 1700 mm hög och kan därför placeras i utrymmen med låg
takhöjd. Ändå är volymen imponerande: 555 liter.
CTC EcoZenith 510 har anslutningar på sidorna. Detta ger i snygga och enkla rörinstallationer samt stora möjligheter att enkelt bygga ut anläggningen i framtiden.
CTC EcoZenith 510 är utrustad med uttag för en elpatron.
CTC EcoZenith 510 har väl tilltagen isolering, 90 mm formsprutad polyuretan (PUR).
Detta motsvarar över 160 mm mineralull, därför blir värmeförlusterna minimala.

Fördelar
• Anpassad för att kopplas till ved- och solsystem.
• Perfekt som bufferttank för CTC EcoZenith i550 Pro
eller som bufferttank i system med CTC EcoLogic
• Minimal värmeförlust med 90 mm formsprutad
polyuretan isolering
• Uttag för elpatron
• Rymlig men kompakt
• Ekonomisk drift året runt
• Många alternativa användningsområden

www.ctc.se

Måttskiss

Anslutningar:
1. Anslutning värme, G 1 1/4” inv
2. Dykrör temperaturgivare, Ø 6,5mm
3. Anslutning elpatron, G 2” inv
4. Expansionskärl/Toppanslutning/Lyftmuff, G 1 1/4” inv

Systemdiagram CTC EcoZenith i550 Pro

Leveransomfattning:
Volymtank med manual.
Bipack:
Säkerhetsventil 2,5 bar (radiatorsystem), avtappningsventil,
givare 22K

Tillbehör:
Elpatron 9 kW med styrbox
Anslutning G 2”, 50mm förlängning.
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Rätten till ändringar förbehålles (Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder)

CTC-nr: 586897301
RSK-nr: 6950509

Teknisk data 3x400V
RSK-nr

6240940

CTC-nr

583701011
kg

134 (177)

Mått (djup x bredd x höjd)

mm

886 x 935 x 1660

Erforderlig reshöjd

mm

1950

Isolering: PUR

mm

Vikt (emballerad vikt)

Anslutning värmesystem
Vattenvolym
1)

90
G 1 1/4”

liter

555

Ecodesigndatablad kan enkelt laddas ner på: www.ctc.se/Ecodesign
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