
 
 

Produktinfo i henhold til EU-forordning 813/2013             CTC Ljungby, Sverige www.ctc.se 

Produkt data ErP                                                                 

Model                                                                                                                        CTC EcoZenith i350 nr. 587-800-001 

Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU forordningerne 811/2013, 812/2013, 
813/2013 og 814/2013, om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. 

Kondensationskedel (ja/nej) Nej 

Lavtemperaturkedel (ja/nej) Nej 

B-1 kedel (ja/nej) Nej 

El kedel (ja/nej) Ja 

Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (ja/nej) Ja 

Energieffektivitetsklasse  D 

Element Symbol Enhed Værdi 

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ᶯs % 37 

Nominel nytteeffekt (*) Prated kW 12 

Årlig el forbrug Qhe kWh 22655 

For kedler til rumopvarmning og kedler til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, anvendelig effekt 

Ved nominel nytteeffekt og høj temperatur anvendelse (*) P4 kW 12 

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lav temperatur anvendelse (**) P1 ---- NA 

For kedler til rumopvarmning og kedler til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, anvendelig 
effektivitet 

Ved nominel nytteeffekt og høj temperatur anvendelse (*) ᶯ4 ---- 39,90 

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lav temperatur anvendelse (**) ᶯ1  NA 

El forbrug i andre tilstande end aktiv tilstand 

Fuld last elmax kW NA 

Del last elmin kW NA 

Standby tilstand Psb kW 0,011 

Supplerende forsyningsanlæg    

Nominel nytteeffekt  Psup kW NA 

Energi inputtype ---- ---- NA 

Andet 

Varmetab, standby Pstby kW 0,014 

Effekt tænd brænder Pign kW NA 

Emissioner af kvælstofilter NOx mg/kWh NA 

Specielle forhold omkring montage, installation eller fejl på apparat: Se installationsvejledning 

Specielle forhold omkring demontage og bortskaffelse af apparat: Se installationsvejledning 
(*) Ved høj temperatur anvendelse forstås en returtemperatur på 60 °C ved forsyningsanlæggets indløb og en 

udløbstemperatur på 80 °C ved forsyningsanlæggets udløb. 

(**) Ved lav temperatur anvendelse forstås for kondensationskedler en returtemperatur på 30 °C, for 

lavtemperaturkedler 37 °C og for andre forsyningsanlæg 50 °C, ved forsyningsanlæggets indløb. 

Energieffektivitet system 

Energieffektivitetsklasse ---- ---- D 

Styringens indvirkning på energieffektivitet ---- ---- 3,5 

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ɳvh % 40 

For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning 

Energieffektivitetsklasse vandopvarmning ---- ---- D 

Angivet forbrugsprofil ---- ---- XL 

Årsvirkningsgrad ved vandopvarmning ɳvh % 36 

Dagligt el forbrug Qelec kWh 21,248 

Dagligt brændselsforbrug Qfuel kWh NA 
 


