
Akkumuleringstanke, der passer til næsten alle typer  
energikilder, når der er brug for større vandvolumen. 

CTC EcoZenith C530
Buffertank på 540 liter med indbygget sol- og varmtvandsspiraler,  
så den f.eks. kan anvendes som første tank i et fastbrændselsanlæg.

CTC EcoZenith C530 har mange tilslutningsmuligheder i siderne, 
hvilket giver pæne og nemme rørinstallationer og store muligheder 
for at udbygge anlægget på et senere tidspunkt.

CTC EcoZenith C530 giver mulighed for tilslutning af 3 elpatroner.

Tanken har en solspiral med en kapacitet på op til 6 solpaneler. 
Vandvolumen bør tilpasses antallet af solpaneler.

Dobbelte gennemstrømningsvekslere i kobber sikrer nyt og friskt 
varmt vand. Flowkapaciteten er på ca. 40 liter i minuttet. Ved et 
flow på ca. 22 liter i minuttet er kapaciteten på mere end 600 liter 
40˚ C varmt brugsvand.

CTC EcoZenith 510
Kapacitetsudvidende buffertank på 555 liter, velegnet til fastbrænd-
sels- og solvarme anlæg. CTC EcoZenith 510 har mulighed for tilslut-
ning af 1 elpatron. 

Med en højde på kun 1.700 mm kan C530 og 510 placeres i lav-
loftede rum. De leveres med separat isolering og kan derfor nemt 
komme igennem almindelige standarddøre. 

CTC EcoZenith C530/510 har en effektiv isolering i form af 90 mm 
formstøbt polyuretan (PUR). Det svarer til mere end 160 mm  
mineraluld, og varmetabet bliver derfor minimalt sammenlignet  
med mange andre tanke på markedet.

Fordele ved CTC EcoZenith C530 og 510:

• Kan tilkobles fastbrændsel- og solanlæg eller CTC varmepumper 

•  Perfekt som buffertank til CTC EcoZenith I 550 PRO eller som varmtvands- og 

buffertank i et system med CTC varmepumpe og styring CTC EcoLogic PRO

• Minimalt varmetab med 90 mm formstøbt polyuretanisolering

• Tilslutning af elpatron 

• Stor kapacitet, men kompakt

• Økonomisk drift året rundt

• Mange alternative anvendelsesområder

• Varmtvandsspiral (ribberør) på ca. 40 m (C530)

• Indbygget solspiral (C530)

• Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale

CTC EcoZenith C530 og 510
til EcoPart og EcoAir
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Tekniske data

CTC EcoZenith C530 CTC EcoZenith 510

Mål uden isolering (H x B x D) 1700 x 750 x 818 mm 1700 x 750 x 818 mm

Mål med isolering, installeret (H x B x D) 1700 x 886 x 935 mm 1700 x 886 x 935 mm

Vægt 239 kg 134 kg

Isolering (polyuretan, PUR) 90 mm 90 mm

Trykfald ved et flow på 40 liter/min. 0,7 bar -

Volumen, tank 535 l 559 l

Volumen, varmtvandsspiral 11,4 l -

Maks. driftstryk, tank 2,5 bar 2,5 bar

Maks. driftstryk, varmtvandsspiral 9 bar -

Stilstandstab 138 W 109 W

Varmtvandsspiral (ribberør) 2 x 18,6 m -

Varmtvandsspiral cirkulation (ribberør) 0,6 m -

Solspiral (ribberør) 10 m -

CTC EcoZenith C530 og 510
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