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CTC EcoZenith i550 PRO har indbygget intelligens. 
Styringen registrerer automatisk, hvilke komponenter 
der er tilkoblet. Den kan styre alle komponenter i et 
eller flere varmesystemer: sol- og poolvarme, ekstra 
varmtvands- og buffertanke, el-, træ-, olie-, gas- og 
pillekedler. Den kan oven i købet styre flere forskellige 
typer varmepumper og vælge, hvilken der skal sættes i 
drift for at opnå bedst mulig økonomi.

Beholderen har mange tilslutningsmuligheder i siderne, 
hvilket giver pæne og nemme rørinstallationer samt 
store muligheder for nemt at udbygge anlægget. Hvis 
du supplerer med CTC-varmepumper, har du ubegræn-
sede muligheder for at skabe et fleksibelt varmeanlæg. 
Vil du have solvarme, er CTC EcoZenith i550 PRO  
udstyret med solstyring og en 10 m lang solspiral.

CTC EcoZenith i550 PRO leverer rigelige mængder 
varmt brugsvand. Ved et flow på 22 liter/minut er 
kapaciteten mere end 600 liter 40˚C varmt brugsvand. 
Det varme brugsvand er legionellasikret, fordi CTC 
EcoZenith i550 PRO producerer nyt og frisk varmt 
brugsvand med en gennemstrømningsvarmeveksler i 
kobber, efterhånden som det bruges.

CTC EcoZenith i550 PRO er udstyret med to elpatroner 
på i alt 18 kW. Som tilbehør fås en ekstra elpatron, så 
den totale effekt bliver hele 27 kW.

CTC EcoZenith i550 PRO har stor kapacitet, men er 
usædvanlig kompakt. CTC EcoZenith i550 PRO er godt 
isoleret med 90 mm sprøjtestøbt polyuretan (PUR).  
Isoleringen leveres separat. På den måde kan CTC  
EcoZenith I 550 komme igennem almindelige  
standarddøre.

CTC EcoZenith i550 PRO er kun 1700 mm høj og kan 
derfor placeres i rum med lav loftshøjde. Alligevel er 
kapaciteten imponerende.

CTC EcoZenith i550 PRO

Fordele ved CTC EcoZenith i550 PRO
• Avanceret styring af mange forskellige systemer

• Styring af flere forskellige CTC-varmepumper

• 10 m solspiral og solstyring for tilkobling af solvarme

• 600 liter legionellasikret varmt brugsvand

• Varmtvandsspiral, ca. 40 m

• 90 mm polyuretanisolering

• Elpatron på 2 x 9 kW (ekstra 9 kW som ekstraudstyr)

• Udstyret med bivalent shuntventil

• Stor kapacitet, men kompakt

• Fleksibel med mange alternative anvendelsesområder

• Ved tilkøb af SMS modul, mulighed for styring af var-  
 mepumpen via en app på mobiltelefonen

• Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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CTC EcoZenith i550 PRO

Tekniske data

CTC EcoZenith 550 PRO

Energieffektivitetsklasse 1 D / D

Energieffektivitetsklasse 1                              C XL

Hovedmål ved levering (H x B x D) 1700 x 750 x 950 mm

Hovedmål, installeret (H x B x D) 1700 x 886 x 1067 mm

Vægt 256 kg

IP-klasse IPX1

Kapacitet, varmt brugsvand (40°C, 22 l/min) Tanktemp. 55°C, VP (EA125) tilladt >600 L

Varmtvandsspiral, (ribberør) 2x18,6 m

Varmtvandsspiral cirkulation (ribberør) 0,6 m

Solspiral (ribberør) 10 m

Vand, volumen 540 L

Eldata 400V 3N~

Effekt, elpatroner 9+9 standard + 9 tilbehør, kW

Effektbegrænsning, elpatroner 3 kW/trin

Indbygget styring af belastning Ja

Min. gruppesikring 16-36 A

1 Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning,          Brugsvandsopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU 
og forordning EU 814/2013


