CTC EcoZenith i255 er en helt ny stilfuld indedel til
kombination med CTCs luft/vand varmepumper EcoAir og jordvarmeserien EcoPart.
EcoZenith i255 er med sin kompakte alt-i-én løsning det oplagte valg
til at udskifte den gamle olie- eller gaskedel. Opbygningen omkring en
225 l buffertank sikrer det perfekte samspil med centralvarmeanlægget og er specielt velegnet til radiatoranlæg eller gulvvarme i trægulve.
EcoZenith i255 sørger nemlig for at holde fremløbstemperaturen jævn,
også under varmtvandsproduktion, hvorfor den gennemsnitlige fremløbstemperatur kan holdes lidt lavere i forhold til varmepumper med
brugsvandsprioritering.
Knirkestøj forekommer aldrig med i255.
CTC har gennem årene været kendt for markedets mest
brugervenlige og intuitive betjeningspanel, som med
den nye EcoZenith i255 er blevet endnu bedre. Nu kan
du både swipe og scrolle, ligesom du kender det fra din
smartphone. Spejl brugerfladen over på din Smartphone/
tablet og betjen varmepumpen fra såvel sofaen, som
foran varmepumpen eller betjen via MyUplink App, når
du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og
Alexa. Brugerfladen er stadig med dansk tekst tydelige
symboler, som gør det nemt at justere varme og varmt
vand, og hente forskellige oplysninger om driften.
Det varme brugsvand opvarmes i en rustfri spiral som
er neddykket i buffertanken. Mens den samlede vandmængde er høj, er brugsvandsindholdet kun på 3l. I forhold til systemer med traditionelle varmtvandsbeholdere sikrer dette
system at brugsvandet ved tappestederne altid er i bedste bakteriefrie
kvalitet og at varmtvandstemperaturen kan holdes over 60°C uden
brug af el-patron. Kapaciteten af varmt vand passer fint til 1–familiehuse med normale brusesystemer.

Fordele ved EcoZenith i255:
•	Bedste valg til radiatoranlæg og
gulvvarme i trægulve
•	Høj effektivitet/høj SCOP sammen med
EcoAir og EcoPart.
•	Brugervenlig klimastyring med
4,3” touchskærm i farver
•	Spejling af betjeningspanel via
smartphone/tablet
•	MyUplink App, Google Home, Alexa
•	Frikøling som smart tilbehør
(ved jordvarme)
•	Kan styre 2 varmekredse
•	Indbygget 18 l trykekspansionsbeholder
•	Forberedt for Smartgrid
•	Energy Flex tilslutninger
•	Mulighed for op til 15 års
Total Tryghed serviceaftale

Med CTC Energyflex har man ikke blot en almindedelig indedel for
tilslutning af en varmepumpe. Med den geniale tilslutningsmulighed,
”Energy Flex”, kan der tilsluttes andre energikilder, som solvarme og
fastbrændsel. Måske har man ikke brug for tilslutningerne med det
samme, men så er man fremtidssikret uden at det koster ekstra. Den
indbyggede styring kan samtidig styre eksterne energikilder. Ved at
tilslutte et ekspansionsprintkort kan et solvarmeanlæg for eksempel
styres af den integrerede varmepumpestyring, så alt kan overskues og
styres på det samme panel.
EcoZenith i255 er kompakt og med højde på kun 165,2 cm kan den
placeres de fleste steder, også i kælderrum med lav loftshøjde. Komponenter som normalt installeres ved siden af, såsom 18 l trykekspansionsbeholder, automatudlufter og pumper, er en del af CTC Ecozenith i255, for at give et ”rent” og strømlinet design af den endelige
installation. Ny effektiv og formstøbt isolering sikrer et minimalt
varmetab.
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Tekniske data CTC EcoZenith i255

i255L

Rumfang

[l]

229

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C (EN16147)

[l]

200

Volumen, veksler (brugsvand)

[l]

5,7

[°C]

70

Maksimal indstillelig varmtvandstemperatur
Systemenergiklasser og varmtvandsprofil for kombination med følgende varmepumper:
EcoAir 610, 614, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil

A++ | B | L

EcoAir 406, 410, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil

A++ | B | L

EcoAir 408 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil

A+ | B | XL

EcoPart 406, 408, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil

A++ | B | L

Eldata, tilslutning
Effektområde elpatron/antal
Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25/32 A

3~/N/PE 400 V (50 Hz)
[kW / trin]

0,3 - 15 / 2

[kW]

3+6 / 6+6 / 9+6 / 9+9

Kapslingsklasse (IP)

IP X1

Centralvarmepumpe (A)

Wilo Yonos Para RS25/7,5

Mål (H x B x D)

[mm]

1652 x 595 x 672

Kipmål; (Loftshøjde)

[mm]

1659

[kg]

157 (184)

Vægt (med emballage)

127202 -01.21

* ved gennemsnitligt klima ( A+++ - D)
**varmt brugsvand (A+ - F)
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