
CTC EcoAir 510M
2–10 kW Pompa ciepła powietrze/woda
o modulowanej mocy 

CTC EcoAir 510M jest inwerterową pompą ciepła, która 
automatycznie dopasowuje swoją moc do zapotrzebowania 
budynku w trakcie roku. Gdy jest taka potrzeba, moc wzrasta,
w przeciwnym wypadku kompresor zmniejsza swoją prędkość, 
a co za tym idzie wydajność. Dzięki temu zawsze otrzymasz 
maksymalne oszczędności.

Została zaprojektowana na bazie znanej i przetestowanej serii EcoAir400,  

posiada ten sam wygląd i wysoką jakość. Uzyskaliśmy bardzo wysokie COP i niski

poziom hałasu. Urządzenie zostało wyposażone w nowy inwerterowy 

kompresor, który doposowuje wydajność do zapotrzebowania cieplnego 

budynku. 

CTC EcoAir 510M została zoptymalizowana do maksymalnego wykorzystania 

przyjaznej energii powietrza. Zamienia energię czerpaną z powietrza w ciepło i 

ciepłą wodę użytkową bez konieczności wykonywania odwiertów w głąb ziemi. 

CTC EcoAir 510M odszrania się według zapotrzebowania, co zapewnia więcej 

mocy i dłuższą żywotność. CTC EcoAir 510M jest oczywiście wyposażona w 

podgrzewaną tacę ociekową.

CTC EcoAir 510M musi być instalowana w połączeniu ze zbiornikiem 

CTC EcoZenith i250, dzięki czemu otrzymujemy dokładną ilość ciepła do 

układu ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową. Aby ułatwić obsługę, jest 

wyposażona w dotykowy, kolorowy wyświetlacz. 

Dzięki dodatkowym przyłączom, możesz podłączyć do układu panele solarne, 

kocioł na paliwo stałe lub basen, aby cieszyć się ciepłą wodą latem. Nazywamy 

to  Energyflex.

Zaaallleeetttyyy   CCCTTTCCC   EEEcccoooAAAiiirrr   555111000MMM:
• Oszczędności do  80%

• Klasa energetyczna*

• Wydajność dokładnie taka, jaka jest potrzebna

• Optymalny całoroczny współczynnik wydajności 4.7 (SCOP)

• Prosta instalacja 3x400 V

• Inwerterowy kompresor i elektroniczny zawor rozprężny 

• Wbudowana podgrzewana taca ociekowa

• Zapewnia ciepło do -22°C i wytwarza wodę o temp. 65°C

• Możliwość zdalnej kontroli używając CTC Connect i CTC EcoZenith i250

CTC EcoAir  510M

jest wyposażona

w nowy inwerterowy 

kompresor, który 

dopasowuje moc do 

potrzeb i daje bardzo 

wysokie COP

NEW!

   A++

* Klasa energetyczna, w połączeniu z CTC EcoZenith i250

Po więcej informacji zapraszmy na
http://ctc.powerofgreen.eu
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Wymiary CTC EcoAir 510M

Dane techniczne CTC EcoAir 510M
Zasilanie elektryczne 400 V 3 N~50 Hz 

Klasa energetyczna - grzanie (w połączeniu z CTC EcoZenith i250) A++

Klasa energetyczna - grzanie (bez ster.) /CWU A++/A

Maksymalna moc grzewcza kompresora (100 rps) kW 10.98

Moc grzewcza kompresora  (EN14511, 7/35 przy 50 rps) kW 6.14

COP  (EN14511, 7/35 przy 50 rps) 4.93

SCOP (EN14825, system niskotemperaturowy, klimat średni) 4.73

Max prąd rozruchowy A 2.7

Pojemność wodna L 2.8

Ilość czynnika chłodniczego (R407C) kg 2.2

Ciśnienie zadziałania presostatu wys. ciśnienia HT bar 31

Max. ciśnienie wody (PS) bar 2.5

Wymiary (Wys xSz x Gł) mm 1080 x 1245 x 530

Kompresor / typ oleju Inwerter scroll / PVE FV50S

Przepływ powietrza 100% m3/h 3500

Prędkość wentylatora obr/min Modulowana

Wentylator, max moc W 55

Poziom hałasu (7/35 przy 50rps) dB(A) 57

Waga kg 130

Dostawa zawiera
1 Pompę ciepła CTC EcoAir 510M 

Instrukcję montażu i użytkowania

15 m kabel komunikacyjny LiYCY (TP) z

wtyczkami

2 m kabel zasilający, podłączony.

Made in Sweden

 B 

 C 

 A 

 D
 

E

42 

 H 

F
G

 L 

 J 

K

I 

Podł tacy ociek. G1-¼"

Wymiary            
mm
A. 486

B. 1155

C. 1245

D. 188

E. 1080

F. 301

G. 476

H. 451

I. Ø28

J. 80

K. 530

Dytrybutor w Polsce:
http:// ctc.powerofgreen.eu

tel. 58 5564888, e-mail: biuro@powerofgreen.eu


