
CTC EcoZenith jest zbiornikiem buforowym systemem i dystrybucji ciepła typu 

wszystko-w-jednym ze zintegrowanym inteligentnym sterowaniem. EcoZenith, który 

należy do rodziny Energy Flex oferuje unikatowe rozwiązanie dla potrzeb ogrze-

wania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

CTC EcoZenith będzie aktywnie zarządzał wszystkimi źródłami ciepła oraz kontrolował 

do 3 niezależnych obiegów grzewczych. Inteligentne sterowanie automatycznie 

dopasuje najbardziej przyjazne środowisku i najbardziej wydajne źródło ciepła do 

zapotrzebowania cieplnego budynku.

Dla zapewnienia pewności energii CTC EcoZenith jest wyposażony w wielostop-

niowe grzałki elektryczne, zapewniające wspomaganie ogrzewania, gdy jest to 

potrzebne. 

Dodatkowo można rozszerzyć funkcjonalność przez ogrzewanie basenu 

lub podłączenie do dodatkowego zbiornika buforowego.

CTC EcoZenith zapewnia dużą ilość ciepłej wody, przy przepływie do 40 litrów na 

minutę; może również zapewnić 600 litrów wody o temp. 40 ˚C przy przepływie 

22 litrów na minutę.

Zbiornik dostarczany jest z wieloma przyłączami, które pomagają nie tylko 

podczas instalacji, ale również przy przyszłej rozbudowie systemu

CTC EcoZenith I 550

Wszystko-w-jednym zbiornik buforowy 

z inteligentnym sterowaniem

• Bufor zapewniający zarówno ogrzewanie (C.O.) jak i ciepłą wodę 
użytkową (C.W.U.)

• Zaprojektowany by integrować wszystkie popularne systemy grzewcze

• Utrzymuje wodę C.O. w najbardziej wydajnej temperaturze dla systemu

• Wbudowana 9 kW wężownica solarna i sterownik w standardzie

• Wytwarza do 40 l/min C.W.U. bez zagrożenia Legionellą

• Podwójne podłączenie obiegu C.W.U. z cyrkulacją

• Kontrola do 3 CTC pomp ciepła CTC

• Integruje kotły gazowe, olejowe, na pellet i drewno

• Zabezpieczenie anty-legionella od momentu konstrukcji  

• Kontrola ogrzewania basenu

• Kontroluje do 3 kompensowanych pogodowo obiegów grzewczych

• Wbudowane alternatywne źródło ciepła dla zabezpieczenia energii

• 90 mm poliuretanowej izolacji dla zabezpieczenia strat ciepła

• Opcjonalnie zdalne sterowanie i monitoring przez internet

• Jedno i trzyfazowe rozwiązanie

Korzyści:

CTC EcoZenith jest

naturalnym dodatkiem do 

każdego systemu grzewczego

zapewniającym inteligentny 

`koncentrator energii` który jest 

konieczny do całkowitej

integracji dzisiejszej 

mieszanki odnawialnych i 

nieodnawialnych źródeł cie-

pła, zapewniając komfort, 

niezawodność i wydajność 

energetyczną dla 

właściciela domu lub firmy. 
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Dystrybutor w Polsce:

Tel 58 55 64 888 Fax 58 55 64 880

hhhttttttppp::://////ccctttccc...pppooowwweeerrrooofffgggrrreeeeeennn...eeeuuu
biuro@powerofgreen.eu

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne 400V 3N~ 240V 1N ~

Grzałka elektryczna kW 9+9 (9) 9 

Wymiary przy dostawie (Sz x Gł x Wys) mm 750 x 950 x 1700

Wymiary po instalacji (Sz x Gł x Wys) mm 886 x 1067 x 1700

Waga kg 256

Klasa IP IPX1

Izolacja (Poliuretan, PUR) mm 90

Wydajność ciepłej wody użytkowej (40 °C, 22 l/min)

Temp zbiornika 55 °C, PC (EA125) dozwolona litr >600

Spadek ciśnienia przy przepływie 40 l/min bar 0,7

Wężownica ciepłej wody użytkowej (użebrowana) m 2 x 18,6

Cyrkulacja C.W.U. (wężownica użebrowana) m 0,6

Wężownica solarna (użebrowana) m 10

Pojemność zbiornika litr 540

Przykład podłączenia CTC EcoAir 115-125

Wymiary CTC EcoZenith I 550

1. Ogrzewanie Zasilanie i Powrót,  1 1/4” BSP FI

2. Zbiornik przeponowy, 1 1/4” BSP FI

3. Wężownica solarna, Ø18 mm miedź użebrowana

4. Zasilanie zimnej wody, Ø22 mm miedź użebrowana

5. Ciepła woda użytkowa, Ø22 mm miedź użebrowana

6. Powrót C.W.U., Ø22 mm miedź użebrowana

7. Ogrzewanie zasilanie, 28 mm zacisk

8. Ogrzewanie powrót, 28 mm zacisk

9. Sterowanie i podłączenia elektryczne

(Za zdejmowaną obudową)


