
CTC EcoZenith i250 L/H
Daugiafunkcinė dviejų aukščių talpa su  
integruotu šilumos siurblio valdikliu.

Nauja, daugiafunkcinė šilumos ruošimo 
talpa su lietimui jautriu ekranu ir 
Energyflex sistema.

Oficialus CTC atstovas Lietuvoje UAB „Ardega“

Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel: + 370 620 76487 

audrius@ardega.lt          ctcsildymas.lt



CTC EcoZenith i250 - tai geriausiai Švedijoje paduodamos 
daugiafunkcinės talpos EcoEl evoliucija, kuri dabar dar 
efektyvesnė, yra visiškai naujo dizaino ir su integruotu lietimui 
jautriu ekranu.

Valdymas ir nustatymas
4,3 colio spalvotas lietimui jautrus 
ekranas su aiškiais simboliais ir lengvai 
suprantamu tekstu užtikrina patogų ir 
paprastą šildymo bei karšto vandens 
ruošimo sistemų valdymą ir darbinių 
parametrų peržiūrą.

Naujas dizainas
CTC EcoZenitht i250 yra baltos 
spalvos. Kad sumontuota talpa atrodytų 
gražiai ir tvarkingai, viršutinėje dalyje 
esančios jungtys yra uždengtos skydeliu 
(naudotojų patogumui siūlomi trijų 
skirtingų aukščių skydeliai; standartiškai 
komplektuojama su 146 mm aukščio 
skydeliu).

Instaliuokite dabar. Papildykite vėliau 
CTC EcoZenitht i250 gali veikti kaip  
15 kW  galios elektrinis šildytuvas. Dėka 
integruoto šilumos siurblio valdiklio, prie 
talpos gali būti prijungti vanduo/vanduo 
tipo šilumos siurbliai EcoPart 406-410 ar 
oras/vanduo šilumos siurbliai EcoAir 406-
410, kad gauti visiškai išbaigtą šildymo 
sistemą su šilumos siurbliu.  

Vėsinimo funkcija
Su CTC EcoComfort priedu galite 
džiaugtis vėsiu oru vasarą. Šis priedas 
vėsią gręžinio temperatūrą (pasyvaus 
vėsinimo modulį CTC EcoComfort 
naudojant su CTC EcoPart) panaudoja 
patalpų orui vėsinti.

Tolygus temperatūros paskirstymas 
be triukšmo
CTC naudoja patentuotą technologiją, 
kuri užtikrina daug tolygesnį šilumos 
paskirstymą. Dėl integruoto automatinio 
vožtuvo nuolat palaikoma reikiama 
temperatūra radiatoriuose ir grindinio 
šildymo sistemoje. 

Kadangi palaikoma pastovi temperatūra, 
patalpose nesigirdi erzinančių garsų 
radiatoriuose ir grindinio šildymo 
vamzdžiuose (šią problemą sunkiai 
pavyksta išspręsti daugeliui kitų 
gamintojų). 

Laisvė, kuri papildomai nekainuoja
Energyflex sistema suteikia galimybę 
prijungti kitus energijos šaltinius. 
Naudojant numatytas papildomas jungtis, 
galima prijungti saulės kolektorius, šildyti 
baseiną ir pan.

CTC – lyderiai šilumos siurblių 
gamybos srityje
Visi CTC šilumos siurbliai ir kiti įrengimai 
yra pagaminti Švedijoje, Ljungby mieste. 
Bendrovės istorija prasidėjo dar 1923 
metais, kada buvo pagaminti pirmieji 
šildymo katilai namų šildymui. CTC 
bendrovė pirmieji pasiūlė šildymo katilus 
su integruota karšto vandens ruošimo 
sistema bei pirmieji pristatė oras/vanduo 
principo šilumos siurblius. Taigi, CTC 
gali pagrįstai didžiuotis savo indėliu į šios 
pramonės šakos vystymą.

Dar našesnė karšto vandens ruošimo 
sistema
Dėl naujų techninių sprendimų sistema 
dabar gali paruošti dar daugiau karšto, 
buitinio, vandens. Be to, CTC garantuoja, 
kad naudojant CTC EcoZenitht i250, 
bus užkirstas kelias legionelės bakterijų 
dauginimuisi. Dėl pažangių sprendimų 
karštas vanduo ruošiamas pagal poreikį 
tik tada, kai jo reikia.

Matmenų brėžinys

Standartinė komplektacija 

■ Talpa CTC EcoZenith i250;
■ Dekoratyvinis skydelis 146 mm;
■ Cirkuliacinis siurblys šilumos siurbliui pajungti;
■ Paduodamos ir grįžtamos šildymo temperatūrų jutikliai;
■ Apsauginis vožtuvas, 1/2“ 9 bar;
■ Įtampos jutikliai, 3 vnt.;
■ Montavimo ir naudojimosi instrukcijos. 

CTC EcoZenith i250

Modelis i250L i250H

Elektros sistemos duomenys 400V 3N/230V 1N

Matmenys (A x P x G) 1612/1654 x 595 x 672 mm 1862/1904 x 595 x 672 mm

Reikalingas lubų aukštis 1696 mm 1925 mm

Svoris 167 kg 182 kg

Talpos tūris 223 l

Karšto vandens gyvatuko tūris 5,7 l

Maksimalus leistinas slėgis/temperatūra 2,5 bar/ 100°C

Lietimui jautraus ekrano įstrižainė    4,3“

IP klasė IPX1

El. galia 3x400V - 9+6 (3)kW/ 1x230V - 9+3kW

Gaminami dviejų 
aukščių: 1654/1904 mm

4,3 colio spalvotas 
lietimui jautrus 
ekranas.

Du el. tenai (15kW), 
valdiklio pagalba 
galima nustatyti 
reikiamą galią arba 
visiškai išjungti. 

Energiją taupantis, 
cirkuliacinis siurblys, 
lengvam šilumos 
siurblio pajungimui. 

Energyflex sistema 
suteikia galimybę 
prijungti kitus 
energijos šaltinius.

Galimybė valdyti 
du skirtingų 
temperatūrų 
šildymo kontūrus.

Dvigubas karšto 
vandens gyvatukas.

Vėsinimo funkcija 
su vėsinimo priedu.

Nauja efektyvi 
izoliacija.

Pamaišymo 
vožtuvas 
tolygiam šilumos 
pasiskirstymui 
užtikrinti.

1. Nuorinimo jungtis

2. Šalto vandens jungtis Ø22

3. Išleidimo vamzdžio jungtis, 3/4“

4. Karšto vandens jungtis Ø22

5. Radiatorių paduodamo srauto jungtis, 22 mm

6. Radiatorių grįžtamo srauto Ø22/išsiplėtimo jungtis 

7. El. maitinimo pajungimas (po dangčiu)

8. Anga vamzdžiams, kairėje/dešinėje pusėse

9. Kėlimo įvorė 3/4“ BSP

10. Paduodamo į šilumos siurblį srauto jungtis Ø22 mm  
(tik CTC EcoZenith 250 L)

11. Grįžtamo iš šilumos siurblio srauto jungtis Ø22 mm  
(tik CTC EcoZenith 250 L)

12. Papildomo šilumos šaltinio pajungimo atvamzdžiai  3/4“ 
(po dangčiu) 

13. Cirkuliacinis siurblys šilumos siurblio pajungimui (po 
dangčiu)
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