CTC EcoFlex standard
Pillekedel komplet
med integreret pillebrænder.

• Integreret gennemprøvet brænder
• Høj virkningsgrad, 92%
• Miljøvenlig, lav emission
• P-mærket af SP i Sverige
• Afstemt brænder og kedel
• Justerbar røggastemperatur
• Automatisk tænding
• Med varmestyring & røggasalarm

  

CTC EcoFlex, med integreret brænder for fyring med
energipiller, er et naturligt valg når miljø og økonomi er
eller skal i højsædet.

Kedlen er P-mærket, hvilket er en garanti for at produktet har en høj virkningsgrad, miljørigtig forbrænding og
er driftsikkert.

Denne specialudviklede kedel har stående røgkanaler
og ingen retardere. I bunden af fyrboksen er en 42-liter
askeskuffe, nem at trække ud og tømme.

Kedlens komplette styresystem styrer alle væsentlige
funktioner som brænder, overvågning af røggastemperatur, rengøringsinterval samt shuntregulering, dag/nat,
ferie sænkningsfunktion osv. Alt dette giver, sammen
med kedlens konstruktion, en meget høj års- og kedelvirkningsgrad.

Brænderen er af typen underfodret med opad brændende ﬂammer og skal normalt kun rengøres en gang
om året Dette, sammen med automatisk brænderstart,
betyder at CTC EcoFlex er bekvem og enkel at anvende
og vedligeholde.
I CTC EcoFlex arbejder brænderen i ﬂere effekttrin,
afhængig af hvilket varmebehov der skal dækkes.
Røggastemperaturen kan justeres ved hjælp af en
justerskrue.

Installationen er enkel da kedlen kun er 600 mm bred
og derved kan føres gennem almindelige døre. Pilleslangen kan monteres ud gennem venstre eller højre
sideplade, hvilket giver en pæn montage. Slangen kan
også, hvis det ønskes, monteres ind forfra gennem
frontafdækningen.
Kedlen fås også i en variant, med el-patron og varmeveksler for varmt vand.

CTC EcoFlex standard
15 kW

Mærkeeffekt
Effektområde

5-15 kW

Fabriksindstilling høj/middel/lav

400V, 1 faset

Strømforsyning
Beskyttelsesklasse

IP X1

Vandindhold i kedel

150 l

Maks. driftstryk

2,5 bar

Maks. driftstemperatur

110° C

Vægt (ekskl. emballage)

255 kg

3. Retur
4. Fremløb
5. Ekspansion
6. Røgafgang
8. Aftapning
9. Røggasanalyse

Leveringsomfang:
Kedel CTC EcoFlex, standard
Integreret kedelstyring
Rumføler, udeføler og fremløbsføler
Integreret pillebrænder
Frontafdækning
Rensekost

Tilbehør:
Pillesnegl 1,5 m
Pillesnegl 2,0 m
Pillebeholder 400 l
Shunt
Vinkelrøgrør

15/9/0 kW

Forhandles af:

1” udvendig gevind
1” udvendig gevind
1” indvendig gevind
ø 150 mm
½” indvendig gevind
M 10

