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Find en CTC distributør i dit land

CTC Brilliant
Vandvarmere til næsten alle varmtvandsbehov

En serie højeffektive, rustfri vandvarmere i flere modeller til 

helårshuse og feriehuse: 60, 110, 200 og 300

Fordele

• Flere modeller, som passer til de fleste behov 

• Velisolerede med effektiv og miljøvenlig skumisolering

• Nem tilslutning forneden med den medfølgende påfyldningskobling

• Vandbeholder i rustfrit stål 

• Kan nemt kombineres med de mest almindelige 

opvarmningssystemer

• Høj virkningsgrad

Skala for ecodesign-data (A+ til F)



Velisolerede for at få et minimalt 

varmetab

For at minimere varmetab og opfylde de 

høje energikrav i Europa er alle modeller 

isoleret med en effektiv og miljøvenlig 

skumisolering. Opvarmningen sker ved 

hjælp af en rustfri elpatron, der styres af en 

justerbar termostat. 

Væghængte vandvarmere

Vores mindste vandvarmere, CTC Brilliant 

60 og 110, er små og smidige. De er 

specialtilpasset til fritidshuset eller den 

mindre bolig, hvor der er brug for høj effekt 

på et lille areal. For at gøre tilslutningen 

enkel og smidig er CTC Brilliant 60 og 110 

udstyret med fabriksmonteret ledning med 

stik. Begge modeller kan nemt monteres 

på væggen med den medfølgende konsol, 

og vandtilslutningen sker på undersiden 

med den medfølgende påfyldningskobling.

Gulvstående vandvarmere

For at du kan få en pæn og ensartet 

installation, har CTC Brilliant 200 og 300 

fået samme moderne design som vores 

varmepumper. Disse vandvarmere egner sig 

til installation i et bryggers eller vaskerum. 

Masser af varmt vand

Hvis I er en storfamilie eller har et 

stort boblebad, kan det være en idé 

at kombinere varmepumpen med en 

CTC Brilliant 300. Denne kombination giver 

dig mulighed for at dække et meget stort 

varmtvandsbehov med det mindst mulige 

energiforbrug. 

En drøm at installere

For installatøren er det en drøm at 

installere en gulvstående CTC Brilliant. 

Servicelågerne, der er placeret nederst 

på begge sider af produktet, er store og 

nemme at afmontere ved installation og 

kontrol af vandmålere og tilslutninger. 

Produktet kan stilles helt ind mod væggen 

selv ved tilslutning foroven takket være den 

smarte udformning af top og bagside.

– Helt enkelt brilliante vandvarmere fra CTC
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CTC Brilliant 200-300:

Vandvarmer med bundtilslutning, fabriksmonteret elpatron og termostat. 

Medfølger: 

Kombinationsventil KLK 22 og manual.

CTC Brilliant 60-110: 

Vandvarmer med bundtilslutning og fabriksmonteret elpatron, termostat og tilslutningskabel 

med stik.

Medfølger: 

Kombinationsventil KLK 15, vægkonsol og manual.

Leverancens omfang og målskitse



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 1
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Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

Tilbehør:

Til områder med kalkrigt vand

Steatitelement 1,5 kW 1” 

Keramisk elpatron (længde: 445 mm) til CTC Brilliant 200-300.

CTC-nr.: 589031301 

RSK: 6937003

CTC Brilliant  kan installeres i de fleste brugsvandssystemer, hvor vandets klorindhold ikke overstiger 50 mg/l, og hvor pH-værdien ikke er lavere end 7,5.

Tekniske data

RSK-nr.

CTC-nr.

Vægt kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Tilslutning varmt brugsvand (klemringskobling) mm

Tilslutning aftapning (klemringskobling) mm

Lydeffekt indendørs L
WA

dB(A)

Eldata, tilslutning

Anbefalet sikring A

Kapslingsklasse (IP)

Elpatron 1” 230 V Indstikslængde: 317 mm kW

Elpatron 1” 400 V Indstikslængde: 445 mm kW

Effektområde elpatron (min-maks) kW

Maks. driftstryk (PS) bar

Tankvolumen varmt brugsvand liter

Brugsvandsydelse (V
40

) (mængde 40 °C) liter

Opvarmningstid fra 10 til 60 °C min

Fabriksindstilling, termostat (30-75 °C) °C

Belastningsprofil varmt brugsvand

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand

60 110 200 300

693 8172 693 8173 693 8174 693 8175

588900001 588901001 588903001 588904001

21 29.6 66 89

458x444x730 458x444x1120 620x596x1486 620x596x1872

15 15 22 22

15 15 22 22

15 15 15 15

230V 1N~ 50/60 Hz 400V 2N~ 50/60 Hz

10 10 10 10

IP 22 IP 44

2 2 - -

- - 3 3

2-2 2-2 3-3 3-3

10 10 10 10

56 100 190 282

71 146 281 392

100 195 215 330

60 60 60 60

M M XL XL

C B C C


