Ηλιακά πάνελ
Σύστημα ψύξης

ζε

Εναλλάκτης
Ενίσχυση της
γεωθερμίας τους
καλοκαιρινούς μήνες
από ηλιακά πάνελ

Λέβητας
αερίου - πετρελαίου

1η Αντλία
θερμότητας

Εναλλάκτης

Λέβητας ξύλου

2η Αντλία
θερμότητας

3η Αντλία
θερμότητας

Ολα σε ένα.

Το ECOZENITH i550 PRO διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο όλες αυτές
τις πηγές ενέργειας και τις κατανέμει αντίστοιχα όπου χρειάζεται.
ζεστά νερά χρήσης

2ος όροφος

Αισθητήριο
2ου όρόφου

1ος όροφος

Αισθητήριο
1ου όρόφου

Αισθητήριο
εξωτερικού
χώρου

Αισθητήριο
ισογείου
Ισόγειο

extra Μπόιλερ
εστων νερών χρήσης

Εναλλάκτης
τιτανίου

Πισίνα

Δοχείο αδρανίας
500 λίτρα

ECOZENITH i550 PRO
Ηλεκτρικές αντιστάσεις
9Kw x 3

Δοχείο αδρανίας
500 λίτρα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
από την ΚΑΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστήματος
σε κατοικία τριών επιπέδων
με πισίνα
1. ECOZENITH i550 PRO
2. ECOZENITH 510
3. ECOHEAT αντλία γεωθερμίας
4. ECOAIR αντλία αέρος/νερού
5. Λέβητας (πετρελαίου-αερίου)
6. Ενεργειακό τζάκι νερού
7. Ηλιακά πάνελ ζεστού νερού
8. Ζεστά νερά χρήσης
9. Ενδοδαπέδια θέρμανση
10. Θερμαντικά σώματα
11. Θέρμανση πισίνας

4

Ορι

ζόν

τιο

κλε

ιστό

γεω

θερ

μικό

σύσ

τημ

α

Κατακόρυφο κ
γεωθερμικό σύ

Συνδυάστε τώρα το boiler ECOZENITH i550 PRO με τις αντλίες θερμότητας CTC μαζί με ηλιακούς συλλέκτες, λέβητα
πετρελαίου, ενεργειακό τζάκι νερού ENERGY XK3 και διαχειριστείτε με τον ιδανικότερο τρόπο όλες τις πηγές ενέργειας από
το έξυπνο σύστημα αυτόματης επιλογής CTC ECOLOGIC PRO control system για μέγιστη οικονομία και υψηλή απόδοση.
Δημιουργήστε την θέρμανση της αρεσκείας σας σε κάθε επίπεδο του χώρου σας έχοντας παράλληλα τα ζεστά νερά χρήσης
στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.
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άλλη πηγη ενέργειας
Αντλία θερμότητας
Αέρος - Νερού
ECOZENITH i550 PRO

Σύνδεση αντλιών
αέρος / νερού και
γεωθερμίας μαζί με
άλλη πηγη ενέργειας

Σύνδεση τριών κυκλωμάτων
θέρμανσης
(ενδοδαπέδιας + σώματα)
με αντιστάθμιση

Αντλία θερμότητας
Γεωθερμίας

Ζεστά νερά χρήσης
με ανακυκλοφορία
και προρυθμισμενη
θερμοκρασία

Αντλία θερμότητας
Αέρος - Νερού

ECOZENITH i550 PRO

Ζεστά νερά χρήσης
με προρυθμισμένη
θερμοκρασία

Λέβητας
(Πετρελαίου, Αερίου,
Ηλεκτρικός, Πέλετ)

ECOZENITH i550 PRO

Σύνδεση
ηλιακών στην
σερπαντία.

ECOZENITH i550 PRO

Σύνδεση
ηλιακών στον
όγκο.

ECOZENITH i550 PRO

Διαστρωμάτωση
με ενέργεια από
την σερπαντίνα
ηλιακών.

Σύνδεση αντλιών αέρος / νερού
και γεωθερμίας μαζί με άλλη
πηγή ενέργειας.
Σύνδεση τριών κυκλωμάτων
θέρμανσης
(ενδοδαπέδιας + σώματα)
με αντιστάθμιση

άλλη πηγη ενέργειας

Αντλία θερμότητας
Αέρος - Νερού
Αντλία θερμότητας
Γεωθερμίας

Ζεστά νερά χρήσης με
ανακυκλοφορία και extra
δοχείο με προρυθμισμενη
θερμοκρασία

Σύνδεση ηλιακών
στην σερπαντία.

Αντλία θερμότητας
Αέρος - Νερού
Θέρμανση πισίνας

ECOLOGIC PRO
Έξυπνο σύστημα
διαχείρισης

Ζεστά νερά χρήσης
με προρυθμισμένη
θερμοκρασία
Λέβητας

Σύνδεση δύο κυκλωμάτων
θέρμανσης
(ενδοδαπέδιας + σώματα)
με αντιστάθμιση

ECOZENITH 510
ECOZENITH 530

Αντλίες θερμότητας
Γεωθερμίας

ECOLOGIC PRO
Εξυπνο σύστημα
διαχείρισης

Λέβητας

Σύνδεση ενός
κυκλώματος θέρμανσης
με αντιστάθμιση

ECOZENITH 510
Αντλίες θερμότητας
Αέρος - Νερού

Απεριόριστες δυνατότητες του ECOLOGIC PRO

Η εταιρία σας προτείνει κάποιες ενδεικτικές μορφές συνδεσμολογίας ανάλογα με την χρήση της εκάστοτε περίπτωσης
κατοικίας ή επιχείρησης.
Μπορείτε να ακολουθήσετε την συνδεσμολογία που χρειάζεστε για την καλύτερη λειτουργία θέρμανσης του χώρου.
ΗExAmPLE
εταιρία μας σαςCOnnECTiOn
προτείνει και άλλες μορφές συνδεσμολογίας ανάλογα με την ανάγκη του κάθε χώρου βασιζόμενη σε
The additional heat is positioned before the hot water
Ecologic
system 4. (One of six different systems)
μελέτες
καιPRO
αναλύσεις.
system. Solar energy can be connected either to the
Heat pumps 1 and 2 can be connected via diverting
Μπορούμε
ναthe
εξασφαλίσουμε
θέρμανση
νερόhot
χρήσης
ήσυχοι
στοtank
μεγάλο
αυτό
κεφάλαιο
που
waterμένοντας
tank or to
a buffer
using
diverting
valves,
valves thatτώρα
direct
heat flow either
to theκαι
hotζεστό
water
or
to
a
ground
heating
loop.
Pool
heating
is
connected
system
or
to
the
heating
system.
The
other
heat
pumps
λέγεται ΘΕΡΜΑΝΣΗ εξαλείφοντας την ερώτηση
after the buffer tank. Cooling can be connected to the
are connected to the heating system. All the heat from
“Πώς
ζεσταθώ
με ποιόνheat
τρόπο?”
bedrock/ground source heating system.
heat θα
pumps
and και
additional
goes to the heating
system through the buffer tank.
Solar Energy

Cooling
Pool

Additional heat

DHW

Heat pump 1
Buffer tank

CTC ECOLOGIC PRO control system

NB: This is a schematic diagram! Actual installations must be
planned according to applicable standards.
Heat pump 2

+

CTC EcoLogic PRO/Family

Art. number

58 5888 302

Οι απεριόριστες δυνατότητες του ECOLOGIC PRO
Electrical data
230V 1 N~
σαςfuse
βοηθούν
Max.
size να συνδυάσετε τα κατάλληλα
10 A συστήματα
θέρμανσης για τις δικές σας4.3
ανάγκες
το καλύτερο
Display
inches, με
colour,
touch
ACCEssORiEs
Measurements
(w
x
h
x
d)
απότελεσμα και την μέγιστη οικονομία.
CTC SMS
Display

159 x 160 x 28.1 mm

Connection box

479 x 283 x 121 mm

CTC Wireless Room Sensor
CTC BMS/Internet Modbus
CTC Mixing valve package PRO

Art. no: 58 5518 301
Art. no: 58 5520 301
Art.no: 58 5513 301
Art. no: 58 5903 301

Η ΚΑΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε
τεχνικές αλλαγές ή να τροποποίησει το περιεχόμενο αυτού του
εντύπου χωρίς προειδοποίηση και δε φέρει καμία ευθύνη για
ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών.
Η ΚΑΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με
αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών
όπως και όλλων των σχεδίων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή
χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΚΑΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
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