CTC Safir 200
CTC Safir 300
Varmvattenberedare

CTC Safir är en elektrisk varmvattenberedare, byggd i
lackerad stålplåt med hög finish. Modulutförande
ca 60 x 60 cm gör den lättplacerad.
Konstruktion: Det syrafasta, rostfria tryckkärlet består av titanlegerad
molybdenstål av högsta kvalitet, isolerat med freonfritt polyuretanskum för bästa
isoleringsförmåga.
I kombination med en unik tillverkningsmetod vid svetsningen har korrosionsrisken
minimerats. En anod är därför inte nödvändig.
Installation: Varmvattenberedaren, som har mycket låg vikt och är konstruerad för
stående montage, levereras komplett med fabriksmonterad kombinationsventil,
anslutning 22 mm. Röranslutningen sker i det väl tilltagna utrymmet under beredaren
och rördragningen kan ske såväl direkt från golv som från tak (via urspårningar i
ryggplåten). Demonterbara sidoplåtar underlättar vid rörmontage. Uppvärmningen
sker via en rostfri elpatron som är placerad för att lätt kunna demonteras vid
eventuell inspektion av vattenmantel, eller byte. Produkten har inbyggt kalkskydd,
vilket ökar elpatronens livslängd.
Kalkhaltigt vatten: Då beredaren installeras i kalkrika områden skall elpatronen
ersättas med steatitelement monterat i en stålhylsa (artikelnummer finns under
tillbehör). För dockning mot CTC Electronic kompletteras beredaren med
expansionstillsats med RSK-nr 5531502.

Fördelar CTC Safir:
•

Passar till elpannan CTC Electronic om du kompletterar med
expansionstillsats RSK-nummer 5531502.

•

Rostfri och syrafast vattenbehållare i titanlegerat molybdenstål.

•

Tryckkärlets höga kvalitet gör att skyddsanod ej behövs.

•

Lättinstallerad, låg vikt.

•

Produkten är isolerad med freonfritt polyuretanskum för bästa
isoleringsförmåga. Isoleringen är anpassad för källsortering.

•

Inbyggt kalkskydd.

•

Mycket hög verkningsgrad.

•

Mått om 60 x 60 cm, vilket gör den lättplacerad.

•

Vi garanterar CTC Safirs funktion om vattnets kloridhalt ej överstiger
50 mg/l och pH-värdet ej är lägre än 7,5.

För mer information om CTC:s sortiment besök:
www.ctc.se

Måttskiss

CTC Safir i kombination med
elpannan CTC Electronic

Höjd Safir 300 1910 mm

Höjd Safir 200 1450 mm
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Bottenvy av beredaren

*) Demonterbara sidoplåtar
Safir
Modell

200 l

300 l

Vattenvolym

194 l

285 l

Volym 40°C vatten

445 l

680 l

Eldata standard*

400 V 2-fas

Effekt*
Vikt
Godkännande

3 kW
57 kg

65 kg

SEN 121/21

Säkringsstorlek

10

Uppvärmningstid 45°C

2,5 h

4,0 h

Uppvärmningstid 80°C

5,5 h

9,0 h

Höjd

1450 mm

1910 mm

Reshöjd

1600 mm

2020 mm

RSK-nummer

6922667

6922668

CTC Electronic har samma byggmått som
CTC Safir och passar därför att ställas
ovanpå beredaren. Beredaren kompletteras
med Safir expansionstillsats bestående av ett
12 liters expansionskärl samt rör och fästen.

* Standardutförande
Tillbehör och
reservdelar
CTC Expansionstillsats

RSK-nummer
5531502

Artikelnr.
58 07 38 001

170 081 65. 13-01. Rätt till ändringar förbehålles.

Electronic/Safir
Element steatit

91 30 39 001

Hylsa för element steatit

91 30 40 001

Packning för hylsa
steatit

91 30 41 001

Termostat

91 29 34 001

Ventilkombinat

91 30 59 001

Elpatron

91 29 35 001

Smältsäkring

91 30 56 001

+46 372 880 00

Leveransomfattning
Varmvattenberedare CTC Safir
Kopplingspaket D=22 bestående av
blandnings-, säkerhets-, avstängnings- och
avtappningsventil
Ställbara fötter
Demonterbara nedre sidoplåtar

Fax +46 372 861 55
www.ctc.se
Box 309, 341 26 Ljungby

