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ETA eHACK
130 kW
20 til 240

Fliskjelen for
landbruk og næringsbygg
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www.eta.co.at

E TA
Innholdsrik komfort

En
verdenssuksess fra
Østerrike
ETA Heiztechnic i Østerrike er spesialist på
produksjon av biovarmeanlegg. Her lages vedkjeler,
pelletskjeler, kombikjeler og flis-kjeler. Vi bruker
den mest moderne teknologi i kombinasjon med
naturlige, tradisjonelle energikilder.

ETA betyr virkningsgrad

Virkningsgrad benevnes med den greske bokstaven
η, som uttales "eta". ETA-kjeler lager mer varme av
mindre brensel. Slik beskytter vi både miljøet og din
økonomi

Ved: Gammelt og godt

Ved er vårt eldste brensel – og vårt mest moderne:
Det er en lang historie fra den åpne flammen foran
hulen til en moderne biovarmekjele. Fra midten av
det 20. århundre ble det i en kort periode nedgang i
bruken av ved. Olje var det nye fyringsmiddelet.
Det ble bare et kort mellomspill sammenlignet med
hvor lenge man har brukt tre til brensel. I dag vet vi
at oppvarming med fossilt brensel ikke er
bærekraftig fordi det bidrar til global oppvarming
og skader miljøet. Dessuten kan forsyningen ta
slutt. Det blir stadig mindre av fossile råstoffer, de
er ikke fornybare, og de kommer i mange tilfeller
fra poli-tisk ustabile områder. Tre er derimot et
rimelig og fornybart råstoff som kan produseres
lokalt, og det belaster ikke klimaet ved forbrenning.
Ikke rart at oppvarming med trevirke er på full fart
tilbake!
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Siden desember 1998 har ETA i Østerrike vist veien
til en ny generasjon biovarmekjeler med tre som
brensel. Produktene inneholder patentert teknologi, moderne styringsteknikk - og er meget enkle
i bruk. Det er komfort og virkningsgrad som gjør
ETA-produktene så populære over hele verden.
Med en produksjonskapasitet på mer enn 20.000
kjeler per år og en eksportandel til hele verden på
80 % er ETA en av verdens ledende produsenter av
biobren-selkjeler.

Du kjøper mer enn en fyrkjele

Den som kjøper en biovarmekjele fra ETA fokuserer
på bærekraft.
Den grønne utviklingen setter forventninger til
både økonomi og miljø. Som leverandører av
fornybare løsninger er vi stolte av den nye
generasjonen med ETA flis, pellets og vedkjeler som
er utviklet for å leve opp til disse forventningene.
ETA Norges rentbrennende ovner gir ikke bare lave
klimagassutslipp, men de gir også svært lite utslipp
av partikler ut i fyrrom.
Våre ansatte står klare til å hjelpe deg med å finne
den optimale løsningen for deg og ditt behov. Fra
våre lokaler i Hokksund tar vi I ETA Norge ansvar fra
A til Å.
Slike vilkår skaper god ENERGI.

ENERGI FRA TREVIRKE
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Energi fra trevirke
er en vinner for alle!

60 mill.
Fastmeter

Tilvekst:

25 mill.
Fastmeter

0
54
1.

rge
No
10

10 mill.
Fastmeter
Tilvekst:

25 mill.
Fastmeter

ike
terr
Øs

4
02
2.

18 mill.
Fastmeter

20
Felt trevirke:

7
10
1. 5
09
1.

0

79

2

94

ØSTERIKE

FINLAND

FRANKRIKE

TYSKLAND

NORGE

blir

100 km

201
0
Felt trevirke:

Trevirke er naturlig og CO2-nøytralt. Forbrenningen
tilfører ikke mer CO2 til miljøet enn det plantene
har bundet gjennom sin vekstperiode. Balansen er
fullkommen. Den samme mengden frigjøres også
om trevirket blir liggende i skogen å råtne. Energi fra
trevirke belaster ikke klimaregnskapet.
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Mens prisene på fossile brensler som olje og gass
er utsatt for sterke svingninger i internasjonale
markeder og vil øke jo lenger tiden går, er prisen på
energiflis og trepellets relativt stabil.
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Hvis man vil spare energikostnader, ta hensyn til
miljøet og bruke lokalt råstoff: Da kommer energi
fra trevirke i en klasse for seg. Trevirke er en stadig
fornybar ressurs. Vi har det alltid rundt oss og
tilgangen er stabil og sikker. Tilveksten av trevirke
øker over hele Europa.

Skogbestand
i Europa
Oppgitt i mill. m3
2004
skogbestand
2010
skogbestand
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VA R M E SAT T I SYST E M

Varme,
der den behøves
Fliskjelene fra ETA produserer ikke bare varme. De
styrer også fordelingen av varmen meget effektivt.
Du kan stole på styringssystemet fra ETA.
ETA fliskjeler leveres som standard med
styringssystem for hele varmeanlegget. Om det
gjelder solvarmeanlegg, varmtvannsproduksjon,
eller akkumulatortank med tappevannsmodul,
om varmen leveres på vegg via radiatorer eller
fra rørsløyfer i gulv: Det hele styres direkte fra
berøringsskjermen på kjelen, eller fra en PC
eller fra en smart-telefon. Via enkle bilder og
selvforklarende symboler ser man med et øyekast
om solvarmeanlegget leverer varme eller hvor mye
varme det er på akkumulatortanken.

av året når energiforbruket er mindre en det kjelen
produserer. Akkumulatortanken lagrer da denne
overskuddsvarmen og frigjør den igjen ved behov.
Det sparer brensel og skåner kjelen som dermed
ikke behøver å starte så ofte.
Hvis man kobler inn et solvarmeanlegg er også
akkumulatortanken uunnværlig. Om sommeren kan
man lage varmt tappevann nesten kostnadsfritt. Om
vinteren er det sjelden så varmt vann i solfangeren
at man kan lage tappevann på 60 °C, men vannet er
ofte varmt nok til gulvvarmeanlegg og radiatorer for
vann med lave temperaturer. For da behøver man
varmt vann som bare holder 30 til 40 °C.

Akkumulatortanken er avgjørende for et
effektivt anlegg

Akkumulatortanken er spesielt viktig i lav-last
sesongene vår, sommer og høst, eller andre deler
ETA blandemodul for 2 kretser sparer tid og
penger da det ikke behøves sensorkabler,
pumpe- eller blandeventilkabler.

Fjernstyring via meinETA-plattformen.

Integrert returtemperaturøkning
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Sjiktlademodulen sørger for
effektiv utnyttelse av små
solvarmeanlegg og store
akkumulatortanker eller svært
store solfangeranlegg.

Alt under kontroll!
ETA romtermostat
viser romtemperatur,
utetemperatur og
og temperaturen kan
tilpasses enkelt i hvert
rom.

Den sjiktende akkumulatortanken kan
også kombineres med en tappevannsmodul. Den varmer opp tappevannet
i en plateveksler som alltid leverer
friskt, varmt vann. Dermed minimeres
faren for bakterie- og algevekst i tappevannsystemet. Anlegget er kompakt
og trenger liten plass.
Et sirkulasjonssett som sørger for
at tappevannet alltid er varmt, selv
i lange rørsløyfer, kan leveres som
tilleggsutstyr.

ETA-sjiktende akkumulatortank er et ideelt
tillegg til fliskjelen. Den lagrer overskuddsvarme på riktig sted i tanken og henter den
ut igjen ved behov.
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Via smarttelefon, nettbrett eller PC
betjener du hele varmeanlegget på
samme måte som om du står direkte
ved kjelen.

Fraværsmodus, nattsenking, ferieinnstilling: Man vet alltid
hvilke knapper man
skal trykke på og
hva de betyr.

Enkelt og
styrbart
God teknikk kjennetegnes ved at den er enkel
å bruke. Man trenger ingen spesiell teknisk
innsikt for å kunne bruke alle fordelene i
ETAtouch systemet.

ETAtouch: Berøringsskjerm på kjelen

Tidene med uoversiktlige styringer med brytere og
ratt er forbi. Via den enkle berøringsskjermen i ETA
eHACK får du overblikk og kan styre selv de mest
kompliserte anlegg på en enkel og praktisk måte.
Symbolene er selvforklarende. Om du vil øke eller
senke temperaturen. Om du vil endre tidspunktet
for nattsenking. Om du vil senke temperaturen når
du drar på ferie – du gjør det hele med noen enkle
tastetrykk på berøringsskjermen!
Du styrer ikke bare kjelen, men alle delene
i varmeanlegget slik som akkumulatortank,
pelletslager, solfangeranlegg, og
tappevannsproduksjon. Med ETA-touch har du
alt under kontroll. På den måten har du f. eks. full
oversikt over hvor mye pellets du har på lager eller
hvor effektivt solfangeranlegget er.

meinETA: Gratis internettplattform

anlegget via smarttelefon, nettbrett eller PC. Slik har
du full kontroll, hvor du enn er! Logg inn på www.
meinETA.at Der kan du se og bruke berøringsskjermen
akkurat som direkte på kjelen!
Askebeholderen må tømmes. Det er tid for service...
Du trenger ikke tenke på det, meinETA varsler deg
gratis via e-post.

Rask hjelp

Gi din ETA-leverandør tilgang til din konto på www.
meinETA.at. Da kan han planlegge servicebesøket
hos deg i tide. Ofte trenger han ikke engang å
komme. Mye kan løses direkte via internett eller
ved i samarbeid med deg i telefonen. Noen enkle
innstillinger - så virker alt som det skal. På anleggets
statusside, ser du hvem som har tilgang til anlegget
ditt. Du bestemmer alltid selv hvem som har tilgang til
ditt anlegg.

Dersom du knytter varmeanlegget til internett
kan du ha full oversikt og gjøre alle innstillinger på
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Betjen anlegget mens du er
på vei hjem og kom hjem til
et varmt hus.

Tekniske forutsetninger for meinETA

For å benytte meinETA må kjelen ha en
bredbåndstilknytning til internett. Kjelens
berøringsskjerm knyttes til internett med en
nettverkskabel. Hvis man ikke har internett i
fyrrommet kan det hele løses på en enkel måte
med ETA PowerLine. Da overføres datasignalene til
internettmodemet via en vanlig stikkontakt.

ETA utstyr

med den høyeste kvalitet for din
skyld. Systemet er utviklet, produsert
og patentert i Østerrike. Levering og
montering gjøres av din lokale ETAforhandler. Uansett - skulle det oppstå
et problem er ETA-Kundeservice aldri
langt unna. Vi stiller opp når du trenger
oss.

For nettbrett, smart-telefon eller PC

meinETA virker i alle operativsystem. Fra en PC kan
man kobles seg til meinETA via internettlesere som
f. eks. Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome eller
Internet Explorer 9.

Implementering i eksisterende
styresystemer

Det er relativt enkelt å implementere ETA-styringen
i eksisterende systemer. Med RESTful Webservice og
Modbus/TCP kan verdier fra anlegget hentes ut og
bearbeides.
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OVERSIKTLIG ANLEGG

Alt på en skjerm:
ETA-Standard
Et moderne biovarmeanlegg er bare effektivt, når
det styres riktig. Det sørger ETAtouch for.
I ETAtouch-styringen får du alle funksjoner
på kjøpet. Her er styring for to varmekretser,
tappevannsproduksjon via tank eller
tappevannsmodul såvel som integrert styring av
solfangeranlegg. Selv LAN-tilkobling er standard
på alle ETA kjeler. Kobler du kjelen til Internett kan
alle deler i anlegget også styres via smarttelefon,
nettbrett eller PC.

Kjele- og forbrenningsregulering*

Turtallsregulering sparer strøm. Lambda- og
tennerstyring øker virkningsgraden. Alle deler i
anlegget overvåkes og styres kontinuerlig.

Styring av akkumulatortank **

Tre til fem temperaturfølere på tanken styrer
varmeproduksjonen og fordeler energien til ulike
forbrukere. Med fem følere blir kaskadestyring,
kvalitetssystemer og spisslastbrenner styrt etter
effektiv ETA-Standard.

Tappevannsproduksjon*

Varmt tappevann kan produseres i en ETA
tappevannsmodul, en varmtvannstank eller en
kombitank. Uansett produksjonsmetode kan det
også benyttes sirkulasjonspumpe med tids- og/eller
behovsstyring.

Solfangeranlegg**

I 1- eller 2-krets solfangeranlegg med en eller to
tanker styres soneladingen med ETA-sjiktlademodul,
to kollektorfelt og tre forbrukere.

To utetemperaturstyrte blandekreteser**

De kjøres over et ukeprogram med flere
tidsinnstillinger og automatiske og/eller manuelle
tilleggsfunksjoner. Systemet kan videreutvikles med
romfølere og fjernstyring.

Kan også forstås helt uten
brukerveiledning: Symbolene
på berøringsskjermen er
selvforklarende. Slik går styringen av hele anlegget
som en lek.

Ekstra systemfunksjoner

Samkjøring med andre varmekilder som f. eks.
oljekjeler, gassbrennere, varmepumper og ovner,
termostat eller differansetermostat, varmebehov
fra eksterne enheter som viftekonvektorer, kontroll
av fjernvarme med eller uten blandeventil og også
varmevekslere og enkeltromskontroll.

Veggmonterte styreskap for komplekse
anlegg.

Alle styringer kan utvides med veggmonterte
skap som leveres med eller uten egen ETA touch
berøringsskjerm.
* Styring og sensor er standard i leveransen
** Konfigurasjons avhengig styring. Sensor leveres som tilbehør.
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GODE LØSNINGER F RA ETA

Effektivitet og
fleksibilitet
Nøyaktig lufttilførsel er avgjørende for
en ren og effektiv forbrenningsprosess.
Røykgasstilbakeføringen som kan
leveres som tilleggsutstyr må brukes
dersom brenselet er svært tørt slik som
pellets eller Miscanthus, men også
dersom vanlig treflis er veldig tørr.

1
2
3
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7

Primærluft gjennom segmentristen
for effektregulering
Sekundærluft i to nivå for
fullstendig forbrenning
Patentert enkammer-celllesluse hindrer
ukontrollert lufttilgang
Patentert cellesluseskrue lager en tett forbindelse
i aska mellom konveksjonsdelen og
brennkammeret
Røykgassvifta sørger for at det alltid er
undertrykk i kjelen og dermed også for
tilførsel av nøyaktig luftmengde til
forbrenningen
Styrt røykgassgjenvinning: Kanalene
er ferdig montert og integrert i kjelen.
Aktivatoren som regulerer dette
leveres som tilleggsutstyr
Når man monterer røykgasstilbakeføring anbefales det å montere en trekkregulator i skorsteinen
for å få optimale trekkforhold

Målrettet luftstrøm

Forbrenningsluften tilføres brannen, i riktig mengde
og akkurat der den behøves, gjennom nøyaktig
regulerte spjeld, et for primærluft og et for
sekundærluft. Slik kan man tilpasse lufttilførselen
nøyaktig i forhold til hva slags brensel man benytter.
Det kommer ingen falsk luft inn til brennkammeret
gjennom den tette enkammer-celleslusen. Dermed
kan man garantere en kontrollert og fullstendig
forbrenning.
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som er tilleggsutstyr, styre hvor mye av røykgassen
som skal føres tilbake til brennkammeret.
Temperaturen i brennkammeret holdes dermed
på et ideelt nivå – dvs mellom 800 °C og 1.000 °C.
Da spaltes brenselet fullstendig, samtidig som den
termiske belastningen på kjelen er så lav som mulig.
Det øker kjelens levetid.
Dessuten kan for høy temperatur i brennkammeret
føre til slaggdannelser.

Integrert røykgasstilbakeføring

ETA flisfyringsanlegg har den fordelen at flere ulike
brenselstyper kan benyttes. Det gjelder ikke bare
størrelsen. Dersom man brenner svært tørr treflis
med mindre enn 15% vann (M), Miscanthus eller
pellets må man benytte en røykgasstilbakeføring på
samme måte som man kjenner fra større anlegg.
Røykgasstilbakeføringskanalene er integrert i
kjelene som standard. Ved behov kan en motor,
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GODE LØSNINGER F RA ETA!

Patentert
ett-kammers
cellesluse

ETA-Info: Slik virker celleslusens
posisjonsføler Siloskruen bringer flis

fra siloen fram til fallsjakta. Der faller
flisene ned i ett-kammers celleslusen.
Dette skjer når celleslusen er åpen
oppover. Ettersom celleslusen står stille
mens den fylles og ikke fylles mer enn
halvfull blir ingen fliser som oppfyller
størrelsesnormen kuttet. Det blir heller
ikke liggende noe igjen på overflatene
i slusa. Derfor slites verken kniven eller
tetningsflatene og konstruksjonen har
meget lang levetid.

Sikker innmating: ETA ett-kammers cellesluse

setter en ny standard for sikker innmating.
I motsetning til tidligere løsninger med
tilbakebrannspjeld, skaper denne løsningen ikke
under noen omstendighet en åpen forbindelse
mellom fyrrom og brenselslager. Det kan altså
ikke slippe verken flammer eller varme gasser fra
brennkammeret ut i innmatingsanlegget og dermed
utelukkes også farlige situasjoner med tilbakebrann.

Matingen er skånsom mot brenselet: Den

ETA-utviklede enkammer-celleslusen har sørget for
sikker mating av flis opp til P31S (tidligere G50) i
tusenvis av enheter i årevis.
Effektbehovet er minimalt og celleslusen drives av
samme motor som brennerskruen.

Celleslusen stopper presis helt åpen. Det gir
den vesentlig lenger levetid: Flisene mates

direkte i en åpen, stillegående rotor med stort
volum (Ø 180 mm). Slusen er meget stillegående og
driftssikker for brenselet faller ned i rotoren uten å
berøre kniven og motkniven. Bare svært lange fliser
som stikker over kanten blir kuttet mellom en skarp,
herdet kniv og et motstål. Utover dette er det ingen
kontakt med materialet verken under fylling eller
tømming.

Vanlige to- eller
flerkammersluser:

• Stort effektbehov
spesielt med grov flis
• Lange fliser
stopper kjelen
• Stor slitasje
• Høyt støynivå
• Små tetningsflater

ETA HACK ett-kammer cellesluse

• Lavt effektbehov,
selv med grov flis
• Lange fliser kuttes med en herdet kniv
mot kammerkanten og går videre
inn i kjelen uten å skape problemer
• Liten slitasje
• Store teningsflater og dermed
helt sikker mot tilbakebrann
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Intelligent brennkammerteknikk
Ideell utnyttelse av brenselet. Brenselet
skyves inn på brennkammerets dreierist fra

siden. Der ligger det på risten og gjennomgår
en fullstendig forbrenning. Brennkammeret er
kled med sjamottleire og forbrenningsluften som
tilføres skaper en jevn, høy temperatur så brenselet
utnyttes optimalt. Når brenselet er totalt utbrent
dreies risten 360°. Da faller fremmedlegemer som
spiker, skruer, stein o. l. ned i den store askeskruen.
Med den patenterte skrapen over brennkammeret
blir også flammekammeret feiet automatisk.
Det øker kjelens virkningsgrad og senker følgelig
røykgasstemperaturen.

Overfyllsikring. Dette er en viktig sikkerhetsdetalj

som sørger for at det aldri er mer brensel i
brennkammeret enn det som kan forbrennes. Selv
når kjelen er kald eller våt etter å ha stått lenge stille
og det brukes brensel som er vanskelig å tenne,
så fylles det ikke for mye brensel. Dermed unngår
man også forpuffing. Styringen sørger for at det til
en hver tid er riktig mengde brensel i kjelen. Det er
en fordel uansett brensel, men ikke minst hvis man
bruker pellets eller annet veldig tørt brensel.

Optimal tenning sparer energi. Etter korte
avbrudd i forbrenningen sørger den ildfaste foringen
i brennkammeret for at det fortsatt er varmt nok
til at nytt brensel som mates inn kan antennes av
de resterende glørne. Den lydløse tenneren brukes
bare dersom kjelen har stått stille i lengre tid. Så
snart lambdasonden og røykgasstemperaturen viser
at forbrenningen er i gang, kobler tenneren ut. Det
sparer energi!
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GODE LØSNINGER FRA ETA II

Sikker
med undertrykk
Turtallsregulert røykgassvifte. Den turtallsregulerte vifta er
meget stillegående og sørger for konstant undertrykk i kjelen.
Takket være spesiell frekvensstyring krever den også svært lite
effekt. Vifta sørger også for riktig tilførsel av forbrenningsluft til
brennkammeret og dermed fullstendig forbrenning og god utnyttelse
av brenselet. På grunn av den unike kjelekonstruksjonen genererer
røykgassvifta tilstrekkelig undertrykk i kjelen. Slik at man ikke
trenger trykkende vifter for tilført luft, som man er mest vanlig. En
vakuumføler sørger for effektiv regulering av røykgassvifta. Den måler
fortløpende undertrykket i kjelen og sørger for optimal lufttilførsel i
brennkammeret. Det fører til meget lave driftskostnader!

Lambdasonde
Det kommer an på blandingen. Lambdasonden
bidrar til å tilpasse et ideelt forhold mellom
brensel og oksygen.
Slik får man alltid mest mulig energi ut av ethvert
brensel selv om kvaliteten kan variere. Dessuten
registrerer sonden når tenningen er vellykket. Det
reduserer tennerens driftstid og sparer energi og
penger.

Lambdasonden er en viktig
del av forbrenningsteknikken.
Den styrer forbrenningen og
sørger for optimal forbrenningskvalitet i ETA-kjelen.

7“ berøringsskjerm
Berøringsskjermen i 16:9 format er dekket av
en robust glassplate, men følsom og enkel å
betjene. For å gjøre skjermen så lettlest som
mulig kan den innstilles i passende vinkel.

Integrert
returtemperaturøkning
Monteringen er rask og enkel og tar
liten plass, siden alle deler er testet
og leveres med kabel fra fabrikken. En
trykkføler som overvåker vanntrykket er
fabrikkmontert og en plass er ledig for
tilkobling i kjelens sikkerhetskjede.
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Integrert partikkelfilter
kan leveres som
tilleggsutstyr
Et naturlig fenomen som kan brukes til noe nyttig
Hvorfor legger det seg alltid støv på dataskjermen? Det
kommer av at støvpartiklene er elektrisk ladet og derfor
tiltrekkes av skjermen. Det er denne effekten som
benyttes i ETA partikkelfilter. Ved hjelp av en elektrode i
røykgasskanalen blir svevepartiklene utsatt for elektrisk
spenning og ionisert. De fester seg derfor til filterets
vegger og følger ikke med røyken ut i friluft.
Partikkelfilteret rengjøres automatisk hver gang kjelen
feies. Støvet faller ned, blandes med asken og mates ut
i askeboksen.
Siden partikkelfilteret er integrert ieHack kjelen kan det
ettermonteres uten å ta opp plass i fyrrommet.
Partikkelfilteret har et svært lavt strømforbruk. Med en
effektivitet på 80 - 85% sørger det for å holde utslippet
av støv under grensen for hva som er tillatt selv om man
brenner flis med dårlig kvalitet.
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En ren kjele
har høyest
virkningsgrad
Brennkammeret og konveksjonsdelen rengjøres
effektivt og automatisk. Det øker virkningsgraden
og reduserer servicebehovet. Bare
askeboksen må tømmes en gang i blant.
Takket være at asken komprimeres og
fordi askebeholderen er romslig,
må asken tømmes sjelden
sammenlignet med mange andre kjeler.

Automatisk feiing:
Definitivt progressiv

Fordi askeskruen faktisk er
større enn brennerskruen,
er fremmedlegemer i asken
som f. eks. stein og spiler ikke noe problem.
Det er enkelt å dra askeskruen ut
i framkant av kjelen.

Askebeholder: Ekstra stor,
men enkel å tømme. Asken fraktes helt automatisk
ut i en ekstern beholder. Askeskruen komprimerer
asken og dermed må den tømmes sjeldnere enn
hva som er vanlig på tilsvarende anlegg. Askebeholderen flyttes enkelt med en sekketralle. Deksler
over beholderens åpninger sørger for å holde tett
så ikke asken fyker ut selv om den fraktes over
ujevnt underlag. Frontdekselet med robust lukking
kan fjernes helt for lettere tømming. Dersom man
benytter større askebeholdere er de tilpasset feste
med pallegaffel, for flytting og tømming.

Feiing av konveksjonsdelen:
Vedvarende høy virkningsgrad. En spesiell
dempet mekanisme rengjør rørene i konveksjonsdelen. Asken skarpes løs og faller ned i rommet under. Integrert partikkelfilter som tilleggsutstyr bruker
samme mekanisme for feiing av filteret. Renslig og
effektivt! Asken som faller ned i bunnen av kjelen
føres videre med en liten skrape
og kommer inn i den midtmonterte askeskruen.
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Eksterne anlegg for
askeutmating
For å kunne tømme asken enda sjeldnere kan ETA
levere anlegg med store eksterne askebeholdere.
De kan plasseres til høyre eller venstre, foran eller
på siden! Slik får man ikke bare fleksible, men også

meget plassbesparende løsninger takket være de
spesielle, kjerneløse skruesystemene.

Askebeholder med 240 l
eller 320 l kapasitet
240 liter
Den varmgalvaniserte stålbeholderen har hjul så
den er lett å flytte og oppfyller kravene i EN 840.
Den er egnet for håndtering av et avfallsselskap.
240 liter

320 liter
Lukene i bunnen av beholderen
gjør det enkelt å tømme den. Med pallegaffel
kan beholderen håndteres med frontlaster eller
truck.
Luken i bunnen kan åpnes når beholderen står på
hjulene eller på en egen støtte. Da kan beholderen
løftes forsiktig opp og luken åpnes så det blir minst
mulig støvdannelse.

320 liter
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BRENSELSLAGRING
O G M AT I N G

Fra lageret til kjelen
Hvordan utforme brenselslageret? Hvordan sikres
en enklest mulig transport av brensel fra lageret til
kjelen? ETA systemene byr på mange løsninger.

en høydeforskjell mellom lager og fyrrom så
sirkelmateren kan gå vannrett. Men med ETA er det
heller ikke noe problem med skrått gulv i siloen og
stigende skrue fram til fyrrommet. Støtten under
sirkelmateren er justerbar slik at vinkelen kan tilpasses
nøyaktig.

En sirkelmater for alle slags lager

ETA sirkelmater kan tilpasses en rekke
ulike lagertyper. Ideelt sett kan det være

!
ETA-tips: Enkel regel for flisbehov

35 kW x 2 for flis med god kvalitet = 70 løskbm/år
35 kW x 3 for flis med dårligere kvalitet = 105 løskbm/år
Dersom man monterer sirkelmateren horisontalt,
skal høydeforskjell mellom gulv i fyrrom og gulv i
brensellager, være 690mm

H

ETA-info: Planløsningstips
for ﬂislager

• Sirkelmateren er laget for
maksimal lagringshøyde på 5 m.
• Skruen fra siloen til
kjelen kan ikke være lenger enn 6 meter (L).

L L

Med eller uten skrått gulv? Det er

lettere å bygge anlegget med vannrett
mating. Løsningen er meget stillegående.
Litt flis blir alltid liggende igjen i bunnen.
Derfor må man bare bruke meget tørr
flis i den aller første fyllingen. Dersom
man velger å bygge et skrått gulv under
sirkelmateren vil det ikke bli liggende
brensel igjen.
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Fra lageret
ti l kjelen

Friløpet betyr at motoren kan
endre dreieretning og løsne
blokkeringer i siloskruen uten
at sirkelmateren tvinges til å
gå feil vei.

En god fl iskjele trenger ikke ti lsyn.
Brenselstransporten går automati sk.
ETA brenselsmati ng sørger for
automati sk og problemløs drift selv
om det kommer grove fl iser i lasset.

Også for grov ﬂis

Med ETA eHack kan man fyre med grov fl is (P31S/
G50). ETA matesystem har ingen problemer med
fl is i lengder opp ti l 15 cm. Det brukes spesielle
progressive skruer for å frakte flis fra lageret
til kjelen. For å hindre blokkeringe, spesielt i
overgangen fra den åpne skruen i lageret til den
lukkede skruen fram til celleslusen, har man økt
skruens gjengeavstand fortløpende. Det gjør
brenselet løsere, skruen blir mer sti llegående og
bruker mindre eff ekt.

Den stopper ikke, selv om noe kommer i
klem Skulle det på tross av dette oppstå en

blokkering, vil systemet som overvåker skruens
strømforbruk snu skruens dreieretning for å løse
blokkeringen. Deretter fortsetter driften som
normalt. Selve sirkelmateren går aldri feil vei, så
bladfjærene i sirkelmateren skades ikke selv om
mateskruen reverseres. Det er løst ved at girkassen
har friløp, slik at fjærene ligger i ro når skruen går
bakover.

Alltid optimal brenselstransport

Kraftige bladfjærer for
silodiametre fra 1,5 m
til 4,0 m

Sirkelmater med kraftige bladfjærer
for siloer med diameter fra 1,5 til 4
meter, i trinn på en halv meter. For
siloer fra 4 til 6 meter leverer ETA
leddarmer som er ekstra forsterket.
Massive leddarmer
eller armer med doble
ledd for silodiametre
fra 4,5 m til 6,0 m

Ingen sveising eller
kapping er
nødvendig når kjelen
monteres.Delene
stikkes bare
sammen.

Fleksibelt system

Mateskruen kan bygges med standard deler i
lengder opp til seks meter, i trinn på 125 mm.
Delene må verken sveises eller kappes. De
stikkes bare sammen.
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ET BLIKK INN I KJELEN

Veien til varme
at kammeret bare fylles når den står i ro.
Dessuten er den meget effektiv, slitesterk og
har lavt effektbehov. Den drives synkront med
brennerskruen og av samme motor. En herdet
kniv med motstål skjærer av for lange
fliser slik at matingen ikke stopper. Ikke noe blir
sittende fast.

Fra brenselslageret via transportsystemet til
forbrenningskammeret: Det krever nøyaktig samspill
mellom komponenter av høy kvalitet som er
fleksible i forhold til hvordan de kan monteres!
1

Sirkelmater: Alt etter lagerets størrelse kan man
bruke sirkelmatere med bladfjærer i en diameter
fra 1,5 m - 4 m, eller med leddete armer fra 4,5
m - 6,0 m.

2

Friløpsnav: Dersom det oppstår en blokkering
løses denne automatisk opp ved at skruene går i
revers. Da kobles sirkelmateren ut så bladfjærene
ikke skades.

3

Åpen skrue: Den progressive skruen har
stort tverrsnitt og ligger åpent i troa i lageret.
Brenselet fylles i av seg selv, driftssikkert og
stillegående med lavt effektbehov.

4

Fleksibelt byggeklossystem: Brenselsmatingen
kan bygges i forhold til tilgjengelig plass.
Monteringen er rask og enkel. De ulike
delene må verken kappes eller sveises. De
stikkes bare sammen med profilrør som en
kraftoverføringsaksel.

5

Motoren: Samme motor driver både
sirkelmateren og mateskruen. Motorstyringen
overvåker strømforbruket, dersom det blir
for stort skyldes det en blokkering. Da vendes
skruens dreieretning inntil tre ganger for å løse
floken.

6

Kulehodeoverføring mellom skrue og fallsjakt:
Fleksibel forbindelse mellom mating og kjele.
Helling og vinkel kan uten videre tilpasses etter
stedlige forhold. En integrert pakning sørger for
at anlegget ikke lekker støv, slik at det holder seg
tett og rent.

7

Patentert en-kammercellesluse: Den
unike konstruksjonen hindrer tilbakebrann og gir
meget høy grad av sikkerhet. Med en diameter
på 18 cm skaper den et stort kammer som,
takket være posisjonsføleren sørger for

8

Stigende brennerskrue: Skruen har stor
diameter og transporterer selv store fliser inn i
brennkammeret uten problemer.

9

Berøringsskjerm og mikroprosessorbasert
styring: Kjelen styres med få tastetrykk
fra en enkel meny. Dersom kjelen er knyttet til
internett, gir den beskjed via e-post når f. eks.
askeboksen må tømmes.
Kommunikasjonsplattformen meinETA
med partnernettverk er gratis. Det er også
programvareoppdateringer som kan lastes
ned og oppdateres via USB-koblingen under
skjermen.

10

Røykgassvifte: Meget stillegående sørger denne
for alltid riktig undertrykk i kjelen. Vifta regulerer
luftmengden og undertrykket sørger for
sikkerhet i fyrrommet. Til forskjell fra flere andre
anlegg behøves det ikke ekstra vifter som trykker
luft inn i brennkammeret. Det sparer energi!

1
2
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11

Feiing av konveksjonsdelen: Turbulatorrørene
rengjøres ved at turbolatorene går opp og ned.
Rene rør gir høy virkningsgrad.

12

Spjeld for primær- og sekundærluft: Begge
spjeldene styres på bakgrunn av data fra
lamdasonden slik at brennkammeret til enhver
tid tilføres riktig luftmengde.

13

Varmt brennkammer: For å fjerne
asken fullstendig fra brennkammeret,
dreies risten automatisk 360° så asken faller
ned. Systemet er robust og påvirkes ikke av
fremmedlegemer i asken, slik som stein, spiker
e. l.

En ekstra inspeksjonsluke
monteres der siloskruen går ut
gjennom siloveggen. Da er det
enkelt å komme til for å fjerne
fremmedlegemer som har kommet
inn med brenselet og satt seg fast
i overgangen fra sirkelmater til
skrue.

14

15

Helautomatisk feiing og utmating av asken
til ekstern askebeholder: Askeskruen samler
asken fra brennkammeret, konveksjonsdelen
og evt. partikkelfilteret og fører den ut og
komprimerer den i askebeholderen.
Askebeholderen er romslig så den behøver
ikke å tømmes så ofte.
Integrert returtemperaturøkning: Løsningen
både rask og plass- og kostnadsbesparende
montering.

10

11

15

5
13
4

6
7

12

8

14
3
Veien gjennom kjelen:
Brensel

9
Progressiv skrue:
Ved å endre skruens stigning og
diameter blir brenselet transportert løst, med lav effekt og liten
slitasje fram mot kjelen.
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Røykgass
Varmtvann

Spesialløsninger kan løse
de fleste utfordringer
Våre systemer er modulbaserte så man kan tilpasse systemene
til nær sagt alle forhold og finne løsninger selv om mange
bygningsmessige betingelser er satt på forhånd.

Sentermating

Sentermating brukes når man skal ta brenselet
fra en silo som ligger rett over fyrrommet.

Mellomskrue

For å utligne høydeforskjeller, endre retning
og komme over avstander opp til 6 m kan
man bruke mellomskruer. Disse kan legges
med opp til 30° stigende vinkel. Også i
forbindelse med tømming av eksisterende
brenselslager, kan man benytte mellomskruer.

Mating med to skruer

To kjeler og en sirkelmater. Sirkelmateren
styres fra en eller begge kjelene. Med denne
løsningen får man en jevn tømming av lageret
uavhengig av de to kjelenes driftstid.
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Dobbel mating

Mating fra rektangulære rom
kan løses med to sirkelmatere og en
mellomskrue.

Løsning for pellets
Dersom det er liten plass til å lagre flis, er pellets
en ideell løsning. Pellets har fire ganger så høyt
energiinnhold som flis, derfor trenger man altså bare
en fjerdedel så stor plass til å lagre brensel.

Planløsning for
pelletslager med sirkelmater

• Pellets er mye tyngre enn flis. Lagringshøyden
må derfor ikke være mer enn 2 meter over
sirkelmateren.
• For at ikke pelletsen skal bli ødelagt av for mye
mekanisk påvirkning skal det ikke benyttes lager
med større diameter enn 4 meter og gulvets
helling skal ikke være over 12°.
• Den åpne skruen i lageret skal dekkes med en
pelletsplate så den ikke blir for full.
• Skruen fra siloen til kjelen kan ikke være lenger
enn 1,5 meter.

Eksempel

Et anlegg på 45 kW bruker ca 15 tonn pellets
per år. Det tilsvarer ca 23 m³.
Det vil si at et lager på 30m³ er stort nok til
årsforbruk, pluss litt reserve.
Gitt et lagervolum på:
4 x 4 m sirkelmater (max. 2 m høyde)
2 x 5 m skrue (med 4,5 m tømmehøyde)

Den som bare skal bruke pellets...

... skal bruke ETA sin spesialutviklede pelletsskrue.
Med denne skruen fra ETA kan man også lagre
brenselet i større høyde.

Planløsning for pelletslager
med mateskrue:
• Den åpne skruen i lageret man være maks
seks meter. Den samlede lengden av åpen
og lukket skrue kan være maks åtte meter.
• Under forutsetning av at bygningskonstruksjonen tillater det, kan det fylles
inntil seks meter pellets over skruen.
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B R E NS E L S L AG R I NG O G -M AT I NG

Fylling:
Enkelt, sikkert, renslig
Når man skal fyre med flis er det viktig å ha en
gjennomtenkt løsning for fylling av flissiloen. En
god løsning sparer mye tid og penger.

En støtfanger beskytter materen
mot skader under fylling

Lagring på bakkenivå

ter egner seg godt for å fylle brensel i høyden.

Dette er en klassisk løsning i mange tilfeller.
Løsningen er rimelig og enkel. Lageret fylles
med frontlaster, hjullaster, selvavlessende vogn
e. l. Løsningen er rask og lite arbeidskrevende.
Man kan legge til rette for å fylle brenselet rett i
siloen uten å ha behov for mellomlagring. Med
ETA sirkelmatere kan man lagre brenselet
i svært store høyder. En front- eller teleskoplas-

ETA-tips: Beskyttelse mot påkjørsel
Beskytter mot skader som kan oppstå når man
rygger inn for å fylle lageret.

Tippe i et lavereliggende lager

For å oppnå god fylling av flis med bratt rasvinkel
må fyllingsåpningen i siloen være stor. Ideelt
sett bør den gå over hele siloens bredde og
være minst 2 meter dyp. Med dette systemet
kan siloen være inntil 6 meter i diameter. For å
unngå at brenselet danner broer og ikke faller
ned må man velge en sirkelmater som er minst
like stor som siloens diameter. Dersom man
bygger nytt, bør man lage en rund silo. Gjerne
en som er prefabrikkert for gjødsel eller surfôr.
Den tømmes i så fall helt med sirkelmateren. Det
kan være et meget prisgunstig alternativ.
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mindre enn halve diameteren anbefales to skruer for
å fylle lageret helt.
Dersom det ikke lar seg gjøre å tilpasse fylling fra
skrue, kan man også blåse brenselet inn i siloen fra
tankbil. Det er den beste løsningen dersom man skal
benytte pellets.

ETA-Ekstra: Sikkerhet først

Alle åpne groper skal ha beskyttelsesgitter. Det
beskytter ikke bare mot ulykker når skruen er i drift,
men fungerer også som sold. Risteren sørger for jevn
mating og transport så ikke noe går tett.

Fylling med skrue eller innblåsing i kjeller

Dette er en ideell løsning dersom man ønsker å
benytte eksisterende kjellerrom som lager. Skruen er
en meget fleksibel løsning som kan stå skrått stigende
eller fallende i trinnløs regulerbar vinkel inntil 45°.
Løsningen passer for fylling av lager med
diameter opp til 6 m. Hvis romhøyden er

Korn
50 m
m
Ko
rn
30
m
m

3

ls
rre
stø

4

e2

5

m

0m

Denne løsningen passer for grov flis
med lite finstoff, men ikke for pellets.
Den brukes på høye silolager der f. eks.
fyrrommet ligger i bunnen og ellers
der man trenger en plassbesparende
løsning. Den loddrette skruen kan frakte
flis opp til 8 m i høyden. For at slynga
kan kaste flisene langt utover og fordele
dem ideelt i hele rommet, må det ikke
være for mye finstoff.

2

rn
Ko

Loddrett skrue
med slynge for høye siloer

Fallhøyde [m]

1

6
7

1

2

3

4

5

6

Kastevidde
Kastevidde [m]
[m]

Loddrett skrue og skrue til fordeling
Som på anlegg med slynge, kan brenselet også her
transporteres opp til 8 m loddrett. Deretter blir det
fylt inn i siloen med en annen skrue. Med et sånt
anlegg kan man f. eks. fylle rom som ligger under
skråtak.

23

T E K NI S K E DATA

ETA eHACK 20 til 50 kW

3

Retur, R5/4“

4

Kran for fylling og tømming

5

Plass for service og vedlikehold rundt kjelen

Ø = 1 3 0 /
1 5 0

858

> 300

805

Kjelen kan etter eget valg leveres med innmating fra høyre
eller venstre side.

710
162

387

> 1000

> 350

1
2

> 2210

3
360
5

4
> 1200

895

1465

185

1045

162

1488
1238

> 2100

Tur, R5/4“

1547

2

1818

Sikkerhetsventil, manometer og lufting tilkobles med R1/2"
innv. gjenger

1608

1

693

> 2600
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Fliskjele eHACK
Nominell effekt med treflis
M25 BD 150 (W25-S160)
Nominell effekt med pellets

20

25

32

45

50

kW

5,9-19,9

7,6-25,4

7,6-32,0

7,6 - 45,0

14,9-49,9

kW

-

7,5-25,4

7,5-32,0

7,5 - 45,0

14,9-49,9

Energieffektivitetsklasse**
Virkningsgrad med treflis ved dellast / nominell
last*
Virkningsgrad med pellets ved dellast / nominell
last*
Innflyttingsmål B x D x H
Vekt med cellesluse og brennerskrue / uten
cellesluse og brennerskrue
Vanninnhold
Ledig pumpekapasitet (ved ΔT = 20°C) for mating
av akkumulatortank
Askebeholdervolum
Nødvendig skorsteinstrekk
Strømforbruk ved brenning av flis
dellast / nominell last
uten integrert partikkelﬁlter
med integrert partikkelﬁlter
Elektrisk effektbehov med pellets
ved dellast / nominell last
uten integrert partikkelﬁlter
med integrert partikkelﬁlter
Strømforbruk i ventemodus
Maks. tillatt arbeidstrykk
Temperaturområde
Maks tillatt driftstemperatur
Minste returtemperatur
Kjeleklasse
Egnet brensel
El. tilkobling

A

A
%

A

+

+

A

+

91,2 / 94,0 92,9 / 94,6 92,9 / 94,6 92,9 / 94,7 93,3 / 94,7

%

-

93,4 / 94,6 93,4 / 94,3 93,4 / 93,7 93,4 / 93,6

mm

710 x 1.430 x 1.610

kg

830 / 712

Liter

153

mVs / m /t
3

5,5 / 0,86

Liter

W
W
bar
°C
°C
°C

5,2 / 1,08

4,1 / 1,38

2,8 / 1,92

2,0 / 2,13

52
>5
over 15 Pa anbefales det en trekkbegrenser

Pa

W

A+

+

52 / 74
72 / 94

56 / 83
76 / 103

-

44 / 63
64 / 83

56 / 94
76 / 114

56 / 121
76 / 141

57 / 124
87 / 154

44 / 71
44 / 84
46 / 92
64 / 91
64 / 104
76 / 122
12
3
70 – 85
95
60
5 i hh t EN303-5:2012
Treflis ISO17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks 35 %
vanninnhold [M] Pellets ISO17225-2-A1, ENplus A1
400 V AC / 50 Hz / 13 A / 3P + N + PE

*Verdier fra tester hos BLT Wieselburg
**Kombietikett (Kjele + styring)

Med forbehold om tekniske endringer og feil!
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T E K NI S K E DATA

ETA eHACK 60 til 80 kW

Retur, R6/4"

4

Kran for fylling og tømming
Plass for service og vedlikehold rundt kjelen

2030

5

897

> 300

805

Kjelen kan etter eget valg leveres med innmating fra høyre
eller venstre side.

770
162

444

> 1000

> 350

1
2

> 2300

3

> 2400

Tur, R6/4"

1550
1314

1683

3
5

1115

1265

360

4

> 1200

2

Ø = 1 5 0 /
1 8 0

1766

Sikkerhetsventil, manometer og lufting tilkobles med R3/4"
innv. gjenger

1824

1

> 2700
693
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Fliskjele eHACK
Nominell effekt med treflis
M25 BD 150 (W25-S160)
Nominell effekt med pellets

60

70

80

kW

17,9-59,9

20,9-69,9

23,2-79,9

kW

17,9-59,9

20,9-69,9

23,2-85

A

+

Energieffektivitetsklasse**
Virkningsgrad med treflis ved dellast / nominell last*
Virkningsgrad med pellets ved dellast / nominell last*
Innflyttingsmål B x D x H
Vekt med cellesluse og brennerskrue / uten cellesluse og
brennerskrue
Vanninnhold
Ledig pumpekapasitet (ved ΔT = 20°C) for mating av
akkumulatortank
Askebeholdervolum
Nødvendig skorsteinstrekk
Strømforbruk ved brenning av flis
dellast / nominell last
uten integrert partikkelﬁlter
med integrert partikkelﬁlter
Elektrisk effektbehov med pellets
ved dellast / nominell last
uten integrert partikkelﬁlter
med integrert partikkelﬁlter
Strømforbruk i ventemodus
Maks. tillatt arbeidstrykk
Temperaturområde
Maks tillatt driftstemperatur
Minste returtemperatur
Kjeleklasse

%
%
mm

94,7 / 94,7
93,3 / 93,3

A

+

-

95,3 / 94,6
93,3 / 93,1
770 x 1.455 x 1.826

95,7 / 94,6
93,3 / 93,1

kg

1.110 / 992

Liter

203

mVs / m3/t
Liter
Pa

W

W
W
bar
°C
°C
°C

Egnet brensel
El. tilkobling
*Verdier fra tester hos BLT Wieselburg
**Kombietikett (Kjele + styring)

4,5 / 2,6

3,7 / 3

2,5 / 3,4

52
>5
over 15 Pa anbefales det en trekkbegrenser

59 / 131
89 / 161

61 / 138
91 / 168

63 / 145
93 / 175

50 / 108
80 / 138
15

55 / 124
59 / 140
85 / 154
89 / 170
15
15
3
70 – 85
95
60
5 i hh t EN303-5:2012
Treflis ISO17225-4, P16S-P31S (G30-G50),
maks 35 % vanninnhold [M];
Pellets ISO17225-2-A1, ENplus A1
400 V AC / 50 Hz / 13 A / 3P + N + PE

Med forbehold om tekniske endringer og feil!
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T E K NI S K E DATA

ETA eHACK 100 ti
till 130 kW
1

Tilkobling for sikkerhetsventil,
manometer og lufting, R1"

2

Tur, R2"

3

Retur, R2"

4

Kran for fylling og tømming

5

Kjølesløyfe, R1/2“

6

Plass for service og vedlikehold rundt
kjelen

2015
1597

1767
805

Kjelen kan etter eget valg leveres med innmating
fra høyre eller venstre side.

264

> 400

880
112

> 2400

1130

1825

2030

Ø 180

112

524

1

> 1000

> 450

2

> 2500

3

5

360

645

> 1200

6

693

> 3200 mm

4
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Fliskjele eHACK
Nominell effekt med treflis
M25 BD 150 (W25-S160)
Nominell effekt med pellets
Virkningsgrad med treflis ved dellast / nominell
last*
Virkningsgrad med pellets ved dellast / nominell
last*
Innflyttingsmål B x D x H
Vekt med cellesluse og brennerskrue / uten
cellesluse og brennerskrue
Vanninnhold
Ledig pumpekapasitet (ved ΔT = 20°C) for mating
av akkumulatortank
Askebeholdervolum
Nødvendig skorsteinstrekk
Strømforbruk ved brenning av flis
dellast / nominell last
uten integrert partikkelﬁlter
med integrert partikkelﬁlter
Elektrisk effektbehov med pellets
ved dellast / nominell last
uten integrert partikkelﬁlter
med integrert partikkelﬁlter
Strømforbruk i ventemodus
Maks. tillatt arbeidstrykk
Temperaturområde
Maks tillatt driftstemperatur
Minste returtemperatur
Kjeleklasse

100

110

120

130

kW

29,9 - 99,9

32,9 - 109,9

35,9 - 119,9

38,9 - 129,9

kW

29,9 - 99,9

32,9 - 109,9

35,9 - 119,9

38,9 - 129,9

%

95,1 / 93,8

94,8 / 93,4

94,6 / 93,0

94,3 - 92,6

%

92,8 / 93,0

92,4 / 93,0

92,0 / 92,9

91,6 - 92,9

mm

922 x 1.764 x 1.825

kg

1.447 / 1.329

Liter

272

mVs / m /t

3,3 / 4,3

3

Liter

2,5 / 4,7

1,6 / 5,1

1,3 / 5,5

100
>5
over 15 Pa anbefales det en trekkbegrenser

Pa

W

53 / 176
(152 / 263)

W

49 / 124
(148 / 211)
13
3
70 – 90
95
60
5 i hh t EN303-5:2012
Treflis ISO17225-4, P16S-P31S (G30-G50),
maks 35% vanninnhold [M];
Pellets ISO17225-2-A1, ENplus A1
400 V AC / 50 Hz / 13 A / 3P + N + PE

W
bar
°C
°C
°C

Egnet brensel
El. tilkobling
*Verdier fra tester hos BLT Wieselburg
**Kombietikett (Kjele + styring)

Med forbehold om tekniske endringer og feil!
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T E K NI S K E DATA

ETA eHACK 140 til 170 kW
2377

2

Tur, R2“

3

Retur, R2“

4

Kran for fylling og tømming

5

Kjølesløyfe R1/2“

6

Plass for service og vedlikehold rundt kjelen

1952

1424

805

2038

Ø 200
Ø 250

Kjelen kan etter eget valg leveres med innmating
fra høyre eller venstre side.

258

530

> 400

880
112
1

> 1000

> 450

2
5

> 2500
> 1200

360

1577
1411

1891

3

4

6

645

1837

112

> 2600

Tilkobling for sikkerhetsventil,
manometer og lufting „R1“

1970

1

693

> 3400 mm
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Fliskjele eHACK
Nominell effekt med treflis
M25 BD 150 (W25-S160)
Nominell effekt med pellets
Virkningsgrad med treflis ved dellast / nominell
last*
Virkningsgrad med pellets ved dellast / nominell
last*
Innflyttingsmål B x D x H
Vekt med cellesluse og brennerskrue / uten
cellesluse og brennerskrue
Vanninnhold
Ledig pumpekapasitet (ved ΔT = 20°C) for mating
av akkumulatortank
Askebeholdervolum
Nødvendig skorsteinstrekk
Elektrisk effektbehov med treflis ved dellast
/ nominell last (= verdier med integrert
partikkelﬁlter)
Elektrisk effektbehov med pellets ved dellast
/ nominell last (= verdier med integrert
partikkelﬁlter)
Elektrisk effektforbruk ved standby
Maks. tillatt arbeidstrykk
Temperaturområde
Maks tillatt driftstemperatur
Minste returtemperatur
Kjeleklasse
Egnet brensel
Elektrisk tilkobling

140

150

160

170

kW

41,9 - 139,9

44,9 - 149,9

47,9 - 159,9

50,9 - 169,9

kW

41,9 - 139,9

44,9 - 149,9

47,9 - 159,9

50,9 - 169,9

%

95,1 / 93,5

95,3 / 93,8

95,6 / 94,1

95,9 / 94,4

%

92,8 / 93,4

93,1 / 93,6

93,5 / 93,9

93,9 / 94,1

mm

905 x 2.073 x 1.970

kg

1.800 / 1.682

liter

347

mVs / m3/t
liter
Pa

8,9 / 6,0

6,6 / 6,4

5,5 / 6,8

5,0 / 7,2

94
>5
over 15 Pa anbefales det å montere en trekkbegrenser

W

80 / 286
(179 / 288)

W

60 / 162
(159 / 164)
15
3
70 – 90
95
60
5 i hh t EN303-5:2012
Treflis ISO17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks
35%vanninnhold [M]; Pellets ISO17225-2-A1, ENplus A1
400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE

W
bar
°C
°C
°C

*Verdier fra tester hos BLT Wieselburg

Med forbehold om tekniske endringer og feil!
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T E K NI S K E DATA

ETA eHACK 180 til 240 kW
2377

Ø 200
Ø 250

Retur, R2“

4

Kran for fylling og tømming

5

Kjølesløyfe, R1/2“

6

Plass for service og vedlikehold rundt kjelen

1424

> 2600

Tur, R2“

3

805

2

1952

1970

Tilkobling for sikkerhetsventil,
manometer og lufting „R1“

2038

1

Kjelen kan etter eget valg leveres med innmating
fra høyre eller venstre side.

> 400

Tur, R2“
1066
338

125

610

> 1200

> 450
1
2

> 2700

3

360

1661
1411

1885

5

> 1200

6
4

645

1837

125

> 3600 mm

693
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Fliskjele eHACK
Nominell effekt med treflis
M25 BD 150 (W25-S160)
Nominell effekt med pellets
Virkningsgrad med treflis ved dellast / nominell
last*
Virkningsgrad med pellets ved dellast / nominell
last*
Innflyttingsmål B x D x H
Vekt med cellesluse og brennerskrue / uten
cellesluse og brennerskrue
Vanninnhold
Ledig pumpekapasitet (ved ΔT = 20°C) for mating
av akkumulatortank
Askebeholdervolum
Nødvendig skorsteinstrekk
Elektrisk effektbehov med treflis ved dellast
/ nominell last (= verdier med integrert
partikkelﬁlter)
Elektrisk effektbehov med pellets ved dellast
/ nominell last (= verdier med integrert
partikkelﬁlter)
Elektrisk effektforbruk ved standby
Maks. tillatt arbeidstrykk
Temperaturområde
Maks tillatt driftstemperatur
Minste returtemperatur
Kjeleklasse

180

200

220

240

kW

53,9 - 179,9 59,9 - 199,9 65,9 - 219,9 71,4 - 238

kW

53,9 - 179,9 59,9 - 199,9 65,9 - 219,9 71,9 - 239,9

%

96,1 / 94,7 96,6 / 94,3 97,9 / 94,7 97,6 / 96,3

%

94,3 / 94,0 95,2 / 94,5 96,2 / 94,9 97,1 / 95,4

mm

1.076 x 2.073 x 1.970

kg

2.100 / 1.982

liter

434

mVs / m3/t
liter
Pa

6,5 / 7,7

5,5 / 8,5

4,0 / 9,4

2,5 / 10,2

94
>5
over 15 Pa anbefales det å montere en
trekkbegrenser

W

126 / 473
(390 / 743)

W

78 / 227
(358 / 487)
17
3
70 – 90
95
60
5 i hh t EN303-5:2012
Treflis ISO17225-4, P16S-P31S (G30-G50), maks
35%vanninnhold [M]; Pellets ISO17225-2-A1,
ENplus A1
400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE

W
bar
°C
°C
°C

Egnet brensel
Elektrisk tilkobling
*Verdier fra tester hos BLT Wieselburg

Med forbehold om tekniske endringer og feil!
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MERKNADER

34

MERKNADER

35

ETA PU Pelletsbrenner 7 til 15 kW

ETA SH Vedkjele 20 til 60 kW

ETA PC PelletsCompact 20 til 105 kW

ETA SH-P Vedkjele 20 og 60 kW med ETA
TWIN Pelletsbrenner 20 og 50 kW

ETA eHACK Fliskjele 20 til 130 kW

ETA PE-K Pelletskjele 110 til 220 kW

ETA Vanninnhold SP 500 til 5,000 L og SPS
600 til 2,200 L

ETA ETA
HACK
Fliskjele
110 200
til 200
HACK
Fliskjele
kWkW

ETA Hydraulikkmoduler

ETA HACK VR Fliskjele med bevegelig rist
250-500 kW

ETA Norge AS
Semsveien 40,
3302 Hokksund
+47 477 45 000
post@etanorge.no

flisfyring.no

ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach
Tel.: +43 (0)7734 2288-0
Fax: +43 (0)7734 2288-22
info@eta.co.at
www.eta.co.at

facebook.com/ETANorgeAs/
instagram.com/etanorge/
Med forbehold om tekniske endringer og feil
ETA utvikler stadig sine produkter og forbeholder seg retten til å endre produktspesiﬁkasjoner uten videre varsel. Trykkfeil og andre avvik mellom
beskrivelsene i denne brosjyren og leverte produkter er ikke gjenstand for klage eller erstatning. Denne trykksaken kan vise bilder og omtaler av
utstyr som ikke er standard. Dersom det er avvik mellom dokumenter som følger en leveranse er det vår til en hver tid gjeldende prisliste som råder.
Bilder og omtaler kan vise utstyr som kun kan leveres mot pristillegg.
Foto: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutterstock.
Schichtpuffer ETA NO, 2018-09

