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A nagy teljesítményű pelletes kazán  
vállalkozóknak és lakóépületekhez

Szenvedélyünk a tökéletesség

ETA ePE-K  
100-240 kW
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A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T E K

Nagyobb többcsaládos házaknál és kisipari 
létesítményeknél gyakran nagyon magas a hőigény, 
ennek megfelelően szintén magasak a felhasznált 
fűtési és melegvíz költségek - persze akkor, ha 
az ember még mindig fosszilis tüzelőanyagokra 
esküszik. Az átállás kifizetődő - főként, ha olyan 
egyszerű, min az ETA-val. A felső-ausztriai minősített 
cég már az ETA ePE-K pelletkazán kifejlesztésekor 
nem csak az új épületeket, hanem különösen a 
felújításokat is szem előtt tartotta. Így szokásos 
esetben egy kazáncseréhez nem szükséges nagyobb 
átépítéseket végezni, és a meglévő adottságokat 
maximálisan ki lehet használni. Így egy pellettároló 
például 20 m távolságra is elhelyezhető - például 
oda, ahol eddig az olajtartály állt. 

Minőség sorozatban
Az ETA ePE-K-nél nem probléma a magas hőigény 
sem. Így akár két, három vagy több kazán is 
telepíthető párhuzamosan. Ezt a modulnak vagy 
kaszkádnak nevezett szerkezeti kivitelezést az ETA 
vitte tökélyre, ezáltal nem csak könnyen beépíthető 
már meglévő objektumokba, hanem a csövezésre, 

Az ETA ePE-K ideális többcsaládos 
házakhoz, tömbházakhoz, kisipari 
létesítményekhez és kisebb helyi 
fűtéshálózathoz.

Ideális új 
épületekbe és 
felújításhoz.

Tömbházak

puffertérfogatra, szivattyúkra és szerelésre vonatkozó 
ráfordítás is minimálisra csökken. 

Minden mindenhol tiszta sor
A hatékony fűtőberendezés szíve a vezérlés, 
amelybe beköthető egy szolárberendezés vagy 
egy kis helyi fűtéshálózathoz. Az összes funkció 
aktív felügyeletével és GSM és internet általi 
távirányításával a kazán legjobban alkalmas 
szerződéses alkalmazásra. 

Üzembiztos az aktív felügyelet által. 
A különböző kazán adatok átfogó mérése és 
visszajelzése,- mint pl. szívóventilátor fordulatszám, 
csigamotorok áramfelvétele, légcsappantyú állás, 
füstgázban lévő maradékoxigén, visszatérő víz 
hőmérséklet emelése, füstgáz hőmérséklet vagy 
fűtővíz hőmérsékletek - garantálják a biztonságos 
üzemeltetést.

Többcsaládos házak

Kisipari üzemek
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Fűtési költséget takarít meg, erősíti a hazai 
gazdaságot és kíméli a környezetet: pellettel fűteni 
megéri. A fa árának drasztikus emelkedésével nem 
kell számolni, hiszen mint nyersanyag újra és újra 
nő. Jelenleg Ausztriában 
ráadásul 7 millió tömörköbméter fával több nő, mint 
amennyi elfogy - és Európa-szerte egyre növekszik 
az erdőterület. 

Nyereség minden 
oldalon

kivágott fa:
60 millió  

tömörköbméter

kivágott fa:
18 millió  

tömörköbméter

újratermelődött fa:
107 millió  

tömörköbméter

újratermelődött fa:
25 millió  

tömörköbméter

2010 Ausztria

2010 Németország

Faállomány 
Európában
Adatok millió m3-ben
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30 kg      kerül  
nagyjából kibocsátásra, ha

repülővel utazik

autóval megy  

fűtőolajat égetpelletet tüzel

Míg a fosszilis 
energiahordozók, pl. olaj 
vagy gáz árai a nemzetközi 
piacok erős ingadozásának 
vannak alávetve és 
hosszabb időre nézve 
valószínűleg emelkedni 
fognak, addig nyugodtan 
bízhatunk a stabil  
fa és pellet árakban.

olaj összehasonlításban

50%

60%

70%

kb.

kb.

kb.

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

Pellet

Hasábfa

Faapríték

mint az olaj

mint az olaj

mint az olaj

Számítási időszak: 5 év

Extra könnyű fűtőolaj ár –Euró / 1000 l

Pellet ár –euró/2 tonna

Tüzelőanyag árak:  
olaj és pellet összehasonlításban
2 tonna pellet kb. 1000 l fűtőolajnak felel meg

F Ű T É S  P E L L E T T E L
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F Ű T Ő A N Y A G  T Á R O L Á S

A pellettároló kényelmesen berendezhető 
mindenhol ott, ahol eddig az olajtartályok álltak. 
Nem szükséges a kazán közelében lennie, hanem 
lehet 20 m távolságra is. Ha a pellettároló a kazán 
alatt található, akkor megfelelő kihordási mód 
választásával két emelet magasság is áthidalható. 
Ahol  nincs  erre  hely  a  házban,  a  tároló  egy  
melléképületben  is  berendezhető,  vagy  használható  
földbe  süllyesztett  tartály  is. A tartálynak csupán 
száraznak kel lennie, hogy a pelletek ne duzzadjanak 
fel. Az inkább nedves helyiségekben segíthet egy 
faburkolat.

Tiszta ügy
A faipar hulladékaiból préselt rudacskákat 
tartálykocsi szállítja ki és onnan a tárolóba  
fújják bele. A pelletszállítás  
tehát egy messzemenően tiszta dolog. Ha a tároló 
jól tömített, akkor ott sem keletkezhet por.

A pelletnek mindig 
van helye

Hogyan jut el a pellet a kazánba?
Kihordócsiga: átér a tároló egész hosszán, 5 m 
hosszú is lehet, és a pelletet továbbítja a tárolótól 
a szállítótömlőkig, amelyek a kazánba vezetnek. A 
pelleteket innentől egy szívóturbina szállítja tovább. 
A szállítás után a tömlők ki lesznek szívva. Ezért nem 
tudnak eltömődni, és mindig a leghatékonyabban 
működnek. Ezzel a standard rendszerrel a tároló 
teljesen kiüríthető. 

A ferde, sima padlón a pelletek automatikusan 
a szállítócsigához csúsznak. Az ütésvédő a 
töltőcsonkkal szemben lóg, hogy a pelletek ne 
repedhessenek szét, amikor a teherautóról a 
tárolóba fújják a őket. Ennek az szerkezeti módnak 
előfeltétele, hogy a kazánhoz szállító tömlők 
csatlakozásai a tároló keskenyebbik oldalán legyenek, 
így a csiga a tároló teljes hosszában tevékenykedhet.

Visszavezetett le-
vegő- és töltőcsonk

Ütésvédő

Vályúcsiga

Visszavezető- és 
szívócső

Pelletkihordó csatorna alapkészlet

Az ETA rendszerrel a  
pelletszállítás kimondottan gyorsan megy,  
a szívási idők nagyon rövidek.

Mekkorának  kell  lennie  a  tárolóteremnek?
A körülbelüli éves pelletszükségletet tonnában úgy számítjuk 
ki, hogy elosztjuk 3-mal a fűtéshez szükséges teljes kW 
terhelést. A pelletszükséglet köbméterben kiszámításához 
a fűtésterhelést 2-vel kell osztani. Így pl. 30 kW 
fűtésterheléshez kb. 10 tonna, ill. 15 m3 pellet kell évente. 

Más energiahordozókról pelletre való átálláskor, a 
pelletszükségletet az eddigi fogyasztásból is ki lehet 
számítani. 1 tonna pellet megfelelője kb.: 
• 500 l fűtőolaj
• 520 m3 földgáz
• 750 l cseppfolyós gáz
• 600 kg koksz

• 1400 kWh áram
 földhő szivattyúnál  
 (normális körülmények között 3,4)

• 2700 kWh áram levegő hőszivattyúnál   
    (normális körülmények között 1,8)
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Szívószondák: ha a tárolótér formája nem alkalmas 
a kihordócsigához, akkor az ETA szívószondás rendszer 
az ideális választás. Ennél a pelletek a ferde és sima 
fapadlón közvetlenül a négy szívószondához csúsznak, 
melyek felváltva szállítják el a pelletet a tárolóból. 
Az automatikus cserélgetésnek köszönhetően a 
tüzelőanyag behordás akkor sem szünetel, ha egy 
szonda egyszer nem kap pelletet. Ennek a rendszernek 

Automatikus 
átváltó egység

Tűzvédelmi ajtó

Szívószondák

Ütésvédő

Visszavezető- 
és szívócső

• 1400 kWh áram
 földhő szivattyúnál  
 (normális körülmények között 3,4)

• 2700 kWh áram levegő hőszivattyúnál   
    (normális körülmények között 1,8)

A szívószondákkal szinte minden terem 
alkalmazható pellettárolónak, akkor is, 
ha a tárolótérben kanyar van. Nagyobb 
tárolótereknél alkalmazható akár 8 szonda is.

ETA ajánlás: tárolás az ETAbox 
silórendszerben
Különösen praktikus megoldás az ETAbox 
silórendszer. Felállítható közvetlenül a 
kazánházban, a padláson, egy pajtában 
vagy -fedett területen - akár a szabadban. 
A silórendszer a pelletet még nedves 
helyiségekben is szárazon tartja. 20 
méteres szívó távolság a silórendszertől 
a kazánig nem jelent problémát. Az 
ETAbox silórendszert azonban nem 
szabad közvetlenül a falhoz állítani. Ezért 
a helyigénye valamivel nagyobb, mint 
egy falazott tárolóé ugyanakkora belső 
térfogattal.

Feltöltés ablakon át

Visszavezető- és 
szívócső

előfeltétele, hogy a tároló a kazánnal szemben 
ugyanazon a szinten vagy magasabban van és a 
tárolótér nem hosszabb 4 m-nél. A csigával ellentétben 
a szívószondák nem ürítik ki teljesen a tárolóteret. Ez 
hátrány is lehet szűk tárolótérfogat esetén. 

Pellet Vakond” – a legújabb pellet szívófej:
Szerkezeti korlátok miatt a hagyományos ETA
pellet szállítórendszereknek korlátozottan tudják
kihasználni a pellet tárolóban adott helyet.
A magasabb minőségű E3 szívórendszer ezekben
a szituációkban kiváló megoldás.

Az E3 szállítórendszerekkel a
tároló teljes területe kiüríthető,
így nincs szükség fa csúszda
elemre a tárolóban.

Védőmatracok

Visszatérő és
szívó cső

Visszatérő 
levegő csonk

tőltőcsonk 

E3 cső
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S E R V I C E

Az ETA ePE-K egy vezérléssel van felszerelve a 
teljes fűtőrendszerhez. Mindegy, hogy egy szolár 
berendezést, egy hagyományos melegvíz előállító 
rendszert vagy egy friss víz modulos puffertárolót 
akar bekötni, hogy az energiát radiátorokkal vagy 
padló- vagy falfűtéssel kívánja továbbítani: mindent 
kézben tarthat a kazánon lévő érintőképernyő, a 
számítógépe vagy az okostelefonja segítségével. 
Egyszerű ábrák szemléltetik, hogy megfelelően 
működik-e a szolárberendezése 
 vagy mennyire van tele a Puffer.

De kérem, csak pufferrel
Az ETA puffertároló egy tökéletes társ. Főleg az őszi 
vagy tavaszi fűtéskor és a nyári melegvíz előállításnál 
gyakran kevesebb energiára van szükség, mint 
amennyit a fűtőkazán termel. A puffer eltárolja 
ezt a fölösleges hőt, amit aztán szükség esetén 

visszatáplál. Ez tüzelőanyagot takarít meg, és kíméli 
a kazánt, mert kevesebb kazánindításra van szükség.
Egy szolárberendezés is ideálisan ráköthető 
az ETA rétegező pufferére. Nyáron így szinte 
költségmentesen állítható elő a melegvíz. Ezzel 
szemben télen a napkollektorok ritkán tudják 
megtermelni a melegvíz előállításnál szokásos 
60 °C-t. Ekkor a napenergia melegítette víz a 
padlófűtéshez vagy a falfűtéshez lesz hozzáadva. Ez 
általában 30-40 °C fűtővíz hőmérsékletekkel üzemel.

Az ETA rétegező puffer felszerelhető egy friss víz 
modullal is, amely a vezetékes vizet egy hőcserélő 
által folyamatosan frissen melegíti. Így a baktérium 
és csírák veszélye is minimalizálható.

F Ű T É S  R E N D S Z E R R E L

Távirányítható a meinETA kommunikációs 
platformon keresztül

Meleg, ahogyan  
igényeljük
Az ETA ePE-K nem csak termeli a meleget, hanem 
hatékonyan el is osztja. Bízza magát a fűtő- és 
melegvízrendszerének tökéletes vezérlőközpontjára.

Az ETA 2 keverő-fűtőkörhöz tartozó ke-
verőkör modulja sok időt és pénzt takarít 
meg telepítéskor, mert nem kell érzékelő 
vezetékeket, szivattyúkat és keverőkábele-
ket elhelyezni.

beépített visszatérőág emelő
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Egy ETA rétegező puffer ideális kiegészítése 
a ePE-K. Tárolja a nem használt energiát, 
amit szükség esetén visszaszolgáltat.

Kisebb szolárberendezésekhez, 
viszont nagy puffertároló 
térfogattal, vagy nagyon 
nagy szolárberendezésekhez 
az ETA rétegzett töltés modul 
gondoskodik a legnagyobb 
hatékonyságról.

Az ETA rétegező puffer felszerelhető 
egy friss víz modullal is, amely a 
vezetékes vizet egy hőcserélő által 
folyamatosan frissen melegíti.  Így a 
baktérium és csírák veszélye is mini-
malizálható.

Ne is gondoljon a kazánjára 
Majd ő jelentkezik, ha 
Önre szüksége van! Ha itt 
az ideje az utántöltésnek, 
a szobahőmérséklet 
érzékelőn kigyullad egy zöld 
jelzőlámpa. Természetesen 
a szobahőmérsékletet is 
beállíthatja ezen
 az egyszerűen 
kezelhető 
kompakt
 készüléken.
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T E R M É K  J E L L E M Z Ő K  I

A biztonságos rendszer.  A cellás adagoló 
abszolút biztosan véd a visszaégés ellen: 
égni az égéskamrában kell, de sehol máshol. 
Egy szállítócsiga juttatja a pelleteket a cellás 
adagolóba - éspedig mindig csak annyit, amennyit 
a cellás adagoló be tud fogadni. Ezáltal a pelletek 
nem dugulhatnak el, nem lesznek szétnyomva 
vagy széttördelve. Köszönet ennek az ETA által 
kifejlesztett rendszernek az adagolónak nem 
kopnak el a tömítő élei. A rendszer a kazán teljes 
élettartama alatt biztonságos marad.

Hőcserélő tisztítás: tartósan magas 
hatásfokok. Egy nyomórugóval felhúzott 
speciális mechanizmus tisztítja a hőcserélő 
csövet, és a rátelepedő pernyét egy hirtelen 
mozdulattal leveri. Ez tiszta és hatékony! A 
lehulló pernyét egy forgó öntöttvas tányér fogja 
fel nagy felületen a kazán aljában és egy külön 
csigához vezeti.

Hamudoboz: nagy, de nem túl nehéz. 
A hamu egy kívül lévő dobozba lesz 
gyűjtve. A két hamuzócsiga összetömöríti a 
hamut, és jóval meghosszabbítja az ürítési 
időközöket a hagyományos rendszerekkel 

Az ETA rendszereknél az égéskamrák és a 
hőcserélők tisztítása automatikusan megy végbe. Ez 
megemeli a hatékonyságot és minimalizálja a kazán 
karbantartási ráfordítását. Csupán a hamudobozt 
kell üríteni - a hamusűrítésnek és a nagy térfogatú 
hamudoboznak köszönhetően viszont ritkábban, 
mint a hagyományos rendszereknél.

A tisztaság a 
legnagyobb 
hatékonyság

szemben. Lehetőségként az ETA egy extra 
nagy hamudobozt is kínál szemeteskuka 
formátumban vagy speciális hamuszállító 
rendszereket nagy fűtőüzemeknek.

Cellás adagoló

A szabadalmazott cellás adagoló teljesen
szigeteli a hőcserélők és a tűztér közti

hamujáratot.
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Ideális fűtőanyag kihasználtság.  A tüzelőanyag 
oldalról tolódik az égéskamra billenőrostélyára, 
ahol ellenőrzötten ég el. A célzott levegőztetésű, 
samottal bélelt égéskamra magas égési 
hőmérsékletet tesz lehetővé és ezzel ideális 
fűtőanyag kihasználtságot. Ha az anyag teljesen 
leégett, akkor a szegmensrostély elfordul 360°-ot. 
Ezáltal az idegentestek, mint pl. szegek és kövek 
biztosan leesnek az alatta lévő nagy hamucsigára. 
Az égéskamra fölött lévő szabadalmaztatott 
gereblye most az égéskamrából is teljesen 
automatikusan kiüríti a hamut, ezáltal emelkedik a 
kazán hatásfoka és ezzel együtt csökken a füstgáz 
hőmérséklete. 

Túltöltés biztosítás.  Ez egy fontos biztonsági 
intézkedés, amely gondoskodik arról, hogy ne 
legyen több tüzelőanyag az égéskamrában, mint 
amennyit a kazán el tud égetni. Még akkor sem 
következhet be a kazán túltöltöttsége és ezzel a 
tüzelőanyag ellobanása, ha hosszabb leállás után 
a kazánban hideg, vagy nehezen gyulladó nedves 
anyagot alkalmaznak.  
Az érzékelők által vezérelt tűzágy szabályozás 
mindig gondoskodik a helyes fűtőanyag 
mennyiségről. Ez előny az olyan alternatív 
fűtőanyagoknál, mint a pellet, de még a nagyon 
száraz faaprítéknál is.  

Intelligens technika az 
égéskamrában 

Az optimalizált gyújtás energiát takarít meg.  
Rövid tüzelési szünetek esetén a samott égéskamra 
eléggé forró marad ahhoz, hogy a frissen betolt 
fűtőanyagot a maradékparázs begyújthassa. Csak 
hosszabb kazánleállás után kerül a hangtalan gyújtás 
alkalmazásra. Amint a lambda-szonda és a füstgáz 
hőmérsékletérzékelő sikeres begyújtást jelez, 
azonnal lekapcsol a gyújtás. Ez energiát takarít meg!  
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K A Z Á N J E L L E M Z Ő K  I I

A keverék a fontos.  A lambda-szonda 
segítségével a tüzelőanyag és az oxigén keverék 
aránya ideálisan egymásra beállítva kerül 
bevitelre. 
Ezáltal a különböző minőségű fűtőanyagok mindig 
a legnagyobb hatásfokot érik el. Ezenkívül a szonda 
azonnal felismeri a helyes begyújtást. Ez csökkenti 
a gyújtási időt, és áramot, pénzt takarít meg.  

Egy 16:9-es formájú robusztus és strapabíró 
üveggel ellátott, kapacitív érintőképernyő 
nyomás nélkül is reagál, ezzel is könnyítve 
a kezelést. A kijelző dőlésszöge a könnyebb 
ráláthatóság érdekében állítható.     

Lambda-szonda 

7“ érintőképernyő 

A lambda-szonda fontos 
eleme a tüzelési technikának. 

Az ETA tüzelésvezérléssel 
összekötve meghatározza az 

égés folyamatát és minőségét.   

Beépített visszatérőhő 
emelés
Gyors, hely- és költségtakarékos 
beszerelést biztosít, mert már minden 
részegysége gyárilag ellenőrzött 
és kábelezett. Már telepítve van 
egy nyomásérzékelő a víznyomás 
ellenőrzésére és egy kiegészítő 
csatlakozás lehetővé teszi a biztonsági 
csoport optimális csatlakoztatását. 

Biztonságos  
depresszív nyomással 
EC szívóventilátor. Lehelethalkan gondoskodik ez a fordulatszám 
szabályozott ventilátor a kazánban az állandó vákuumról. A 
speciális EC motortechnika jóvoltából nagyon takarékosan 
üzemel. Ráadásul a szívóventilátor gondoskodik az égéskamrában 
az oxigénellátásról, és ezzel az ideális égési tulajdonságról és a 
tüzelőanyag legjobb kihasználtságáról. A jól kiagyalt kazánkonstrukció 
által a szívóventilátor elegendő vákuumot eredményez a kazánban, 
tehát a hagyományos rendszerekkel ellentétben itt nincs szükség 
további nyomóventilátorra. A szívóventilátor még hatékonyabb 
szabályozásáról gondoskodik a vákuumszenzor. Ez méri a kazánban 
a vákuumot és optimalizálja az égéskamra levegőellátását. Ezáltal 
csökkenek az üzemeltetési költségek!  
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www.eta.co.at

Tárolótartály  
közvetlenül a kazánnál
A pellet napi tároló 220 kg-os kapacitással bír,
ami úgy lett kialakítva, hogy akár 5 órán 
keresztül is teljes üzemen bírja fűteni a 
rendszert utántöltés nélkül.
A pellet szívásához szükséges vákuumot ipari
szívófejek teszik lehetővé.
Szénkefe mentes EC motorokkal nagyon 
alacsony a kopás és megbízható az üzemelés. 
A pelletet megerősített csöveken keresztül 
szívja fel a kazán, melyek emelt átmérőjüknek 
köszönhetően magasabb a szívóáramuk.

Beépített visszatérőhő 
emelés
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Egy okosan alkalmazott természetes jelenség 
Miért is telepszik állandóan por a számítógép 
képernyőjére? Ez azért van, mert a por részecskék 
elektrosztatikusan feltöltődnek, így a képernyő 
vonzza azokat. – Ezt a hatást használja ki az ETA a 
részecskeleválasztónál. Egy elektróda segítségével 
a füstcsatornában a füstben repkedő részecskék 
feszültséggel töltődnek és ionizálódnak. A leválasztó 
falára telepednek és már nem tudnak a füstgázzal a 
kéményen át távozni. 

A részecskeleválasztó a hamuürítés alkalmával teljesen 
automatikusan letisztításra kerül. A por a maradék 
hamuval együtt a kazánból az elöl lévő hamudobozba 
kerül. 
Mivel a részecskeleválasztó az  ePE-K-ba beépíthető, 
nem áll semmi sem az utólagos felszerelés útjába, és 
nem kell külön helyről gondoskodni a kazánházban. 

80- 85% -os kiválasztási fokkal a részecskeleválasztó 
még rossz fűtőanyagnál is alacsony porkibocsátásról 
gondoskodik, és mindezt minimális áramfogyasztás 
mellet.  

Opcionálisan beépíthető 
részecskeleválasztó 
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320 liter
Az ürítő nyílás a konténer alján található. 
kényelmes ürítést tesz lehetővé. Raklap villát hasz-
nálva. 
A konténert így akár targoncával is szállíthatja. 
Az alsó nyílás csak akkor old ki, ha a konténer 
biztonságosan üríthető. A kioldás után a konténert 
lassan emelve a porképződés minimális lesz.

240 liter
A galvanizált acél konténereknek kerekük van a 
könnyebb mozgathatóságért, így megfelelnek az 
EN840-es szabványnak és bármilyen hulladékkezelő 
cég könnyen kezeli azt.

Külső 
hamuzórendszerek
Mégnagyobb hamuürítési ciklusokhoz az ETA kiegés-
zítő hamukonténert ajánl. A kiegészítő bal vagy jobb 
oldalra, vagy akár a kazán elé is telepíthető. Ez nem 

csak tervezési rugalmasságot ajánl, hanem helyet is 
megtakarít a különleges hajlított csigáknak köszön-
hetően.  

Hamutárolók 240 L és 
320 L kapacitással

240 liter

320 Liter
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Füstgázok

Fűtővíz

T E K I N T É S  A  K A Z Á N B A

1   Szívóturbina: ez szállítja a pelletet a tárolóból a 
kazán köztes tartályába. 

2   Pellet tartály: Egy közbeeső pellett tároló 
átmeneti tárolásra, ahonnan a pellet azonnal az 
égéstérbe kerül.

3    Cellás adagoló mint visszaégés biztosíték: ő az 
abszolút hermetikusan záró kapu a tároló és a 
gyújtás között, és ezáltal véd a visszaégéstől. 

4   Tiszta tűztér: A tűztér tisztítását egy 360 ° fokban 
körbeforgó fésűs rosta végzi, így a hamu elakadás 
nélkül jut a kazán alján található ürítő csigákhoz 

5   Elsődleges és másodlagos légterelő: a két 
légterelőt a lambda-szonda vezérli úgy, hogy 
mindig az égéshez megfelelő ideális mennyiségű 
levegő jut az égéskamrába. Az automatikus 
jelkalibrálás gondoskodik arról, hogy mindig az 
aktuális adatok legyenek a lambda-szondától 
feldolgozva, és ezáltal tartósan a legmagasabb 
hatékonyság lesz elérve. 

6    Teljesen automata hamu eltávolítás a külső 
hamudobozba: a tűztér, hőcserélők és 
opcionálisan választható szűrő hamuját elszállítja 
és tömöríti a kazán hamucsigája. Ez hosszú 
hamuzási időt és kényelmet biztosít az Ön 
számára.  

A meleghez vezető 
út
A tárolótartálytól az égéskamrán át a hőelosztó 
rendszerig: kiváló minőségű komponensek 
összjátéka kívántatik!

Út a kazánon keresztül:

Tüzelőanyag
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7    Elszívó ventilátor: halkan biztosítja a kazántest 
és tűztér megfelelő nyomását. Továbbá 
szabályozza a beömlő levegő mennyiségét, így 
biztonságosabbá téve a kazánházat. 

8   Mikroprocesszoros érintőképernyős vezérlő: 
kevés ujjbegy érintéssel ösztönösen rátapint a 
teljes menüvezetés lényegére. Ha kazánja  
rendelkezik internetkapcsolattal, akkor 
e-mailben értesíti, ha pl. a hamudobozt kell 
üríteni. Továbbá használhatja az ingyenes 
meinETA kommunikációs platformot 
partnerhálózatokkal valamint ingyenes szoftver 
frissítéseket USB csatlakozón keresztül. 

9   Beépített visszatérő hőmérséklet emelése:      
       gyors, hely- és költségtakarékos beszerelésről  
       gondoskodik 

10   Hőcserélő tisztítása: a hőcserélőt a  
turbulátor tisztítja teljesen  
automatikusan. Ez gondoskodik  
az állandó magas hatékonyságról. 

11  Külső hamuzó: A megszokott gyári hamuzónál   
       jóval ritkábban elegendő üríteni a gnövekedett  
       térfogata következtében. Könnyű és kényelmes      
       megoldás a hosszútávon gondolkodóknak. 
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ETAtouch: érintőképernyő a kazánon
Az átláthatatlanul elrendezett gombok és 
szabályozók ideje lejárt, mert az ETA PE-K 
érintőképernyőjén minden beállítást egyszerűen 
és kényelmesen elvégezhet. A jelképek magukért 
beszélnek. Mindegy, hogy általában melegebbet 
vagy hidegebbet kíván, az éjszakai időbeállítást 
végzi, vagy szabadsága alatt csökkentett 
hőmérsékletre szeretne kapcsolni - kezelési 
útmutató nélkül is intuitív módon a megfelelő 
piktogramra fog kattintani.

Az érintőképernyővel nem csupán a kazánját, 
hanem minden hozzá kötődő részegységet is 
szemmel tarthat, pl. puffertartályt, pellettárolót, 
szolárberendezést vagy melegvíz előállítást. Így 
például azonnal tudja, hogy mennyi pellet van 
még tartalékban, vagy mennyire hatékony volt a 
szolárberendezése.

meinETA: az ingyenes internet platform
Ha kazánja rendelkezik internetkapcsolattal, 

akkor e-mailben értesíti, ha pl. a hamudobozt kell 
üríteni. Fűtését ezáltal bárhol is tartózkodik, mindig 
ellenőrzés alatt tarja! Ha bejelentkezik a www.
meinETA.at oldalra, az érintőképernyőt ugyanúgy 
láthatja maga előtt, mintha a kazán előtt állna! 

Fel kell tölteni a pellet tárolót, üríteni kell a 
hamudobozt, itt az ideje a következő fűtőrendszer 
szervizelésnek. Ezekkel a dolgokkal nem kell 
foglalkoznia. A meinETA emlékezteti e-mailben.

Gyors segítség
Adja meg már előre meinETA számlájának 
hozzáférési engedélyét a szerelőjének vagy az ETA 
vevőszolgálatának. Így a szerelő már felkészülhet 
a meglátogatására. De lehet, hogy nem is kell a 
szerelőnek házhoz jönni, mert ő a meinETA-nak 
köszönhetően már telefonon közölheti, hogy mit 
tehet a fűtés helyes visszaállítása érdekében. 
Az állapotkijelzőn láthatja, hogy kinek van joga 
a kazánjához hozzáférni. Hogy ki tartozik a 
partnerhálózatához, azt mindig maga döntheti el!

Egyszerű és 
bárhonnan 
kezelhető
A jó technikát könnyű kezelhetősége tünteti ki. 
Az ETAtouch funkcióinak használásához nem 
kell műszaki szakembernek lenni.

S Z E R V I Z

Kimegyek mód, 
Éjszakai csökkentés, 
Szabadság 
beállítás: intuitíven 
kezelhetőek a 
gombok.

A kazánt ugyanúgy kezelheti az 
okostelefonnal, a számítógéppel vagy 
táblagéppel, mint közvetlenül az 
érintőképernyőről.



17

A meinETA műszaki feltételei
A meinETA alkalmazásához szüksége van egy 
házon belüli szélessávú internetkapcsolatra. A 
kazán érintőképernyőjét rá kell kötni egy hálózati 
kábellel az internetre. Akinek nincs hálózati 
csatlakozója a pincében, az egyszerűen csatlakozhat 
az ETA PowerLine által. Ez kényelmesen elvégzi az 
adatátvitelt egy modemcsatlakozón keresztül.

Táblagép, okostelefon és számítógép 
esetében
meinETA minden ismert rendszeren futtatható, pl 
iOS vagy Android. Számítógép használatakor minden 
korszerű internetböngésző, pl. Mozilla Firefox, 
Safari, Google Chrome vagy Internet Explorer 9, 
segítségével elvégezheti a meinETA konfigurálása.

Beépítés a házvezérlésbe
Problémamentesen köthető be egy helyi 
házvezérlésbe, valamint egy fölérendelt 
vezetékrendszerbe. A RESTful webszolgáltatás és 
a Modbus/TCP segítségével lekérdezhetőek és 
módosíthatóak az értékek.

Haza jönni a melegbe: 
a kazánt útközben is 
kezelhetjük.

Mindent Önért
Az ETA készülékeket saját csúcs 
minőségük tünteti ki. Ausztriában 
fejlesztett és szabadalmaztatott 
rendszerrel rendelkeznek, az 
összeszerelés a hausruckvierteli 
körzetben történik. Ha mégis egyszer 
hiba lépne fel, az ETA ügyfélszolgálat 
gyorsan rendelkezésére áll. Mindig 
jól összeszokott csapattal kelünk útra 
Önért.
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Mindent egy kijelzőn:  
az ETA-Standard
Egy modern fűtőrendszer csak akkor hatékony, ha  
jól van szabályozva. Erről az ETAtouch gondoskodik.

Az ETAtouch vezérlésben, minden felár nélkül már 
benne van a két fűtőkörre szóló-, a tároló vagy 
friss víz modul által előállított melegvíz előállító 
valamint a szolárberendezés integrálására szolgáló 
összes funkció. Az ETA PE-K rendelkezik soros helyi 
hálózat csatlakozóval. Csatlakoztassa a kazánt 
az internetre, ezután az összes alkotóelemet 
kényelmesen kezelheti számítógépről, táblagépről 
vagy okostelefonról is.

Kazán- és égés-szabályozás*
Az aggregát fordulatszámának szabályozása áramot 
takarít meg. A lambda- és a gyújtási idő szabályozás 
növeli a hatékonyságot. Minden üzemeltetéshez 
fontos komponens felügyelet alatt van.

Puffertároló kezelése**
A víztartályban három-öt érzékelő szabályozza 
a rendszerben lévő hőtermelőket és osztja 
el az energiát a különböző fogyasztók között. 
Öt érzékelővel a kaszkád szabályozások, QM 
fafűtőművek és csúcsterhelés kezelés az ETA normát 
képviselik.

Melegvíz előállítás*
Ez lehetséges úgy az ETA friss víz modullal, mint 
a melegvíztartály vagy a kombitartály által is. 
Minden változathoz idő- és/vagy igényprogrammal 
vezérelhetők a keringetőszivattyúk is.

Szolárberendezések**
Szabályozva lesznek: 1 körös vagy 2 körös 
szolárberendezések egy- vagy két tárolóval, a 
zónafeltöltés az ETA rétegezős töltőmodulon 
keresztül és két kollektor mező, valamint három 
fogyasztó.

Két időjárás vezérelt keverő-fűtőkör**
Ezek egy hetes program által futnak, sok időablakkal 
és további automatikus és/vagy kézi programokkal. 
A rendszer opcionálisan bővíthető szobai érzékelővel 
és távirányítóval.

R E N D S Z E R  Á T T E K I N T É S E

Kiegészítő rendszerfunkciók**
Idegenhő felismerő és/vagy átkapcsoló, termosztát, 
illetve különbséghő mérő termosztát, legfeljebb 
öt szabadon választható hőmérséklet kijelzése, 
hőkérés külső készülékektől valamint távvezeték(ek) 
keverővel vagy anélkül.

Fali kapcsolódobozok komplexebb 
berendezésekhez
Minden szabályozó kibővíthető fali 
kapcsolódobozokkal, éspedig érintőképernyővel 
vagy anélkül.

Teljesen érthető kezelési útmutató 
nélkül is: az érintőképernyő 

jelképei magukért beszélnek. A 
fűtőberendezés vezérlése ezzel 

gyerekjátékká válik.

* Szabályozó és érzékelő a standard szállítási terjedelem részét képezik
**  Szabályozás konfigurálás függő, érzékelők tartozékként kaphatók.
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E T A

A Hausruck negyedből 
az egész világba  
Az ETA biomassza-fűtés gyártására specializálódott, 
tehát fahasáb, pellet- és faapríték kazánra. 
A legmodernebb technika kombinációja 
újratermelődő erőforrással.  

ETA maga a hatékonyság 
A technikusok a fűtés hatékonyságát a görög 
η betűvel, kiejtve „eta“ jelölik. Az ETA kazánok 
ezt jelentik: több meleget kevesebb fűtőanyag 
fogyasztás mellett, a környezetkímélésért és a 
fenntarthatóságért. 
Fa: régi, de jó 
A fa a legrégibb fűtőanyagunk - és a legmodernebb: 
a barlang előtti nyílt tűz és egy modern biomassza 
kazán között egy hosszú történet húzódik. A 20. 
század közepén a fafűtések száma átmenetileg 
csökkent.  
A kőolaj volt az új mottó. Rövid kis közjáték volt 
csupán a fa tartósságához viszonyítva. Ma már 
tudjuk, hogy a fosszilis fűtőanyaggal történő 
fűtésnek nincs jövője. Hozzájárul a globális 
felmelegedéshez, és káros a környezetre. Az 
ellátás biztonsága sem adott hosszú távon, mert a 
fosszilis nyersanyagokból egyre kevesebb lesz, nem 
termelődnek újra, és részben politikailag bizonytalan 
régiókból származnak. Ezzel szemben a fa egy 
kedvező, hazai, újra-termelődő nyersanyag, amely 
elégéskor nem terheli a klímát. Nem csoda, hogy a 
fatüzelés virágzik!  

   Kényelem sok komponenssel
1998 decembere óta gyárt a felső-ausztriai ETA 
vállalat új generációjú fatüzelésű fűtőkazánokat. 
Ezek rengeteg szabadalmaztatott technológiával és 
a legmodernebb vezérlési technikával rendelkeznek, 
mégis egyszerűen kezelhetők. A kényelem és a 
hatékonyság teszik  az ETA termékeket oly kedveltté 
világszerte. Évi 20 000 kazán gyártási kapacitással 
és világszerte kiszállított több, mint 80 % export 
hányaddal  az ETA a vezető biomassza-kazán gyártók 
közé tartozik.  

Többet vásárol egy kazánnál  
Aki egy ETA fa- vagy pelletkazán mellet teszi le a 
voksát, az a fenntarthatóságra szavaz. Mégpedig 
nem csak a fűtőanyagnál. Az ETA felelősségteljes 
minden vonalon. Ezáltal fenntartható 
munkahelyeket teremt a régióban. A több mint 
200 munkatárs Hofkirchen an der Trattnach-ban 
a legjobb munkafeltételekben részesül - többek 
között saját üzemi-konyha, világos szerelő- és 
raktárcsarnokok, fitnesztermek és szauna áll 
rendelkezésüke. Továbbá egy ingyenes elektromos 
töltőállomás is, amelyet a cég saját fényelektromos 
berendezése táplál. Ez fedezi ezen felül az épület 
teljes áramigényét is, és így évi kb 230 tonna CO 2 
kibocsátást takarít meg.
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M Ű S Z A K I  A D A T O K

Pelletes kazán
ETA ePE-K 100 - 130 kW

1

2

3

4

Visszatérő vezeték, R2“

Csatlakozás biztonsági szelephez, nyomásmérőhöz és 
légtelenítőhöz, R1“

Elmenő vezeték, R2“

Feltöltő és leeresztő csap

 Biztonsági hőcserélő R1/2“

Szabadon tartandó karbantartási terület

A kazán választhatóan bal vagy jobb oldali pelletmodullal 
(anyagtároló bolygatórostéllyal) szállítható.
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Pelletes kazán 100 110 120 130

Névleges hőteljesítmény tartomány kW 29,9 - 99,9 32,9 - 109,9 35,9 - 119,9 38,9 - 129,9

Hatásfoka részleges/névleges terhelés esetén* % 92,8 / 93,0 92,4 / 93,0 92,0 / 92,9 91,6 / 92,9

Beépítési méretek (kazán) SZ x MÉ x MA mm 922 x 1.764 x 1.825

A kazán tömege kg 1.329

Pelletmodul súlya kg 200

Víztartalom Liter 272

Szivattyú maradék szabad magassága (ΔT=20 K
esetén) pufferüzem esetén

mWs / 
m3/h 4,5 / 4,3 3,8 / 4,7 3,1 / 5,1 2,5 / 5,5

Pellet közbenső tároló a kazánon (nettó) 220 kg (1.078 kWh)

Maximális távolság a pellettárolótól m 20

Hamudoboz térfogata Liter 94

Szükséges kéményhuzat Pa > 5 Pa
Kéményhuzat szabályozóra mindig szükség van (≤15 Pa)

Elektromos teljesítményfelvétel részleges/névleges
terhelésnél
(=Értékek integrált részecskeleválasztóval)

W 49 / 124 
(148 / 211)

Elektromos teljesítményfelvétel készenléti állapotban* W 13

Maximálisan engedélyezett üzemi nyomás bar 3

Hőmérséklet szabályozó beállítási tartomány °C 70 - 90

Maximális megengedett üzemi hőmérséklet °C 95

Kazán osztály 5 nach EN303-5:2012

Megfelelő tüzelőanyagok Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Elektromos csatlakozás 1 x 230 V / 50 Hz / 16 A

*értékek a BLT Wieselburg vizsgajelentéseiből
A technikai változtatások jogát fenntartjuk!
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Pelletes kazán
ETA ePE-K 140 - 170 kW

1

2

3

4

Visszatérő vezeték, R2“

Csatlakozás biztonsági szelephez, nyomásmérőhöz és 
légtelenítőhöz, R1“

Elmenő vezeték, R2“

Feltöltő és leeresztő csap

Biztonsági hőcserélő, R1/2“

Szabadon tartandó karbantartási terület

A kazán választhatóan bal vagy jobb oldali pelletmodullal 
(anyagtároló bolygatórostéllyal) szállítható. 
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Pelletes kazán 140 150 160 170

Névleges hőteljesítmény tartomány kW 41,9 - 139,9 44,9 - 149,9 47,9 - 159,9 50,9 - 169,9

Hatásfoka részleges/névleges terhelés esetén* % 92,8 / 93,4 93,1 / 93,6 93,5 / 93,9 93,9 / 94,1

Beépítési méretek (kazán) SZ x MÉ x MA mm 905 x 2.073 x 1.970

A kazán tömege kg 1.682

Pelletmodul súlya kg 200

Víztartalom Liter 347

Szivattyú maradék szabad magassága (ΔT=20 K
esetén) pufferüzem esetén

mWs / 
m3/h 8,9 / 6 6,6 / 6,4 5,5 / 6,8 5 / 7,2

Közbenső pellettároló a kazánon (nettó) 220 kg (1.078 kWh)

Maximális távolság a pellettárolótól m 20

Hamudoboz térfogata Liter 94

Szükséges kéményhuzat Pa > 5 Pa
Kéményhuzat szabályozóra mindig szükség van (≤15 Pa)

Elektromos teljesítményfelvétel részleges/névleges
terhelésnél
(=Értékek integrált részecskeleválasztóval)

W 60 / 162 
(159 / 164)

Elektromos teljesítményfelvétel készenlét esetén* W 15

Maximálisan engedélyezett üzemi nyomás bar 3

Hőmérséklet szabályozó beállítási tartomány °C 70 - 90

Maximális megengedett üzemi hőmérséklet °C 95

Kazán osztály 5 az EN 303-5:2012 szerint

Megfelelő tüzelőanyagok Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Elektromos csatlakozás 1 x 230 V / 50 Hz / 16 A

*értékek a BLT Wieselburg vizsgajelentéseiből
A technikai változtatások jogát fenntartjuk!
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Pelletes kazán
ETA ePE-K 180 - 240 kW

1

2

3

4

Visszatérő vezeték, R2“

Csatlakozó biztonsági szelephez, nyomásmérő és szellőztetés, 
R5/4“

Elmenő vezeték, R2“

Feltöltő és leeresztő csap

 Biztonsági hőcserélő R1/2“

Szabadon tartandó karbantartási terület

A kazán választhatóan bal vagy jobb oldali pelletmodullal 
(anyagtároló bolygatórostéllyal) szállítható.
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Pelletes kazán 180 199 220 240

Névleges hőteljesítmény tartomány kW 53,9-179,9 59,9-199,9 65,9-219,9 71,9-239,9

Hatásfoka részleges/névleges terhelés esetén* % 94,3 / 94,0 95,2 / 94,5 96,2 / 94,9 97,1 / 95,4

Beépítési méretek (kazán) SZ x MÉ x MA mm 1.076 x 2.073 x 1.970

A kazán tömege kg 1.982

Pelletmodul súlya kg 200

Víztartalom Liter 434

Szivattyú maradék szabad magassága (ΔT=20 K
esetén) pufferüzem esetén

mWs / 
m3/h 6,5 / 7,7 5,5 / 8,5 4 / 9,4 2,5 / 10,2

Pellet közbenső tároló a kazánon (nettó) 220 kg (1.078 kWh)

Maximális távolság a pellettárolótól m 20

Hamudoboz térfogata Liter 94

Szükséges kéményhuzat Pa > 5 Pa
Kéményhuzat szabályozóra mindig szükség van (≤15 Pa)

Elektromos teljesítményfelvétel részleges/névleges
terhelésnél
(=Értékek integrált részecskeleválasztóval)

W 78 / 227 
(358 / 487)

Elektromos teljesítményfelvétel készenlét esetén* W 17

Maximálisan engedélyezett üzemi nyomás bar 3

Hőmérséklet szabályozó beállítási tartomány °C 70 - 90

Maximális megengedett üzemi hőmérséklet °C 95

Kazán osztály 5 az EN 303-5:2012 szerint

Megfelelő tüzelőanyagok Pellets ISO 17225-2-A1, ENplus-A1

Elektromos csatlakozás 1 x 230 V / 50 Hz / 16 A

*értékek a BLT Wieselburg vizsgajelentéseiből
A technikai változtatások jogát fenntartjuk!
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ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

A-4716 Hofk irchen an der Tratt nach 
Tel.: +43 (0)7734 2288-0 

Fax: +43 (0)7734 2288-22 
info@eta.co.at
www.eta.co.at

ETA PU PelletsUnit 7-15 kW

ETA SH Faelgázosító kazán 
20-60 kW

ETA HACK VR Faapríték kazán 
előtolórostéllyal 250-500 kW

ETA PC PelletsCompact 20-105 kW

ETA SH-P Faelgázosító kazán 20 - 60 kW
ETA TWIN pelletégetővel 20 - 50 kW

ETA ePE-K Pelletkazán 100-240 kW

ETA eHACK Faapríték kazán 
20-240 kW

ETA Rétegező puff er SP 500-5.000 l
és SPS 600-2.2000 l

ETA Hidraulikamodul

A technikai változtatások jogát fenntartjuk!
Ahhoz, hogy lehetővé tegyük folyamatos fejlesztéseink eredményeinek hasznosítását, fenntartjuk magunknak a műszaki változtatások jogát 
előzőleges közlés nélkül is. Nyomdai és betűszedési hiba vagy időközben fellépő bárminemű változtatások nem jogosítanak fel követelésekre. Az 
egyes, itt  ábrázolt vagy leírt berendezésváltozatok csak opcionálisan érhetőek el. A szállítási terjedelemre vonatkozó egyes dokumentumok közötti   
ellentmondások esetén az aktuális árlistánkban szereplő adataink az érvényesek. Minden ábra illusztráció és olyan kiegészítőket tartalmazhat, 
melyek felár ellenében szerezhetőek be.  
Fotó forrása: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutt erstock. 

Ihr Heizungsfachmann berät Sie gerne

Pelletskessel ETA ePE-K HU, 2019-10


