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ETA Hack 20 - 200 kw
Setter ny standard for sikker 
innmating av brensel
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ETA - et navn med betydning

Den greske bokstaven ”   ” uttales ”eta”. 
Det er et teknisk begrep som betyr 
virkningsgrad. Ved å kalle selskapet 
”ETA” har vi satt oss som mål å oppnå 
maksimal effektivitet på kjelene.

Fokus på det optimale

Utvikling av effektiv og miljøvennlig 
teknologi til forbrenning av ved, 
pellets og flis er ETA’s primær- satsing. 
Lave utslipp, minimalt energiforbruk, 
sikker drift og enkelt brukergrensesnitt 
er derfor viktige elementer ved våre 
produkter. ETA benytter noe av den 
mest moderne teknologien som finnes 
på markedet og vi har et globalt fokus 
på økologi, økonomi og teknologi. 
Med dette går vi inn i fremtiden med 
en av de mest optimale biokjelene på 
markedet.

Det perfekte anlegget

For å tilfredsstille morgen-dagens 
krav til utslipp, samt sikre at ETA-
kjelene til enhver tid gir maksimal 
ytelse gjennom hele året, er alle 
modeller utstyrt med lambda-
sonde som standard. Kjelen foretar 
da automatisk omstilling fra rela-
tivt grov fuktig flis, til tørr flis som 
også kan inneholde større mengder 
fin-stoffer. Vi tror at våre kunder 
er opptatt av brukervennlighet og 
god komfort.  Derfor leveres alle 
kjeler med følgende utstyr som 
standard; SMS-varsling, tempsensor 
til utekompenserte varmekretser, 
automatisk askeutmating til 
separate kamre og vedlikeholdsfritt 
feiesystem for konveksjonsdelen. 
Silo- og innmatingssystem består av 
en rekke standard-komponenter.
Dette er et ”modulsystem” som 
muliggjør svært mange forskjellige 
kombinasjoner vedrørende 
lagring og transport av ulike typer 
brensel. Vi kan levere komplette og 
optimale løsninger, uavhengig av 
bygningstekniske utfordringer.

 Q varme ut
η = 

 Q tilført brensel

Vi oppfordrer til miljøvennlig oppvarming

Skog som brensel sørger for å utnytte fornybar og 
lokal energi til det ytterste. Flisfyring er CO2- nøytralt 
og inngår i den naturlige karbonsyklusen. Når man 
brenner tre, dannes det små mengder karbondioksid 
og noe vanndamp. Sammen med solens energi er 
dette en viktige bidrag for tilvekst av ny skog. For 
å sammenligne med fossilt brensel som olje, gass 
og kull, slipper disse brenslene ut karbondioksid i 
atmosfæren som naturen har lagret i undergrunnen. 

Dette forstyrrer da naturens egen karbonbalanse og 
er en stor bidragsyter til global oppvarming og større 
klimaendringer. De som velger miljøvennlig bioenergi 
som energikilde belønnes både i Norge og i en rekke 
andre europeiske land, med gode støtteordninger. På 
ulike nivåer gjelder dette både privatpersoner, bønder 
og bedrifter.
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ETA´s patenterte cellesluse

Tradisjonell cellesluse

Automatisk innstilling
til forskjellig brensel

Hvilken fliskvalitet velger du å bruke i 
fyringsanlegget? En dag kan du bruke flis 
direkte hugget fra skogen. Neste dag kan du 
benytte tørt avfall fra den lokale 

møbelfabrikken. 

Disse store variasjonene er ikke noe 
problem for en ETA-kjele! 

Kjelen reguleres med hjelp av 
lambda-sonden. Den måler 
oksygeninnholdet i røykgassen, samt 
regulerer tilført mengde brensel og 
luft nøyaktig. Dette fører til optimal 
forbrenning, uavhengig av brenselets 
energiinnhold og tetthet.

Industristandard

Middels grov flis fra treforedlingsindustrien kan også 
benyttes uten problemer.  Diameteren på siloskruen er 
så stor at flisbiter på ca. 5 cm (G50), lett kan transporteres 
ut av siloen og inn i kjelen. G50 betyr at også noen andeler
av større flisbiter, med lengde opp til 12 cm og tverrsnitt 
på inntil 5cm2, går bra. Siloskruen er konstruert med en 
progressiv stigning som gjør at flisen trekkes fra hverandre 
og løses opp på vei mot celleslusen. Denne detaljen sikrer 
en lett, smidig og lydløs flistransport.

Bedre ytelse med mindre 
strømforbruk

For å oppnå riktig utveksling på flisskruer, blir det 
ofte brukt snekkegir med stort effekttap. Virkningsgrad på 
65 % er ikke uvanlig. ETA bruker kun gir-kasser av høyeste 
kvalitet, med en virkningsgrad på hele 95 %. Gir med så 
liten motstand, kombinert med de progressive skruene, 
kan føre til en reduksjon i strømforbruket på mer enn 30%.

Økt driftssikkerhet med automatisk 
reversering

Siloskruen og brennerskruen blir hele tiden elektronisk 
overvåket av styresystemet. For stor motstand eller fastset-
ting blir registrert umiddelbart. Dette gjør at skruene rever-
serer automatisk. Reverseringen kan gjentas flere ganger 
og hjelper til å løsne for store flisbiter og andre fremmed-
legemer, som hindrer skruene til normal drift. Kjelen kan 
da fortsette som normalt uten driftsstans. Når siloskruen 
reverseres, koples selve sirkelmateren ut og skruen reverse-
rer fritt. All kraft fra motoren blir da brukt til å løsne skruen, 
samtidig som sirkelmateren ikke tar skade av reverseringen.

Patentert cellesluse som er 100 % sikker 
mot tilbakebrann

ETA har utviklet et system med en ett-kammers, lufttett cellesluse som setter 
ny standard for sikkerhet. I motsetning til de vanligste celleslusene, er denne 
konstruert slik at det ikke er mulig å oppnå direkte kontakt med brenselet i 
siloskruen og brenneren. Heller ikke brennbare gasser trenger gjennom 
celleslusen, noe som i stor grad hindrer all mulighet for tilbakebrann. 
Celleslusen er konstruert til å håndtere fliskvalitet opp til og med G50 størrelse. Stikker, 
større flisbiter osv. blir kuttet når celleslusen roterer. På celleslusen 
er det montert et herdet knivblad som enkelt kan skiftes. Utformingen av 
celleslusen gjør at man trenger svært liten kraft til å drive den. Slusen gir deg 
optimal driftssikkerhet ved bruk av dårlig flis, i tillegg til at den har lavt 
strømforbruk.

• Jo grovere flisen er, jo mer energi kreves
• Mindre slitesterk og kan lage en del støy
• Små anleggsflater mot tetting
• Stikker og lengre flisbiter blokkerer kjelen

• Lavt energibehov, selv med grov flis
• Mindre slitasje og mer stillegående
• Store anleggsflater mot tetting og maksimal 
 beskyttelse mot tilbakebrann
• Utskiftbart knivblad kutter lengre flisbiter
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Automatisk feiing og askeutmating

Ved ETA sine automatiske kjeler er renslighet en viktig prioritering. Dette er eneste 
måten for å oppnå den høyeste mulige virkningsgrad. Derfor benytter ETA et helau-
tomatisk feie- og askeutmatingssystem. Helt fra den bevegelige forbrenningsristen til 
selve konveksjonsdelen av kjelen. Bevegelige spiraler i de stående røykrørene, holder 
konveksjonsdelen alltid ren. Selve forbrenningsristen tiltes slik at askerester, samt 
annen forurensing i flisa faller ned i en av askeskruene.  Det er to askeskruer som er 
drevet av samme motor med en kjedeoverføring. Den ene skruen transporterer aske 
fra selve forbrenningen ut i askebeholderen. Den andre skruen transporterer asken fra 
konveksjonsdelen og ut til askebeholderen.  Det er separate kammer i askebeholderen, 
som sitter plassert lett tilgjengelig foran kjelen. Det er ingen trange kanaler som asken 
må gjennom på tur ut i askecontaineren. Dette reduserer faren 
for fastsetting av spiker, småstein og slaggrester.

Brennkammer med bevegelig rist

Selve brennkammeret har vegger av et varmebestandig 
keramisk materiale. Sekundærluften kommer inn gjen-
nom hull øverst i brennkammeret. Dette sikrer en ren 
forbrenning med høy temperatur, selv om du benytter 
flis med inntil 35 % fuktighet. Brenselet skrues direkte 
inn på rista. For rengjøring tiltes den 90 grader med 
forhåndsinnstilte intervaller, som måles ut fra mengde 
innmatet flis til kjelen. Når rett mengde er nådd, tiltes 
rista, og askerester, samt fremmedlegemer faller ned i 
askeskruen.

Minimalt varmetap når kjelen ikke er aktiv

Selve forbrenningen reguleres trinnløst mellom kjelens maks- og 
min effekt. For å opprettholde optimal forbrenning også når forbruket er lavt, 
reguleres kjelen til å avbryte forbrenningen. Dette gjøres i stedet for å benytte 
pausefyring, som gir ufullstendig forbrenning, og opphopning av sot i kjele 
og røykrør. Brenselet som ligger på rista, vil da brenne kontrollert helt ut, og 
spjeld for primærluft samt sekundærluft lukkes. Disse blir da helt tette og vil 
ikke slippe gjennom luft slik at kjelen kjøles unødvendig.

Røykgassvifte

ETA sine fliskjeler er bygget etter det velprøvde prinsippet med 
røykgassvifte, men uten primær og sekundærvifter. 
Det fungerer slik at den stillegående røykgassviften som er 
plassert på baksiden av kjelen, sørger for å holde et jevnt 
undertrykk. Dette sikrer høy driftssikkerhet. Sammen 
med den patenterte celleslusen, er det liten fare for 
forpufning. Tilført luft til forbrenningen, blir så sugd 
inn gjennom separate spjeld for primær- og sekundærluft. 
Disse spjeldene blir regulert elektronisk, og slipper til enhver tid inn 
korrekt luftmengde. Røykgassviften trekker maks 76W og er i tillegg 
elektronisk hastighetsregulert i henhold til kjelens drift. 
Dette systemet sørger da for et meget lavt strømforbruk.

Optimal opptenning

Når kjelen har vært stoppet i kortere perioder 
er varmen fra de keramiske veggene i brenn-
kammeret, samt gjenværende glør på rista, nok til å 
antenne nytt brensel direkte. Det er kun når kjelen 
har stått i lengre perioder at det er behov for at det 
automatiske tenn-elementet skal starte. Signalene 
fra lambda-sonden og røykgasstemperaturen sørger 
for at, så fort det har tatt tilstrekkelig fyr, blir tenn-
elementet slått av for å spare strøm.

Passer alle typer piper

Kjelene fra ETA kan koples til alle typer piper! 
Røykgassviften gjør at både lave eller tynne piper med 
dårlig trekk, ikke er noe problem. Hastighetsreguleringen 
av viften sørger for riktig trekk og de styrte ventilene som regulerer 
primærluft og sekundærluft, gjør at det ikke er 
behov for trekkbegrenser under normale forhold. 
Lav røykgasstemperatur, sørger for høy virkningsgrad, 
men det er også mulig å stille inn ønsket røykgasstemperatur for å 
unngå kondens i gamle mursteinspiper.
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Brennkammer med bevegelig rist

Brenselet mates inn fra siden. Dette reduserer faren for fastsetting, 
grunnet urenheter i brenselet. Rista tilter over 90 grader slik at aske, 
stein, spiker og andre urenheter faller ned i askeskruen.

Askebeholder

Stort volum gir lange intervall mellom hver tømming. 
Askebeholderen har adskilte kammer til forskjellig aske.
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Røykgassvifte

Hastighetsregulert, ikke avhengig av trekk i pipa, ingen mulighet for 
overtrykk i brennkammer, meget energibesparende, 
kun 76W og gir liten fare for forpufning.

Rengjøring av konveksjonsdelen

Helautomatisk, vedlikeholdsfritt feiesystem med 
turbolatorer. Når kjelen holdes ren, jobber den 
kontinuerlig med høyest mulig virkningsgrad.

Ett kammers roterende cellesluse

Sikrer optimal beskyttelse mot tilbakebrann, stort kammer, luft-
tett, utskiftbart knivblad og motstål, stor utveksling og meget stort 
dreiemoment.

Aske utmating

Asken fra selve brenneren, samt sveveasken fra konveksjonsdelen blir 
transportert ut i beholderen med to kraftige skruer. Disse har selvsagt 
også automatisk reversering.

Utmating fra flissiloen
Selve sirkelmateren er meget robust og har kraf-
tige rivere i enden på bladfjærene. Som standard 
leveres bladfjærer fra 1,5 - 4 m i diameter og 
lenkearmsystem fra 4,5 – 6 m i diameter.

Siloskrue
Skruen er kraftig og den er produsert i høylegert 
stål. Den er utstyrt med progressiv stigning på 
gjengene som reduserer faren for fastsetting. 
Den er meget stillegående og har lavt 
strømforbruk. Den kan transportere alt fra fin 
pellets, til mellomgrov industriflis (G50).

Frikopling for reversering av siloskrue
Dersom noe låser skruen, reverserer den auto-
matisk. Dette skjer inntil tre ganger, samtidig som 
sirkelmateren står stille.

Avtagbart lokk

Fleksibelt modulsystem
Siloskruen kan være opp til 6 m lang og er byg-
get opp av standard lengder helt ned til 12,5 cm. 
Systemet er meget fleksibelt og sørger for rask 
montering. Montøren trenger ikke å kappe eller 
sveise noe under monteringen ute hos kunde.

Universal kopling
Denne gjør at siloskruen lett kan monteres i alle 
mulige vinkler mot kjelen.

Motorer med snekkeveksel
Stort kraftoverskudd fra effektive motorer og 
girkasser med høy virkningsgrad. 
0,37 kW på siloskruen, 0,25 kW på 
cellesluse/brennerskruen.

Primær ventil -

Sekundær ventil -
Automatiske ventiler for primær- og sekundær-luft. 
Disse blir regulert av lambdasonden for 
hele tiden å ivareta optimal forbrenning.

Konveksjonsdelen 
Store overflater gir lav røykgasstemperatur, 
lite flisforbruk og høy virkningsgrad.

Betjeningspanel
Panelet sitter perfekt plassert i kjelens fremside.

Styresystemet
Elektronikken ligger godt beskyttet under 
kjelens deksel. Ingen separate styreskap 
som gjør installasjonen unødvendig dyr.



 

Fjernstyring via Internett
ETAtouch, betyr enkel regulering av et avansert anlegg. 
Med logiske, selvforklarende symboler på berøringsskjermen, 
er anlegget meget enkelt å betjene. Systemet kan reguleres 
og overvåkes uansett hvor du befinner deg. Fra et lesebrett i 
sofaen, fra en PC på kontoret eller fra en smarttelefon på reise. 
Som ETA-kunde har du tilgang til „mein ETA“. 
Det er en gratis plattform via Internett, hvor bare du har tilgang. 
Etter innlogging på „meinETA“ kan du enkelt koble deg opp 
mot kjelen din, fra hvor som helst i verden der det er tilgang til 
Internett. For å kunne opprette denne funksjonen 
må kjelen kobles til en åpen Internett forbindelse i fyrrommet. 
Hvis du går inn på www.meinETA.at kan du se en 
demonstrasjon av hvordan det fungerer.
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Standard utstyr
Trinnløs modulering med turtallsregulert 
røykgassvifte.

Lambdastyrt forbrenning med regulert luft og 
brensel tilførsel.

Kontinuerlig visualisering for aktuell driftstil-
stand av bl.a. O2 og røykgasstemp,
kjele- og akkumulatortemp, BlandeVen-
tilers posisjon, strømforbruk av alle skruene, 
røykgassviftens hastighet, posisjon avlesning 
på brennerristen og motorer for primær- se-
kundærluft, nivåsensor for aktuelt globedd, 
selvforklarende tekstmeldinger og forslag til 
handling ved feil.

Automatisk, lambdakontrollert tenning.

Automatisk lading av akkumulatortank og 
heving av retur temperatur med effektstyrt 
BlandeVentil. Mulighet for inntil fem tempera-
turfølere i akkumulatortanken.

To ute kompenserte varmekretser, ukeprogram 
med tre tidssoner per døgn, hjemme - borte 
funksjon, feriesenking, mulighet for tilkobling 
av romtemperaturfølere og fjernkontroll.

Fem valgfrie temperaturvisninger.

LAN-tilkobling for fjernbetjening over Internett, 
med smart telefon, PC eller nettbrett. Mulighet 
for GSM-modem og SMS varsling.

Regulering av spisslast- og backupkjele eller 
kaskaderegulering hvis flere kjeler kjøres 
sammen.

Alt under kontroll med ETAtouch

M M

M

T

avansert regulering er standard
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Fire ledige utganger som kan benyttes til 
følgende seks funksjoner:

Varmtvannsbereder og akkumulatortank, 
tappevannsmodul, eller spiral i akkumulator-
tank med tidsregulert ukeprogram.

Sirkulasjonspumpe for varmt tappevann med 
tidsregulering. Ved bruk av tappevannsmodul, 
startes pumpen når varmtvannskranen åpnes.

Solfangeranlegg med turtallsregulert pumpe og 
balansering av varmemengde mellom solfan-
ger og akkumulator.

Ekstern styring av kjele med ønske om kon-
stant tur temp. (eks. ønske om å øke temp i 
perioder ved f eks. pasteurisering eller vask 
med uvanlig høy temp).

Styring av sentral pumpe til fjernvarme eller 
eksterne forbrukere, med eller uten Blande 
Ventil (Blande Ventilen benytter den ene 
utgangen til varmekretsene).

Dersom kjelen er tilknyttet fjernvarme, kan 
kjelen sperres og forbrukerne kobles om til 
fjernvarmenettet.

Systemet kan utvides 
med hjelp av ekstern 
kontroll boks
To ekstra varmekretser.

Fire ekstra utganger.

Avansert regulering av solfangeranlegg med 
sjiktladning av akkumulatortank.
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Perfekt tilpassing med ETA`s 
modulsystem

Et godt gjennomtenkt og utprøvd modulsystem 
forenkler monteringen og gjør det meget fleksibelt med for 
eksempel tanke på tilpassing i eksisterende bygg.
Kjelene leveres med flismating fra høyre eller venstre. Den er 
helt uten serviceareal på motsatt side og kan plasseres helt 
inntil vegg, for å spare plass. 
Flisskruene kan forlenges med standard moduler 
pr. 12,5 cm og opp til 6 m. Disse modulene settes sammen med 
det velkjente og kraftige 1 3/8” splines-
systemet fra agroindustrien. Disse låses med solide, skrudde 
flenser. Siden det ikke er behov for tilpassing 
og sveising, er monteringen rask og sørger for lave 
installasjonskostnader. 

Universal kopling

Det er full fleksibilitet for tilkopling av siloskruen 
mot kjelen. Dette, fordi ETA benytter sin geniale 
patenterte kulekopling. Den sørger for full, 
“støvtett” kontakt mellom siloskruen og 
celleslusen, helt uavhengig av vinkelen.

Brenseltransport

En sirkelmater transporterer brensel mest effektivt fra en silo 
ved siden av eller over fyrrommet og inn til siloskruen. Igjen 
ser vi nytten av at ETA benytter seg av et modulbasert system som dekker 
de fleste behov. Sirkelmatere med bladfjærer leveres i størrelser mellom 
1,5 og 4m. Fra 4,5 til 6m i diameter er 
sirkelmateren utstyrt med lenkarm. 

Transportskruer med diameter på 250 mm brukes til transport 
av flis inn i flislagre med vanskelig tilgjengelighet. Disse har en kapasitet 
på 30 m3/t. ETA leverer også spesialløsninger som 
hydrauliske skraper til store siloer, roterende pendelskruer 
til høye siloer og stigeskruer for flistransport vertikalt 
opp til 8m.

ETA PE-K kun for pellets

ETA PE-K modellen opp til 90 kW er kun for pellets. 
Den er utstyrt med en 90 liters dagtank, cellesluse og 
brennerskrue for pellets. Kjelen er også utstyrt med et 
system for vakuumtransport av pellets fra hovedsilo, til 
dagtanken. Det kan benyttes fleksible slanger (DN50) i 
lengder opp til 20 m mellom silo og kjele.

Enkel tilkopling

Hele styresystemet sitter integrert i kjelens øvre del. 
Det er da ingen eksterne styreskap som må plasseres og 
koples. Kjelen er så godt som klar når den forlater fabrikken 
i Østerrike. Skruer, sikkerhetsbrytere, pumper, blandeventiler og 
temp.-sensorer tilkoples kjelen med godt merkede 
hurtigkoblinger. Kople strøm på kjelen, still inn noen 
parametere, og kjelen er klar til inntjening. Dette gir 
“god” økonomi!
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Årlig flisforbruk vil variere avhengig av tresort, 
grovhet og vanninnhold

Årlig behov på ca 64.000 kWh (35 kW-kjele i 1650 
timer på full ytelse 90% virkningsgrad)
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Bare flis med vann-

innhold under 30%, 

kan lagres i silo.

Røykgassgjenvinning for pellets, høvelflis og annet brensel med 
vanninnhold lavere enn 15% 

Dersom man benytter svært tørt brensel 
må det monteres et system for røykgass 
gjenvinning på kjelen. Det betyr at 
noe av røyken føres tilbake til for-
brenningen. Dette øker luftgjennom-
strømningen både gjennom risten og 
brenslet. Risten får bedre kjøling og for-
brenningen blir jevnere. Lavt O2 innhold 
i tilført luft gjør at forbrenningstempe-
raturen blir liggende mellom 800° C og 
1.000° C. Det gir en ren og forbrenning 
med en temperatur som ligger langt 
under smeltepunktet for aske. Dermed 
hindrer man slaggdannelse også ved 
brenning av tørt brensel som, pellets, 
høvelflis og avfall fra møbelproduksjon.

Eksempel. En kjele med 35 kW effekt kan varme opp 300-400 m² eldre
bygningsmasse eller 600 - 800 m² godt isolert ny bygningsmasse.

35 kW / 3 = 12 tonn pr år
35 kW / 2 = 17,5 m3 pr år

Generelt om pelletsforbruk
Brennverdi 4,9 kWh/kg, Tetthet 650 kg/m³, 9% Vanninnhold

En kjele med 35 kW effekt kan varme opp 300-400 m² eldre 
bygningsmasse eller 600 - 800 m² godt isolert ny bygningsmasse.

35 kW / 2,7 = 13 tonn  høvelflis pr år
35 kW x 3 = 105 m3 pr år

Generelt om lett industriflis
Brennverdi 4,6 kWh/kg, Tetthet 100 kg/m³, 15% vanninnhold. Avfall 
fra treforedlingsindustri, eks. høvelflis, trenger større brennkam-
mer. Dermed reduseres effekten med inntil en tredjedel. Det fører 
til at de som fyrer med høvelflis hele året, trenger en større kjele. 

ETA sirkelmater justeres til 
bygningen
Sirkelmateren har justerbare ben slik at den kan tilpasses 
enhver situasjon. Høydeforskjell mellom silo og fyrrom er 
ikke noe problem. Sirkelmateren kan brukes både på flatt, 
og hellende silogulv.

Sirkelmater uten falskt silogulv gjør installasjonen enklere 
og det vil gi stille drift. Skrue og mater står fritt på gulvet 
og tomrommet under materen må fylles med svært tørr flis 
første gang, mindre enn 15% vann. Denne løsningen fører 
til at sirkelmateren ikke klarer å tømme siloen helt.

Sirkelmater med Hellende silogulv (falskt gulv), gjør at si-
loen automatisk kan tømmes fullstendig, med unntak av 
hjørnene. Denne løsningen er kanskje mest vanlig, og man 
får mulighet til å lage kald- eller varmlufts tørke I tom-
rommet under gulvet. Dersom man lager en utsparing til 
skruen og girkassen, kan gulvet også bygges i betong.

I situasjoner hvor man har lavereliggende fyrrom enn silo, 
bygges silogulvet i høyde med celleslusa. Sirkelmateren og 
skruen legges horisontalt. 

Flissilo med skrå sirkelmater

Flissilo med horisontal sirkelmater

H = 715 mm opp til 90 kW
H = 735 mm for 130 kW
H = 790 mm for 200 kW

Spesiell siloskrue for pellets
Dersom man har liten lagerplass kan man vurdere å fyre 
med pellets. Pellets har fire ganger høyere brennverdi per 
volumenhet enn flis. En kjele på 200 kW kan bruke enten 
400 løskubbikkmeter flis

eller 100 løskubbikkmeter pellets (= 65 tonn). per år. Det 
tilsvarer tre leveranser med bulk transport. Hvis man kan 
klare seg med to leveranser pr. år, kan et lager på ca 50 
m³ være tilstrekkelig. Finnes det muligheter til å lage si-
loen 6 m høy, trenger den ikke ha grunnflate på mer enn 
3x3 m. For kjelene fra 130 kW har vi en spesiell skrue til 
pellets, som tåler opptil 6 m fyllehøyde. (For kjeler opp 
til 90 kW har vi PE-K-serien). Fordelen med skruen, er 
et mer stillegående anlegg, mer skånsom håndtering av 
pelleten, og man får mulighet til å tømme siloen helt. En 
pellets silo har lavt veggtrykk og kan dimensjoneres re-
lativt rimelig selv med 6 m lagringshøyde. En ren pellets 
løsning kan derfor i mange tilfeller være billigere å bygge 
enn en tradisjonell sirkelmater for flis.  Dersom man fyrer 
med pellets, må kjelen utrustes med røykgass gjenvinning 
(Se side 14).

Kompakt pelletslager med  inntil 
6 m lagringshøyde

Abgasrückführung

Generelt om flisforbruk!
En løskubbikkmeter, fin flis (G30) med blanding av gran/furu og ca 
20% vanninnhold, tilsvarer omtrent 800 kilowattimer (kWh).  

En kjele med 35 kW effekt kan varme opp 300-400 m² eldre bygningsmasse 
eller 600 - 800 m² godt isolert bygningsmasse av nyere dato. 

35 kW x 2 for bra fliskvalitet = 70 m3 pr år
35 kW x 3 for dårlig fliskvalitet = 105 m3 pr år

H
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30 - 50 cm 

Silo på bakkenivå kan fylles 
med frontlaster, baktipp eller 
avlesservogn 
Dette er kanskje det mest tradisjonelle lageret man finner 
over alt, hvor man har en frontlaster lett tilgjengelig. 
Silotypen kan være relativt billig å bygge. Andre fordeler er 
stor fyllehøyde og optimal fyllingsgrad. Med en avles-
servogn eller baktipp, kan man ikke lage så høy fylling, 
men fylling går raskt. Dette er også en fin løsning der hvor 
flishuggeren har mulighet til å blåse direkte inn i siloen. 
Siden man ikke kan kjøre på sirkelmateren, bør et slikt 
lager ikke lages større enn 4,0 m x 4,0 m med mindre man 
bruker en teleskoplaster.

Andre siloalternativer med ETA  
modulløsninger
Det finnes en rekke muligheter når en silo skal utformes og tilpasses 
nettopp dine bygninger og ditt behov. Dersom ikke noen av eksemplene 
passer, kan våre gjennomtestede løsninger brukes og settes sammen som 
moduler. F eks kan man tilføre flis til en kjele, fra to siloer. Vi har også 
muligheten for å mate brensel til to kjeler, fra en silo. Til siloer for avfall 

fra møbelindustrien kan man bruke pendelskruer. Må man komme 
over høydeforskjeller, gjennom svinger eller rett fram (inntil 8 m), 
bruker vi mellomskruer. Dette reduserer energiforbruket fremfor å 
bruke svært lange skruer. Mellomskruene bør ikke ha større stigning 
enn 30°. Mellomskruer benyttes også for å koble sammen flere silo-
er. Med våre modulsystemer er vi stand til å lage perfekte, driftssikre 
og kostnadsbesparende løsninger nesten uansett bygningstekniske 
utfordringer. Dersom man ønsker å lagre mer enn 100 m³ i en og 
samme silo, brukes vanligvis hydrauliske skraper. Dette er meget 
kostbare løsninger. Selv store fyringsanlegg kan driftes meget godt og 
mer økonomisk med mindre sirkelmatere. 

Nedgravd silo er fleksibelt
Dersom man skal bygge ny flissilo er det lurt å vurdere en 
nedgravd løsning. Det gir stor fleksibilitet vedr. fylling. 
Har man en slik løsning kan man ta imot flis fra alle typer
 transportsystemer. Det er spesielt bra dersom man kjøper flis 
og ikke har tilgang på egne maskiner. Her er det ekstra viktig å 
montere inspeksjonsluke over siloskruen, slik at 
fremmedlegemer i flisen lett kan fjernes, uten å fjerne brenslet.  
Nedgravde siloer bygges gjerne i betong, systemblokk, 
leca eller lignende. Husk å drenere godt rundt.  Det kan også være lurt å lage den rund. 
Siloen vil da automatisk kunne tømmes helt. Firkantede løsninger er mest vanlig og enklest 
å lage, men husk at hjørnene ikke tømmes under normal drift. Siloåpningen bør 
være over nesten hele bredden ikke mindre enn 2m, for å oppnå best 
mulig fyllingsgrad. Slike siloer kan være 
1,5 - 6,0 m i diameter. For å unngå brodannelser 
i brenselet må sirkelmateren ha 
minst like stor diameter som 
siloen.

Generelle regler for flislager
Våre sirkelmatere er laget for maksimalt 5 m fyllehøyde med flis. Fra silouttaket, og til 
celleslusen, kan det være en maksimal lengde på 6 m, før man må sette inn en ekstra 
mellomskrue.

Generelle regler for pelletslager
Dersom man bruker sirkelmateren til pellets, må den ikke fylles mer enn 2 meter. Siloen 
bør ikke være større enn 4,0 m. Større silo og fyllehøyde gir økt trykk. Dette kan føre til 
knusing av pellets. Den åpne delen av siloskruen, må delvis dekkes til med et spesielt 
deksel for trykkavlastning.  Skruen fra silouttaket til kjelens brennerskrue må ikke være 
lenger enn 1,5 m. For anlegg som kun skal brenne pellets, anbefaler vi vår spesielle 
pelletutrustning (Se side 15). Den tillater også større fyllehøyde.

IKKE kjør på 

sirkelmateren

Vertikalskrue og vifte for fylling 
av høye siloer (kun for flis)

Hvis en skal fylle en høy silo (opp til 8 m) fra bakkenivå, er en 
vertikal skrue med utkastervifte på toppen, et godt alternativ. 
Systemet passer kun for grov flis og anbefales ikke for pellets. 
En fliskvalitet på G 50 med liten andel av finstoff, anbefales.  

Da har vifta best 
kasteevne. G 50 flis, 
med høy andel av 40 
mm fragmenter samt 
lite finstoff, fungerer 
også meget bra. 
Dersom man benytter 
fliskvalitet på G30, 
eller mindre, reduseres 
kastelengden betydelig.

Vanskelig tilgjengelige siloer fylles gjerne med 
skrue eller vifte
Hvis man skal tilpasse et anlegg i eksisterende 
bygningsmasse, hvor brenselet skal lagres slik 
at man ikke kan tippe i siloen, er fylling med 
skrue eller vifte et godt alternativ. Hvis rommet 
er lavere, enn halve sirkelmaterens diameter, 
anbefales to transportskruer for å oppnå best 
mulig fyllingsgrad. Skruene kan monteres 
skrått med inntil 45° stigning. Dersom det er 
umulig å komme frem med ekstern transport 
skrue, kan brenselet blåses inn med vifte. 
Dersom en kun skal bruke pellets er trykkluft 
som regel den beste løsningen. 

Sikkerhet er viktig
Over åpne transportskruer skal det monteres gitter eller rister 
som stopper fremmedlegemer, og beskytter mot direkte 
berøring av skruer i drift. Vi leverer forskjellige typer gitter og 
rister, alt tilpasset etter skruestørrelse og fliskvalitet.

Kastelengde [m]
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ETA FLISKJELE 20 - 90 kW

Alle kjeler kan leveres med mating fra høyre eller 
venstre, sett forfra. 

Tall i rund parentes () er for 70 og 90 kW

Flis 20-50 kW (70-90 kW)

a Tilkobling tur, med muffe R5/4“ (R6/4“)
b Tilkobling retur, med muffe R5/4“ (R6/4“)
c Avtapping, med muffe R1/2“
d Kjølespiral mot overoppheting R1/2“ utv. Gj.
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Tekniske data 20 - 90 kW 20 25 35 50 70 90
Effektområde (Flis W25-S160) 
Effektområde pellets

kW
5,9-19,9 7,7-26,0 

7,7-26,0
10,5-35,0 
10,5-35,0

13,6-49,5 
13,6-49,5

21,0-70,0 
21,0-70,0

26,0-88,0 
27,0-95,0

Virkningsgrad flis, del-/maksbelastning * % 92,8 / 92,7 92,9 / 92,2 92,1 / 91,7 90,9 / 91,0 93,0 / 92,4 94,3 / 93,3
Virkningsgrad pellets, del-/maksbelastning * % 90,6 / 93,8 90,6 / 93,0 90,6 / 91,7 91,7 / 92,4 92,5 / 93,3
Mål B x L x H mm 710 x 1.102 x 1.504 810 x 1.235 x 1.704
Mål demontert (bredde uten deksel og isolasjon) mm 590 690
Vekt med cellesluse/brennerskrue kg 735 / 590 735 / 590 736 / 591 737 / 592 999 / 854 999 / 854
Vannvolum Liter 117 196
Motstand gjennomstrømming (∆T=20°) Pa / mWs 90 / 0,009 160 / 0,016 280 / 0,028 550 / 0,055 570 / 0,057 900 / 0,090
Volum askeboks Liter 35 44
Røykgassflow del-/maksbelastning g / s 5,7 / 15,2 7,4 / 19,2 9,3 / 26,0 12,0 / 35,7 16,6 / 46,6 21,2 / 56,2
CO2-innhold i tørr røykgass del-/maksbelastning % 8,5 / 11,0 8,5 / 11,5 9 / 12 9 / 12,5 10 / 13,5 10 / 14
Røykgasstemperatur del-/maksbelastning * °C 70 / 110 75 / 130 80 / 140 85 / 150 85 / 145 90 / 155

Skorsteinstrekk
2 Pa ved delbelastning / 5 Pa ved maksbelastning  

ved større undertrykk enn 15 Pa må det brukes en trekkbegrenser
Utslipp karbonoksid (CO) * 
                Flis del-/maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

108 / 17 
156 / 24

62 / 13 
91 / 19

47 / 14 
69 / 20

26 / 15 
39 / 22

23 / 8 
33 / 12

21 / 4 
30 / 6

Utslipp karbonoksid (CO) * 
               Pellets del-/maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

44 / 7 
68 / 10

28 / 8 
43 / 12

7 / 9 
11 / 14

9 / 6 
13 / 9

10 / 2 
15 / 4

Partikkelutslipp * 
                Flis ved maksbelastning *

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

/ 8 
/ 12

/ 6 
/ 9

/ 7 
/ 11

8  / 9 
12 / 13

8 / 9 
12 / 14

8 / 9 
12 / 14

Partikkelutslipp * 
                Pellets ved maksbelastning *

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

/ 4 
/ 7

/ 5 
/ 7

3 / 6 
4 / 8

2 / 6 
4 / 9

2 / 7 
4 / 11

Utslipp uforbrent hydrokarbon 
                (CxHy) * Flis ved maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

2 / < 1 
2 / 1

1 / < 1 
2 / < 1

< 1 / < 1 
1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

Utslipp uforbrent hydrokarbon 
                (CxHy) * Pellets ved maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

1 / < 1 
1 / < 1

< 1 / < 1 
1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

Strømforbruk 
                Flis, del-/maksbelastning *

W 73 / 129 91 / 147 109 / 195 129 / 254 144 / 292 167 / 396

Strømforbruk 
                Pellets, del-/maksbelastning *

W 67 / 98 70 / 112 73 / 123 100 / 157 97 / 190

Maks kjeletrykk 3 bar Kjeleklasse 3 av EN 303-5
Innstillingsområde temperatur 70 – 85°C Tillatt brennstoff Flis G30/G50 til W35, ÖNORM M 7133              Pellets 

ÖNORM M 7135, DIN 51731Maks. driftstemperatur 95°C
Laveste returtemperatur 60°C Elektrisk tilkobling 3 x 400 V / 50 Hz / 13 A, Nødstrøm 10A 

* Verdier fra kontrollrapporter av BLT Wieselburg, Protokollnummer 047/03, 048/03, 049/03, 005/04, 026/07, 027/07. Kontrollrapportene finner du på internett: blt.josephinum.at 
(Prüfberichte>Biomasse-Heizkesselprüfungen>Hackgutfeuerungen)

BLT Wieselburg 
Österreich

TÜV  
Süddeutschland

entspricht 
EU-Normen

Qualitätssiegel  
Holzenergie Schweiz

Österreichisches 
Umweltzeichen

Der Blaue Engel Institut für  
Brandschutz

HACK 130 kW (200 kW)

Anlage kann wahlweise mit Materialeinschub 

links oder rechts geliefert werden

a Vorlauf mit Muffe R2“
b Rücklauf mit Muffe R2“
c Entleerung mit Muffe R1/2“
d Sicherheitswärmetauscher R1/2“ AG

* Abgasanschlüsse mit Abgasrückführung 
sind um 62 mm höher
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Tekniske data 130 - 200 kW 130 200
Effektområde (Flis W25-S160) 
Effektområde pellets

kW
38 - 133 
38 - 140

56 - 195 
66 - 220

Virkningsgrad flis, del-/maksbelastning * % 94,8 / 92,7 93,5 / 92,3
Virkningsgrad pellets, del-/maksbelastning * % 93,6 / 92,1 91,1 / 91,1
Mål B x L x H mm 930 x 1.519 x 1.703 1.106 x 2.100 x 2.020
Mål demontert (bredde uten deksel og isolasjon) mm 790 865
Vekt med cellesluse/brennerskrue kg 1.334 / 1.189 1.950 / 1.800
Vannvolum Liter 290 448
Motstand gjennomstrømming (∆T=20°) Pa / mWs 750 / 0,075 1.700 / 0,170
Volum askeboks Liter 110 2 x 80
Røykgassflow del-/maksbelastning g / s 28,3 / 85,3 43,5 / 138
CO2-innhold i tørr røykgass del-/maksbelastning % 11,1 / 13,9 11,0 / 13,0
Røykgasstemperatur del-/maksbelastning * °C 82 / 138 80 / 140

Skorsteinstrekk
2 Pa ved delbelastning / 5 Pa ved maksbelastning  

ved større undertrykk enn 15 Pa må det brukes en trekkbegrenser
Utslipp karbonoksid (CO) * 
                Flis del-/maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

7 / 17 
11 / 26

4 / 8 
6 / 13

Utslipp karbonoksid (CO) * 
               Pellets del-/maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

9 / 9 
14 / 14

3 / 2 
4 / 3

Partikkelutslipp * 
                Flis ved maksbelastning *

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

13 / 6 
10 / 20

4 / 9 
7 / 16

Partikkelutslipp * 
                Pellets ved maksbelastning *

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

11 
16

2 / 4 
4 / 8

Utslipp uforbrent hydrokarbon 
                (CxHy) * Flis ved maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

< 1 / 1 
< 1 / 1

< 1 / < 1 
1 / < 1

Utslipp uforbrent hydrokarbon 
                (CxHy) * Pellets ved maksbelastning

mg/MJ 
mg/m³ 13%O2

< 1 / 1 
< 1 / 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

Strømforbruk 
                Flis, del-/maksbelastning *

W 178 / 458 195 / 535

Strømforbruk 
                Pellets, del-/maksbelastning *

W 107 / 253 118 / 300

Maks kjeletrykk 3 bar Kjeleklasse
3 av EN 303-5                                                 
Flis G30/G50 til W35, ÖNORM M 7133

Innstillingsområde temperatur 70 – 85°C
Tillatt brennstoff Pellets ÖNORM M 7135, DIN 51731

Maks. driftstemperatur 95°C
Laveste returtemperatur 60°C Elektrisk tilkobling 3 x 400 V / 50 Hz / 13 A, Nødstrøm 10A

* Verdier fra kontrollrapporter av BLT Wieselburg, Protokollnummer 047/03, 048/03, 049/03, 005/04, 026/07, 027/07. Kontrollrapportene finner du på internett: blt.josephinum.at 

(Prüfberichte>Biomasse-Heizkesselprüfungen>Hackgutfeuerungen)
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ETA FLISKJELE 130 - 200 kW

Alle kjeler kan leveres med mating fra høyre eller 
venstre, sett forfra. 

Tall i rund parentes er for 200 kw

a Tilkobling tur, med muffe 2“
b Tilkobling retur, med muffe 2“
c Avtapping, med muffe R1/2“
d Kjølespiral mot overoppheting R1/2“ utv. Gj.



ETA Norge AS

Nedre Lobben 9
3330 Skotselv

Telefon 477 45 000
E-post: post@etanorge.no

ETA PU PelletsUnit 7 til 15 kW
(7, 11 und 15 kW)

ETA SH Ved kjele 20 til 60 kW
(20, 30, 40, 50 og 60 kW)

ETA HACK Fliskjele 200 kW

ETA PC PelletsCompact 20 til 32 kW
(20, 25 og 32 kW)

ETA SH-P Ved kjele
20 og 30 kW

med ETA TWIN Pelletsbrenner 20 og 26 kW

ETA Akkumulator tanker SP og SPS
(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 og 2.200 Liter)

ETA PE-K Pelletskjele 35 til 90 kW
(35, 50, 70 og 90 kW)

ETA HACK Fliskjele 20 til 130 kW
(20, 25, 35, 50, 70, 90 og 130 kW)

ETA Akkumulator tanker SP og SPS
med Tappevann- og Sjiklademodul
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