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ETA-Teknikk

A Effektiv, energigjerrig røykgassvifte
Turtallsregulert, energibesparende røykgassvifte sørger for riktig 
undertrykk i brennkammeret

B Automatisk røykgasstilbakeføring
Uansett brenseltype sørger den automatiske røykgass 
bakeføringen for optimal forbrenning

C Patentert cellesluse med et kammer

Celleslusens konstruksjon gir store tetningsflater og umuligg-
jør tilbakebrann. Den er stillegående og driftssikker. Kniv og 
motstål er utskiftbare. Lange fliser kuttes av og stopper ikke 

E Brennkammer med bevegelig rist
Brennkammervegger av varmebestandige, isolerende 
sandwichelementer. Jevn og fullstendig forbrenning. 
Kontinuerlig askeutmating. Vannavkjølte sider ved 
risten. Felles drivverk for rist og askeutmating
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Primær- og
sekundærluft
Primær- og sekundærluft varmes opp når den suges 
over varme flater på vei inn i kjelen. Slik oppnås 
både avkjøling av mantelen og forvarming av 
forbrenningsluften. Strålevarmetapet minimeres og
forbrenningen blir mer fullstendig
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F Progressiv skrue
Driftssikker og stillegående skrue med progressiv 
stigning sørger for effektiv og meget pålitelig mating
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Vertikal turbulator
Automatisk rengjøring og integrert syklon gir høy virkningsgrad 
sammenlignet med eksternt montert utstyr. 
Vribart røykgassuttak D=300mm forenkler monteringen

H Touch-skjerm og
mikroprosessorstyring

Alle Alle innstillinger gjøres direkte på kjelens
touch-skjerm via selvforklarende skjermbilder. 

Samtlige funksjoner kan også betjenes via Internett 
over den innebygde kommunikasjonsplattformen.

Nyheter, partner-
nettverk og 

programvare-
oppdateringer

kan også overføres 
via USB. Skjermen 

kan monteres i 
4 forskjellige 

posisjoner

I Automatisk askeuttak*
Syklonaske og aske fra brennkammeret føres samlet ut med en 

kjerneløs skrue. Temperaturen overvåkes. Asken samles i avfalls-
beholdere med tett lokk (2 stk a 110 l) eller i en spesiell kontein-

er. Det betyr lange tømmeintervall og askehåndtering som kan 
tilpassning lokale forhold
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J Lambdastyring og regulering av 
temperatur i brennkammeret
gir lave utslipp, høy virkningsgrad, og
automatisk tilpasning til brenselskvaliteten
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* Askeuttaket bygges individuelt og inngår ikke i kjelens standardleveranse.
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