
ETA Cazane cu tocătură între 20–200 kW
Un nou etalon pentru alimentarea în siguranţă 
cu combustibilul pentru încălzire
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Pasiunea noastă este perfecţiunea.

Sistemul meu de încălzire
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ETA – o marcă 
bazată pe 
convingere
Litera grecească ETA semnifică  
în lumea fizicii randamentul. Prin 
denumirea ETA, scopul nostru 
este atingerea celui mai mare 
randament.

Pasiunea noastră 
este perfecţiunea
Pentru noi randamentul şi teh-
nica ecologică sunt cele mai 
importante aspecte în dezvol-
voltarea cazanelor pe tocătură 
de lemn, pellet şi lemn. Ardere 
completă, necesar de ener-
gie minim, funcţionare sigură, 
manevrare uşoară, acestea 
sunt funcţionalităţile pe care 
le realizăm la toate produsele 
noastre. Astfel dorim să atin-
gem tehnica modelelor de 
vârf.

În procesul de alcătuire a 
cazanelor care tind spre 
viitor trebuie ţinut în cont 
de punctele de vedere 
ecologice, economice şi 
tehnice.

Perfecţiune fără 
compromisuri
Vă oferim diferite solu-
ţii pentru orice cazan cu 
tocătură de lemn ETA din 
casa Dvs., în fiecare zi pe 
tot parcursul sezonului de 
încălzire, încălzind cu orice 
fel de lemn, indiferent dacă 
este umed sau uscat. Pen-
tru a atinge randamentul 
maxim cu o emisie poluan-
tă minimă, fiecare cazan pe 
tocătură de lemn este prevă-
zut cu o aşa-numită sondă 
lambda.

Pornind de la considerentul că 
pentru Dvs. este important ca 
cazanul cu tocătură de lemn 
ETA să aibă o întrebuinţare 
prietenoasă şi un confort spo-
rit, fiecare dintre modele a fost  
prevăzut cu regulator de tem-
peratură comandată în funcţie 
de temperatura exterioară, şi cu 
un sistem de autocurăţare. Ofe-
rim diferite soluţii pentru depozi-
tarea materialelor de încălzire. 
Acestea pot fi montate în con-
cordanta cu specificul clădirilor 

Dvs. Cazanele noastre 
ETA cu tocătură de lemn, 

vă oferă o singură formă: fără 
compromisuri. 

    Q randament caloric

  η = 

    Q combustibil



Încălzire ecologică 
Atunci când încălzim cu material lemnos 
folosim energia regenerabilă din ţară, care se 
integrează în circuitul natural. Prin arderea 
materialului lemnos se degajă CO2 şi vapori 
de apă. Prin folosirea CO2 şi a apei cu ajuto-
rul razelor solare copacii cresc din nou.

În comparaţie cu uleiurile minerale, gazele 
şi cărbunele, în cazul lemnului nu este 
necesară extracţia de hidrocarburi din sol, 
prin a căror ardere CO2-ul degajat ajunge 
în mediu. Folosirea materialului lemnos 

ca şi combustibil, în felul acesta, nu are 
efecte de schimbări climaterice. Cel care 
alege această formă de încălzire ecologi-
că, nu numai că procedează într-un mod 
progresist, dar poate primi şi sprijin guver-
namental. 
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19 cm

14 cm

Combustibilul
se poate recunoaşte 

Dvs. ce fel de material lemnos veţi folosi? Azi 
puteţi să vă gândiţi la tocătură din crengile din 

pădure, sau mâine puteţi obţine rămăşiţe uscate 
de fag din ateliere de tâmplărie. Pentru cazanul 
Dvs nu reprezintă nici o greutate. Cazanul ETA 

Hack are o comandă cu ajutorul căreia Sonda 
Lambda evacuează oxigenul din gazele de 
ardere şi în funcţie de aceasta alimentează 
cu combustibil şi reglează cantitatea de aer 
necesar pentru o ardere optimă. Sistemul de 
comandă se conformează combustibilului 
optim, fie vorba de tocătură umedă, uscată, 

cu textură fină de rumeguş sau de pellet 
foarte compact.

Standardul industrial
Tocătura brută din fabricile de cherestea poate arde 
fără probleme, snecurile robuste folosite la transportul 
materialului lemnos sunt adecvate pentru transportul 
tocăturii de lemn G50, cu transversală de 5 cm, 2,5-
12 cm lungime. Snecurile progresive cu profil variabil 
decompactează tocătura într-un tub închis şi prin asta 
asigură un transport mai uşor şi mai silenţios.

Randament mai mare, consum redus de energie 
electrică.

HACK 20 - 90 kW

HACK 130 şi 200 kW
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Nu există mers în gol
Motorul cu funcţiile de control al electricită-
ţii recunoaşte imediat blocajele la snecuri,  
pornind automat snecul în direcţie inversă, 
iar dacă este cazul, procesul se repetă de 
trei ori. Cu ajutorul ambreajului care funcţi-
onează în acelaşi timp la braţul de alimen-
tare, toată puterea motorului stă la dispo-
ziţia deblocării snecului, blocat  material 
lemnos sau de pietrele ivite în snec, iar 
alimentarea combustibilului continuă.

Alimentator celular
cu o cameră
împotriva reaprinderii

În privinţa siguranţei, ETA a stabilit un nou 
etalon. Contrar cu alimentatorul celular 
de mari dimensiuni, cu capacul împotriva 
reaprinderii produselor noastre nu se 
poate întâmpla ca între camera de ardere 
şi rezervorul de combustibil să existe 
un spaţiu de conectare deschis. Gazul 

• necesarul de putere redus şi în cazul tocăturii de mare 
dimensiune
• uzură mică, funcţionare silenţioasă
• drum de închidere lung, siguranţă împotriva reaprinderii în snec
• bucăţile lungi sunt tăiate cu cuţite ce pot fi schimbate 

• la tocătura robustă este necesară o putere mare
• uzură şi poluare cu zgomot
• snecul de închidere îngust
• bucăţile de lemn mai lungi opresc cazanul 

fierbinte nu poate ajunge la combustibil, deci este exclusă autoaprinderea 
accidentală a tocăturii de lemn. Acest lucru asigură o siguranţă sporită 
contra autoaprinderii. Alimentatorul celular nou dezvoltat de ETA foloseşte 
fără probleme şi tocătura de lemn cu dimensiuni G50. Bucăţile de lemn 
mai lungi sunt tăiate de un cuţit schimbabil care este fixat la marginea 
camerei. Pentru funcţionarea alimentatorului celular necesarul de timp mi-
nim este dat de motorul de angrenare. Astfel fiind posibilă o siguranţă la 
cel mai înalt grad cu un necesar de curent minim.

Eficienţă mai mare 
cu consum de energie electrică redusă
Prin utilizarea snecurilor uzuale se poate atinge un randament de 65%. 
Datorită angrenajul cu roata dinţată folosit la ETA pentru alimentarea cu 
combustibil se ajunge la un randament de 95%. Acesta, împreună cu 
snecurile progresive, reduc aproximativ cu o treime consumul de curent 
electric.

ETA HACK
alimentator
cu o cameră
celulară

Alimentatorul 
celular obişnuit
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Scoaterea automată a cenuşei şi a zgurei
La cazanele cu tocătură de lemn ETA curăţenia are prioritate pentru că doar 
aşa se poate atinge un înalt randament. De aceea de funcţionarea complet 
automatizată a cazanului aparţine scoaterea automată a cenuşei şi a zgurei 
din tot cazanul de la grilă la schimbătorul de căldură. Schimbătorii de căldură 
sunt curăţaţi prin spirale de curăţire. Grila din partea de jos a camerei de 
ardere se mişcă periodic, asigurând arderea completă şi degajarea cenuşei. 
Cenuşa de sub schimbătoarele de căldură şi de sub grilă este dirijată cu aju-
torul snecurilor de golire a cenuşei în cutia cu cenuşa care se află în partea din 
faţă a cazanului. Cutia cu cenuşă se poate îndepărta uşor.

Camera de ardere incandescentă 
cu grilă basculantă
Fiind căptuşită cu şamotă, prin circularea aerului 
secundar, camera de ardere asigură arderea com-
pletă şi curată la o temperatură de umiditate de 
35%.Tocătura de lemn este împinsă lateral pe grilă 
fără devieri şi îngustări. În funcţie de randament, 
periodic grila se înclină cu 90° după un ciclu de 
ardere comandat pentru ca cenuşa şi alte corpuri 
străine (cuie, piatră etc.) să fie eliminate automat din 
camera de ardere.



7

Pauze de incandescenţă
cu pierderi minime de căldură
Focul poate fi reglat între putere minimă şi maximă.  Pe perioada 
toamnei şi a primăverii reglarea puterii se realizează prin încetini-
rea focului. Pentru a evita depunerile de material coroziv pe cazan 
şi coşul de fum, focul se reglează la flacără mică. Cazanul fiind 
ermetic, aerul primar şi secundar este închis în interiorul acestuia, 
astfel încât nu rămâne căldură nefolosită în coşul de fum.

Aprinderea optimalizată
În cazul pauzelor scurte de ardere, came-
ra de ardere căptuşită cu şamotă rămâ-
ne suficient de fierbinte pentru a putea 
aprinde materialul combustibil proaspăt 
împins. Doar după pauze mai lungi este 
necesară pornirea sistemului de aprin-
dere. Pentru un consum de energie 
electrică redus, după o încălzire opti-
mală care poate fi identificată datorită 
sondei lambda şi a temperaturii gazu-
lui evacuat, se opreşte instant.

Legătura cu coşul de fum 
Sistemul de încălzire ETA se poate adapta la orice coş 
de fum. Ventilatorul de absorbţie oferă posibilitatea 
folosirii coşului de fum cu secţiuni transversale reduse. 
Datorită ventilatorului de absorbţie cu viteză comandată 
şi a clapetelor de aer nu este necesar regulatorul de 
tiraj în cazul curenţilor din coş de pâna la 15 Pa. Prin 
reglarea temperaturii fumului evacuat prin coşurile de 
fum din cărămidă se poate elimina apariţia condensului, 
iar coşurile de fum moderne care necesită temperaturi 
joase pot avea un randament mai bun.

Clapetă de 
aerisire pri-
mară

Alimentator 
celular 
monocameral 

Clapetă 
de aerisire 
secundară

Presiune de 
aspiraţie

Tiraj

H
or

n

Absorbţie comandată 
Absorbţia comandată e folosită atât la ETA pe lemn şi pel-
leţi cât şi la cazanele pe tocătură. Un ventilator silenţios se 
îngrijeşte de subpresiunea din corpul cazanului, astfel fiind 
asigurată siguranţa maximă de funcţionare, fără pericol de 
explozie. Alimentatorul celular unicameral etanş face ca tra-
diţionalul exhaustor de aer incandescent să fie inutil. Aerul 
necesar incandescenţei ajunge în camera de foc prin prima 
şi a doua clapetă de aerisire, datorită subpresiunii aerului 
din cazan. Evident, un sistem care foloseşte un singur ven-
tilator de absorbţie, foloseşte mai puţin curent electric. În 
cazul ETA HACK consumul energetic este de doar 76 waţi. 
Acest mic consum mai poate fi redus şi prin comanda vitezei 
pe baza de putere.
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Alimentator celular unicameral
Siguranţă maximă contra reaprinderii, cameră de 
alimentare mare – supraîncărcarea este imposibilă, 
cuţit şi contra cuţit schimbabil, rotire lentă, dar cu 
moment mare de rotire.

Evacuare comandată 
Rotaţie variabilă, silenţios, ecologic, consum de doar 76 W. 
Reglarea aerului independent de aerul evacuat, nu există 
supra-presiune în camera de ardere, nu este fum, jar sau 
cenuşă.

Curăţirea schimbătorului de căldură
Se face prin turbulători de autocurăţire complet automatizaţi. 
Un cazan cu schimbătorul de căldură curat lucrează 
întotdeauna cu un randament mai ridicat.
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Alimentator
Alimentatorul aşezat pe podea, echipat 
cu braţe din bandă de oţel robust se 
poate alege cu diametrul între 1,5–4 m 
şi lungimea braţelor de 4,5–6 m.

Snecul transportor
Cu pas mare, silenţios, economic, de la 
pelleţi de dimensiuni mici până la tocă-
tură de dimensiuni mari (G50).

Centru cu rotire liberă 
Dacă transportul se blochează, snecul 
se poate roti invers. În acest caz ali-
mentatorul de pe podea nu se mişcă.

Carcasă demontabilă

Sistem adaptabil la clădire
Lungimea snecului de transport poate 
să fie şi de 6 m cu pas de 0,125 m, fără 
tăieturi, fără suduri.

Racordare universală
Snecurile de transport se adaptează 
flexibil la condiţiile spaţiului, orice încli-
naţie, unghi sau colţ.

Motoarele angrenajelor
Roţaţie accentuată şi consum redus 
datorită randamentului înalt:
• 0,37 kW la snecul de golire
• 0,25 kW la alimentatorul celula

Motor pentru clapeta de 
aer primar, secundar
Lambda – flux de aer regulat – reglare 
flux în toate fazele incandescenţei.

Schimbătorul de căldură
Suprafaţa mare datorită minimului de 
căldură evacuată, folosirea optimă a 
materialului combustibil

Panelul de comandă
Înglobat în uşa din faţă

Comanda cazanului
Tot sistemul electronic este înglobat în 
cazan (nu este necesar un buton exterior 
sau un capac)

Camera incandescentă cu grilă rotativă
Datorită faptului că alimentarea se face lateral, sistemul este 
mai puţin sensibil la corpuri străine. Grila se poate roti la 90° 
şi aşa îndepărtează cenuşa depusă, impurităţile, pietrişul sau 
cuiele.

Îndepărtarea totală a cenuşei 
Cenuşa adunată sub schimbătorul de căldură şi sub grila sunt 
transportate de două snecuri de golire a cenuşei în cutia de 
cenuşa din partea frontală a cazanului care este uşor îndepărtabil.

Cutia cu cenuşă 
Spaţiu mare – perioada de golire a cenuşei este extinsă.
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Construcţie standard

η  Randament reglabil prin ventilatorul 
de evacuare cu turaţie variabilă.
η  Reglarea arderii prin alimentare 
comandată de sonda lambda. 
η  Controlul permanent al tuturor func-
ţiilor: a temperaturii lambdei şi a gaze-
lor evacuate, a temperaturii cazanului 
şi a rezervorului de stocare, a tempe-
raturii de retur, a consumului de curent 
electric al motoarelor, a turaţiei venti-
latorului de evacuare, a poziţiei grilei 
rotative şi a clapetelor de aer, a nive-
lului focului şi observării neregurilor şi 
informaţii de înlaturare a defecţiunilor.
η   Aprindere automată cu timp redus 
comandat de lambda.
η   Comandă în funcţie de randament, 
pompa de umplere a rezervorului de 
acumulare şi robinet de amestec cu 
control temperatură de retur (posibil şi 
5 senzori la rezervorul de acumulare).
η   Două circuite de încălzire în funcţie de 
condiţiile meteorologice cu programare 
săptămânală, cu trei intervale zilnice, cu 
funcţie „come and go“, cu mod de func-
ţionare redus pentru vacanţă, cu opţiuni 
extra (senzor de cameră, telecomandă). 
η   Afişare a 5 temperaturi alese
η  Conexiune standard LAM pen-
tru telecomandă prin internet, modem 
GSM pentru mesaje.
η  Reglarea diferenţiată a maximului 
de umplere în cazul a mai multor 
cazane.

η  Pompă cu robinet de amestec sau 
fără (pentru robinetul de amestec 
este nevoie de randamentul a 1 sau 
2 circuite de încălzire) la ţeava de 
încălzire sau la consumatorul extern. 
η  Dacă este disponibilă şi o sursă de 
căldură exterioară, cazanul poate fi 
oprit, şi consumatorii vor primi căldu-
ra direct de la sursa exterioară.

Opţional panou de 
perete auxiliar
η   alte două circuite de încălzire
η   alte 4 randamente 
η   reglarea complexă a sistemului 
solar cu umplere în straturi 

η  4 randamente libere la următoa-
rele 6 funcţii:
η  Boiler pentru apa caldă menaje-
ră, modul pentru apa proaspătă sau 
rezervor de acumulare cu schimbător 
de căldură interioară programabil pe 
săptămâni.
η  Pompă de circulare pentru apa 
caldă menajeră programabilă în 
timp, sau în cazul modulului de apa 
proaspătă cu ajutor la pornire.
η   Sistem solar cu pompă de turaţie 
variabilă, cu calculator de cantitate 
a căldurii solare.
η  Sursă de căldură exterioară cu 
temperatură constantă a circuitului 
cazanului.

Cu extensie T2-BT



Confort şi economicitate 
La cazanele ETA confortul şi economicitatea se 
subînţeleg, fie vorba de radiatoare sau de încălzire 
prin pardosea. În sistemul de comandă se poate 
îngloba chiar şi un sistem solar ajutător, acest lucru 
nefiind o problemă pentru sistemul electronic. Dacă 
aţi reglat comenzile cazanului, doar ecranul touch 
screen trebuie folosit pentru a primi informaţii despre 
starea sistemului. Dacă totuşi doriţi să modificaţi 
unele setări, o veţi putea face cu uşurinţă. În loc de 
întrerupătoare şi butoane de comandă, o veţi putea 
face doar prin atingerea icoanelor de pe ecran.

Comanda activă
O funcţionare sigură este asigurată prin măsurarea şi raportarea stării fiecărui 
element din sistem. Sistemul monitorizează rotaţia ventilatorului de evacuare, 
consumul de energie a motoarelor, poziţiile clapetelor de aer, cantitatea de 
oxigen rămasă în fum, căldura din retur, temperatura fumului evacuat şi 
gradul de căldură a apei calde menajere. 

Dacă ceva blochează snecul de alimentare (de exemplu o piatră mai mare), 
sistemul ajută la rezolvarea problemei rapid prin comenzi elocvente.

Reţea inteligentă
în cazul a mai multor clădirii
Dacă o unitate de încălzire alimentează cu căldura 
mai multe clădiri sau cazanul se află într-o altă clădire 
exterioară, ETA HACK este cazanul ideal datorită sis-
temului de comandă inteligentă pentru reţea. Fiecare 
clădire dispune de câte un sistem de comandă cu 
monitor touch screen care se poate integra, datorită 
comenzii inteligente a reţelei în sistemul de comandă 
a cazanului. Prin acesta, folosind valorile măsurate a 
fiecărui element al sistemului, este posibil comanda 
optimă bazată pe nevoile de încălzire. 

Telecomandă prin internet 
Cu monitorul ETA touch prin icoanele 
simple puteţi modifica setările sistemului. 
Interfaţa de comandă este accesibilă prin 
portul LAN şi prin internet. Astfel cazanul 
poate fi comandat de la orice interfaţă, fie 
vorba de PC, telefoane deştepte (iPhone, 
Android) sau SmartTV. Un modem GSM 
care se poate alege separat, poate infor-
ma prin SMS la numărul de telefon indicat  
dacă observă vreo neregulă sau vreun 
defect în funcţionarea sistemului.

Cu extensie T2-BT
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Sistemul ETA „building block”
Sistemul inteligent „building block” reduce timpul 
de instalare şi permite posibilitatea montării 
flexibile la fiecare element al sistemului. 

Alimentatorul cazanului se poate monta în 
partea dreaptă sau stângă. În partea opusă a 
alimentatorului nu există piesă care să necesite 
întreţinere. În acest fel, cazanul se poate poziţiona 
chiar şi lângă perete, economisind astfel suprafaţa 
prețioasă.

Instalarea snecului este posibilă şi la dimensiuni 
de 6 m şi pas de 125 mm fără sudură sau tăiere. 
Lungimea dorită se poate modifica datorită 
îmbinărilor specifice ale modulelor de snec.
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Sistemul de transport 
al materialului combustibil
Braţele de alimentare aşezate pe podea pun în mişcare 
în mod ecologic combustibilul din depozit de lângă sau de 
deasupra cazanului cu snecurile de alimentare. Sistemul 
„building block” ETA oferă alimentator de podea cu braţe din 
platbandă de oţel până la un diametru de 1,5–4m şi lungime 
de braţ de 4,5–6 m. Snecurile de transport cu diametru 
de 250mm şi capacitate de 30 m3/h oferă posibilitatea 
transportului de combustibil la locuri altfel inaccesibile 
ale depozitului. Sistemul de alimentare a combustibilului 
corespunde şi unor cerinţe speciale, prin aceasta se înţeleg 
snecurile cu rotule pentru transport la silozuri situate la 
înălţime sau eliminarea diferenţei de nivele la 
diferite snecuri intermediare.

ETA PE-K doar pentru pelleţi
Doar pentru pelleţi ETA PE-K cu putere de 
până la 90 kW cu rezervor interior şi a 
alimentatorului de pelleţi. Cu transportator 
pneumatic şi tulburătură flexibilă, distanţa 
dintre depozit şi cazan poate să fie de până la  
20 m sau diferenţa de nivel de 2 etaje.

Îmbinare cu rotulă 
Îmbinarea universală se află la intrarea alimentatorului 
celular monocameral, dând posibilitatea montării în orice 
unghi sau înclinaţie a structurii. 

Instalat şi gata de funcţionare
Tot sistemul de comandă se află pe partea superioară 
a cazanului într-un loc uşor accesibil. Nu necesită 
folosirea butoanelor sau a învelişului exterior, deci 
cazanul părăseşte fabrica complet echipat. Acest lucru 
economiseşte timp şi efort pentru Dvs. După ce aţi 
legat întrerupătoarele de siguranţă a transportorului şi 
motoarele, aţi montat pompa circuitului de încălzire, 
robineţii de amestec, senzorii de temperatură, cazanul 
trebuie pus sub tensiune şi se dau parametrii iniţiali.
Sistemul de încălzire este gata de funcţionare.
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Umiditate %

Specie de lemn/ dimensiune granulă

Ex.: O clădire veche de 300-400 m2 sau una nouă de 
600-80m2 cu necesar de încălzire de 35kW:
35 kW x 2 tocătură de bună calitate = 70 metru ster/an
35 kW x 3 tocătură de slabă calitate = 105 metru ster/an

Necesarul de tocătură de lemn 
Un metru ster tocătură măruntă de brad (G30) cu umiditate de 
20% produce 800 kWh energie.

Depozitarea tocăturii 
de lemn se face 
numai sub 30% 

umiditate.

Ieşirea gazelor arse în cazul pelleţilor, 
a mischantusului şi a tocăturii uscate.

Pentru un combustibil uscat există 
un aşa-numit sistem de returnare 
a gazelor arse. Asta măreşte 
curentul în cazan prin grilă şi prin 
foc. Răcirea grilei va fi  mai bună. 
Distribuţia căldurii degajate din 
foc în cantitate mai mare de gaz 
duce la temperaturi mai stabile. 
Temperatura oscilează stabil 
între 800°C şi 1000°C, cu mult 
sub punctul de topire a cenuşei. 
Împiedică apariţia împurităţiilor şi 
depunerea lor în cazul materialelor 
uscate arse.

Ex: O clădire veche de 300-400 m2 sau una nouă 
de 600-800 m2 cu necesar de încălzire de 35kW:
35 kW / 3 = 12 tone pelleţi/an
35 kW / 2 = 17,5 tone pelleţi/an

Necesarul de pelleţi 
Puterea calorică a pelleţilor 4,9 kWh/kg, densitatea 650 
kg/m³, umiditate 9%.

Ex: O clădire veche de 300-400 m2 sau una nouă
de 600-800 m2 cu necesar de încălzire de 35kW:
35 kW / 2,7 = 13 tone miscanthus/an
35 kW x 3 = 105 metru ster miscantus/an 

Necesar de Miscanthus 
(plantă energetică)
La folosirea miscanthusului este necesară o cameră de ardere 
mare şi astfel randamentul cazanului scade cu 1/3. Cine vrea 
să încălzească tot anul cu miscanthus, are nevoie de un cazan 
mai mare.

returnarea gazelor arse

Necesarul de energie pe un an aproximativ 64 000 kWh 
cazan de 35 kW.

1.650 ore de funcționare / 90% efi ciență

80

20%20% 20% 30%30% 30%

96

20% 30%

56 59

20% 30% 20% 30%
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Sistemul de alimentare ETA se 
adaptează la condiţiile construcţiei.
 
Picioarele reglabile, fără trepte ale alimentatoru-
lui care se găsesc sub braţul de alimentare, per-
mit poziţionarea exactă la locul dorit chiar dacă 
există diferenţă de nivel între depozit şi cazan.
Transportorul ETA se poate monta şi înclinat.

Dacă podeaua este dreaptă, montarea transpor-
torului este mai ieftină. Asigură o funcţionare silen-
ţioasă. Spaţiile moarte sunt umplute din prima cu 
tocătură foarte uscată (cu umiditate de 15%)

Cu podea înclinată:
Nu rămâne tocătură în depozit. Aerisirea este po-
sibilă şi prin podea. Podeaua poate fi şi din beton.

Dacă se înalță podeaua depozitului: 
Alimentatorul se află pe nivelul depozitului. Se 
poate monta cu podea înălţată sau fără.

Este posibilă înclinarea 

Recomandat la nivel

H = 715 mm  90 kW
H = 735 mm 130 kW
H = 790 mm 200 kW

Snec de golire pelleţi doar în cazul arderii de pelleţi
Dacă nu există spaţiu sufi cient pentru depozitarea 
combustibilului, pelleţii înseamnă o soluţie ideală.
Densitatea energetică a pelleţilor este cu 4 ori mai mare 
faţă de tocătură. La producerea a 200 kW căldură sunt 
necesari 400 m ster de tocătură sau 100 m ster de 
pelleţi (65 de tone). Aceasta înseamnă trei camioane 
de încărcătură. Pentru rezerva între două transporturi 
este sufi cient un depozit de 50m3 .
La un depozit cu înălţime de 6 m este necesară o 
suprafaţă de 3x3 m.

La realizarea unei asemenea depozitări compacte în 
cazul cazanelor începând cu 130 kW vă stă la dispoziţie 
un transportator de maxim 6 m, cu snec de golire proprie. 
Avantajele sistemului: funcţionare silenţioasă, mişcare 
uşoară a pelleţilor, golirea completă a depozitului. 
Dacă pereţii sunt construiţi corespunzător, este mai 
ieftin decât soluţia cu braţ alimentator montat pe 
podea. Totodată este obligatorie evacuarea gazului 
de ardere la încălzire cu pelleţi (vezi pag. 14).

Depozit compact de pelleţi de 
pînă la 6 m înălţime 



16

30 - 50 cm 
30 - 50 cm 

Depozit la nivelul solului,
încărcare cu podea rulantă

Aceasta este soluţia ideală în gospodăriile 
săteşti. Mai ales în locaţiile unde există spaţiu de 
depozitare primară. Buncărul poate fi realizat cu 
costuri reduse. Avantajele lui sunt volumul mare de 
încărcare şi încărcarea optimă. Deşi cu remorca 
cu podea rulantă nu se poate atinge o înălţime 
deosebit de mare, descărcarea se face rapid. 
Deoarece alimentatorul de pe podea nu se poate 
dirija, sistemul de rotaţie cu diametrul mai mare de 
4 m se poate monta doar cu acţionare telescopică.

Alte soluţii constructive ETA

Pe lângă variantele menţionate, bineînţeles mai există 
nenumerate soluţii. Dacă condiţiile Dvs. de depozitare nu 
corespund niciunei soluţii enumerate, sistemul nostru modular 
poate oferi soluţia corespunzătoare. De exemplu două sisteme 
de rotaţie la un cazan sau un sistem rotativ la două cazane. 
În cazul depozitării în siloz propunem transportoare cu şnec 

programabil. Pentru diferite niveluri, schimbări de direcţie şi 
distante mai mari (de până la 8 m) montăm transportoare 
intermediare cu şnec. Pentru a menţine consumul de energie 
la limită, aceste elemente nu pot fi configurate la un unghi de 
înclinaţie mai mare de 30°. Folosim transportoare cu şnec 
intermediare şi în cazul în care alegem configurarea spaţiilor 
de depozitare existente. Datorită sistemului modular avem 
certitudinea că putem configura soluţii la un preţ avantajos 
şi tehnic perfect. Dacă necesarul de combustibil este mai 
mare de 100 m3, este nevoie de un sistem de alimentare 
mai mare. Montarea acestora nu este la fel de simplă. Dacă 
există posibilitatea unui spaţiu de depozitare primar, în cazul 
cazanelor de dimensiuni mai mari soluţia cea mai simplă ar 
fi oferită de mai multe sisteme rotative mici.

Depozit la subsol
În cazul în care construiţi un depozit nou, 
cea mai economică soluţie este un depozit 
cilindric în subsol. Pentru a atinge un nivel 
de umplere corespunzător, capacul de 
umplere trebuie să fi e de asemenea mare. 
În caz optim uşa de alimentare trebuie 
să fi e cel puţin de 2 m, astfel se poate 
utiliza tot diametrul depozitului. Diametrul 
depozitului poate fi  de până la 6 m. 
Diametrul alimentatorului nu trebuie să fi e 
mai mic ca diametrul depozitului. 

Reguli generale pentru depozitarea tocăturii de lemn
Alimentatorul rotativ poate fi  folosit în încăperi de maxim 5 m înălţime în 
cazul tocăturii de lemn. Montarea în depozit a şnecului de transport se 
poate face la un maxim de 6 m.

Reguli generale pentru depozitarea pelleţilor
Alimentatorul rotativ poate folosi la până 2 m adâncime de depozitare a pelleţilor. 
Pentru a evita deteriorarea pelleţilor folosim braţe alimentatorare plate cu o 
lungime de 4 m. În cazul şnecului de transport deschis folosim plăci speciale 
de acoperire. Lungimea transportorului de la punctul de pornire 
la transportorul din cazan nu poate depăşi 1,5 m. 
Pentru o funcţionare curată cu pelleţi este mai 
adecvat snecul de golire (vezi pag. 15, partea 
de jos). Acesta dă posibilitatea unei înălţimi 
considerabil mai mari.

Maşina cu 
tocătură  șe poate 

apropia până aici
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Transportor cu şnec vertical 
şi aruncare cu împrăştiere 
(doar la tocătură de lemn)

Dacă suprafaţa depozitului este prea mică sau sala 
cazanului se situează într-o încăpere înaltă, ori în cazul 
lipsei spaţiului înălţimea de depozitare de maxim 5 m 
este utilizată în totalitate, transportoarele cu şnec cu 
împrăştietorul aferent pot încărca tocătura la un maxim 
de 8 m înălţime. Această metodă se poate folosi doar în 
cazul tocăturii de lemn.

Alimentarea buncărului
sau a pivniţei 

Transportor cu snec adaptabil condiţiilor 
de depozitare existente (reglabil în trepte 
pînă la max. 45 de grade)
Sistemul rotativ aşezat pe podea poate 
avea un diametru de maxim 6 m. În 
cazul unei înălţimi mai mici de jumătatea 
sistemului de rotaţie a depozitului 
propunem două transportoare cu snec 
pentru atingerea alimentării optime. Dacă 
construcţia nu oferă posibilitatea de a sta 
cu camionul de alimentare lângă depozit, 
alternativa este alimentarea printr-un tub 
pneumatic. Cu autovehiculele noastre 
speciale putem alimenta depozitul de la 
o distanţă de 50 m şi diferenţa de nivel 
de până la 25 m. Pentru siguranţă

La toate orifi ciile depozitului vor fi  montate gratii de 
siguranţă. Un motor pe vibraţii asigură ajungerea 
tocăturii în depozit fără obstacole. Pentru opţiuni 
speciale propunem grilaje de siguranţă (2,5 x 1,0 m) 
adaptabile la diferite nivele. 

Pentru ca împrăştietorul 
să disperseze la o distanţă 
corespunzătoare, avem 
nevoie de tocătură de 
G50. Dacă aveţi probleme 
cu calitatea tocăturii de 
lemn, apelaţi cu încredere 
la firma noastră. 
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  Cazanul se poate livra cu sistem de alimentare la alegere din partea dreaptă sau stângă.
Dimensiunile racordurilor la 70 sau 90 kW.

Cazan pe tocătură de lemn 
ETA HACK 20–90 kW

HACK 20-50 kW (70-90 kW)
Cazanul se poate livra cu sistem de alimentare 
pe partea stângă sau dreaptă opţional.

a Debit R5/4˝ racord (R6/4˝)
b Retur R5/4˝ racord (R6/4˝)
c Drain R1/2˝ racord

d Schimbător de căldură de siguranţă 
R1/2˝ AG

*
Galeriile de evacuare cu recircularea 
gazelor de eșapament este mai mare 
de 62 mm
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Date tehnice ETA HACK 20 25 35 50 70 90
Putere calorică nominală    Tocătură lemn W25-S160
Putere calorică nominală     Pelleţi

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

Randamentul tocăturii de lemn la solicitare parţială şi 
nominală* % 92,8 / 92,7 92,9 / 92,2 92,1 / 91,7 90,9 / 91,0 93,0 / 92,4 94,3 / 93,3

Randamentul pelleţilor la solicitare parţială şi 
nominală* % 90,6 / 93,8 90,6 / 93,0 90,6 / 91,7 91,7 / 92,4 92,5 / 93,3

Dimensiuni Lăţime x Lungime x Înălţime mm 710 x 1.102 x 1.504 810 x 1.235 x 1.704
Lăţimea de stocare mm 590 690
Greutate cu şi fără alimentator kg 735 / 590 735 / 590 736 / 591 737 / 592 999 / 854 999 / 854
Cantitatea de apă Liter 117 196
Rezistenţa apei (∆T=20°) Pa / mWs 90 / 0,009 160 / 0,016 280 / 0,028 550 / 0,055 570 / 0,057 900 / 0,090
Volumul recipientului cu cenuşă Liter 35 44
Necesar de gaze arse la solicitare parţială şi totală 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
Cantitatea de CO2 în gazul de ardere uscat 
la solicitare parţial şi totală % 8,5 / 11,0 8,5 / 11,5 9 / 12 9 / 12,5 10 / 13,5 10 / 14

Temperatura gazurilor arse
la solicitare parţială şi totală °C 70 / 110 75 / 130 80 / 140 85 / 150 85 / 145 90 / 155

Tirajul coşului 2 Pa alimentare nominală / 5 Pa totală 
sub 15 Pa nu necesită regulator de tiraj

Emanaţie de monoxid de carbon (CO)*
la solicitare parţială şi nominală* 

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

Emanaţie de monoxid de carbon (CO)
la solicitare parţială şi nominală la pelleţi* 

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

Emanaţie de praf*
Pellet solicitare nominal 

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

/ 8
/ 12

/ 6
/ 9

/ 7
/ 11

8 / 9
12 / 13

8 / 9
12 / 14

8 / 9
12 / 14

Emanaţie de praf*
Pellet solicitare nominal 

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

/ 4
/ 7

/ 5
/ 7

3 / 6
4 / 8

2 / 6
4 / 9

2 / 7
4 / 11

Emanaţie de Hydrocarbon nearsă (CxHy)*
Tocătură de lemn solicitare parţial şi nominal

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

Emanaţie de Hydrocarbon nearsă (CxHy)*
Pellet parţial şi solicitare nominal 

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

Consum de current electric tocătură de lemn
solicitare parţial şi nominal* W 73 / 129 91 / 147 109 / 195 129 / 254 144 / 292 167 / 396

Consum de curent lemn solicitare parţial şi nominal* W 67 / 98 70 / 112 73 / 123 100 / 157 97 / 190
Presiunea maximă de lucru 3 bar Clasa cazanului 5 nach EN 303-5:2012
Setarea regulatorului de temperatură 70 – 85°C Combustibil adecvat Tocătură de lemn EN 14961-4, P16-P45 

(G30-G50), un maxim de conținut de apă de 
35%; Miscanthus ÖNORM C4000 și C4001, 
pellet EN 14961-2, A1 ENplus ÖNORM 
C4000 und C4001; Pellets EN 14961-2, 
ENplus A1

Temperatură de funcționare maximă admisă 95°C

Minimale Rücklauftemperatur 60°C
Temperatură de 
funcționare maximă 
admisă

3 x 400 V / 50 Hz / 13 A

* datele măsurate sunt publicate de DLT Wieselburg, Protokollnummern 047/03, 048/03, 052/09, 053/09, 057/09, 058/09, 018/11, 034/12, 034/08, 035/08. 

Se pot vedea pe internet: blt.josephinum.at 
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HACK 130 kW (200 kW)
Cazanul se poate livra cu sistem de 
alimentare la alegere în partea dreapta 
sau stânga.
a Debit R5/4“ racord R2“
b Retur R5/4“ racord R2“
c Drain R1/2“ racord
d Biztonsági hőcserélő R1/2“ AG

* Füstgázvisszavezető nyílás füst-
gázvisszavezetéssel 62 mm-nél 
magasabban
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Date tehnice ETA HACK 130 200
Putere caloric nominal   Tocătură lemn  W 25-S160
                                          Pellet kW 38 - 133

38 - 140
56 - 195
66 - 220

Randamentul tocaturi de lemn la solicitare parţial şi 
nomonala* % 94,8 / 92,7 93,5 / 92,3

Randamentul pelletului la solicitare parţial şi 
nomonala* % 93,6 / 92,1 91,1 / 91,1

Dimensiuni Latime x Lungime x Înălţime mm 930 x 1.519 x 1.703 1.106 x 2.100 x 2.020
Laţimea de stocare mm 790 865
Greutate cu şi fără alimentator kg 1.334 / 1.189 1.950 / 1.800
Cantitatea de apă Litru 290 448
Rezistenţa apei  (∆T=20°) Pa / mWs 750 / 0,075 1.700 / 0,170
Volumul recipientului cu cenuşa Litru 110 2 x 80
Tensiunea de gaze arse la solicitare parţială şi totală g / s 28,3 / 85,3 43,5 / 138
Cantitatea de CO2 în gazul de ardere uscat la solicitare 
parţial şi totală % 11,1 / 13,9 11,0 / 13,0

Temperatura gazului ars la solicitare parţial şi totală °C 82 / 138 80 / 140

Tirajul coşului 2 Pa la încărcare nominală / 5 Pa la totală
Sub 15 Pa nu este necesar regulator de current

Emanatie de Monoxid de carbon (CO)*
              la solicitare parţial şi nominal* 

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

7 / 17
11 / 26

4 / 8
6 / 13

Emanaţie de Monoxid de carbon (CO)*
              Încărcare pellet total/nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

9 / 9
14 / 14

3 / 2
4 / 3

Emanaţie de praf*
                Tocătură de lemn, încărcătură totală

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

13 / 6
10 / 20

4 / 9
7 / 15

Emanaţie de praf*
                Încărcare pellet total/nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

11
16

2 / 4
4 / 8

Emanaţie de Hydrocarbon nearsă (CxHy)*
Tocătură de lemn solicitare parţial şi nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

< 1 / 1
< 1 / 1

< 1 / < 1
1 / < 1

Emanaţie de Hydrocarbon nearsă (CxHy)*
              Încărcare pellet total/nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

< 1 / 1
< 1 / 1

< 1 / < 1
< 1 / < 1

Consum de current electric
Tocătură de lemn solicitare parţial şi nominal* W 178 / 458 195 / 535

Consum de current 
                   Pellet, solicitare parţială/totală* W 107 / 253 118 / 300

Presiunea maxima de lucru 3 bar Încadrarea cazanului 5 nach EN 303-5:2012
Interval de modificare a temperaturii 70 – 85°C

Combustibil testat

Tocătură de lemn EN 14961-4, 
Korn P16-P45 max. 35% umiditate; 
Miscanthus ÖNORM C4000 és 
C4001; 
Pellet EN 14961-2, ENplus A1

Temperatură de lucru maxim 95°C

Temperatură de retur minim 60°C Conexiuni electrice 3 x 400 V / 50 Hz / 13 A

*datele măsurate sunt publicate de BLT Wieselburg, Protokollnummern 047/03, 048/03, 052/09, 053/09, 057/09, 058/09, 018/11, 027/07, 034/08, 035/08. 

Se pot vedea pe internet: blt.josephinum.at
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Cazan pe tocătură de lemn 
ETA HACK 130 şi 200 kW

Cazanul se poate livra cu sistem de alimentare la alegere în partea dreaptă sau stângă. 
Dimensiunile racordurilor 200 kW

HACK 130 kW (200 kW)
Cazanul se poate livra cu sistem de 
alimentare la alegere în partea dreapta 
sau stânga.
a Debit R5/4“ racord R2“
b Retur R5/4“ racord R2“
c Drain R1/2“ racord
d Biztonsági hőcserélő R1/2“ AG

* Füstgázvisszavezető nyílás füst-
gázvisszavezetéssel 62 mm-nél 
magasabban
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Date tehnice ETA HACK 130 200
Putere caloric nominal   Tocătură lemn  W 25-S160
                                          Pellet kW 38 - 133

38 - 140
56 - 195
66 - 220

Randamentul tocaturi de lemn la solicitare parţial şi 
nomonala* % 94,8 / 92,7 93,5 / 92,3

Randamentul pelletului la solicitare parţial şi 
nomonala* % 93,6 / 92,1 91,1 / 91,1

Dimensiuni Latime x Lungime x Înălţime mm 930 x 1.519 x 1.703 1.106 x 2.100 x 2.020
Laţimea de stocare mm 790 865
Greutate cu şi fără alimentator kg 1.334 / 1.189 1.950 / 1.800
Cantitatea de apă Litru 290 448
Rezistenţa apei  (∆T=20°) Pa / mWs 750 / 0,075 1.700 / 0,170
Volumul recipientului cu cenuşa Litru 110 2 x 80
Tensiunea de gaze arse la solicitare parţială şi totală g / s 28,3 / 85,3 43,5 / 138
Cantitatea de CO2 în gazul de ardere uscat la solicitare 
parţial şi totală % 11,1 / 13,9 11,0 / 13,0

Temperatura gazului ars la solicitare parţial şi totală °C 82 / 138 80 / 140

Tirajul coşului 2 Pa la încărcare nominală / 5 Pa la totală
Sub 15 Pa nu este necesar regulator de current

Emanatie de Monoxid de carbon (CO)*
              la solicitare parţial şi nominal* 

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

7 / 17
11 / 26

4 / 8
6 / 13

Emanaţie de Monoxid de carbon (CO)*
              Încărcare pellet total/nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

9 / 9
14 / 14

3 / 2
4 / 3

Emanaţie de praf*
                Tocătură de lemn, încărcătură totală

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

13 / 6
10 / 20

4 / 9
7 / 15

Emanaţie de praf*
                Încărcare pellet total/nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

11
16

2 / 4
4 / 8

Emanaţie de Hydrocarbon nearsă (CxHy)*
Tocătură de lemn solicitare parţial şi nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

< 1 / 1
< 1 / 1

< 1 / < 1
1 / < 1

Emanaţie de Hydrocarbon nearsă (CxHy)*
              Încărcare pellet total/nominal

mg/MJ
mg/m³ 13%O2

< 1 / 1
< 1 / 1

< 1 / < 1
< 1 / < 1

Consum de current electric
Tocătură de lemn solicitare parţial şi nominal* W 178 / 458 195 / 535

Consum de current 
                   Pellet, solicitare parţială/totală* W 107 / 253 118 / 300

Presiunea maxima de lucru 3 bar Încadrarea cazanului 5 nach EN 303-5:2012
Interval de modificare a temperaturii 70 – 85°C

Combustibil testat

Tocătură de lemn EN 14961-4, 
Korn P16-P45 max. 35% umiditate; 
Miscanthus ÖNORM C4000 és 
C4001; 
Pellet EN 14961-2, ENplus A1

Temperatură de lucru maxim 95°C

Temperatură de retur minim 60°C Conexiuni electrice 3 x 400 V / 50 Hz / 13 A

*datele măsurate sunt publicate de BLT Wieselburg, Protokollnummern 047/03, 048/03, 052/09, 053/09, 057/09, 058/09, 018/11, 027/07, 034/08, 035/08. 

Se pot vedea pe internet: blt.josephinum.at

Der Blaue 
Engel

BLT Wieselburg 
Austria

TÜV 
South Germany

Conforms to 
EU standards

Quality seal of 
Holzenergie Schweiz

Austrian 
ecolabel

Listed on the 
Energy Technology 

List

The Certifi cation Mark for 
Onsite Sustainable Energy 

Technologies

Institute for Fire 
Protection

DELL
Sticky Note
Schimbător de căldură de siguranţă R1/2˝ AG

DELL
Sticky Note
Galeriile de evacuare cu recircularea gazelor de eșapament este mai mare de 62 mm

DELL
Sticky Note
5 după EN 303-5:2012

DELL
Sticky Note
Conform standardelor EU

DELL
Sticky Note
BLT Wieselburg Austria

DELL
Sticky Note
TÜV Germania de Sud

DELL
Sticky Note
Sigiliu de calitate aenergiei de lemn Elveția

DELL
Sticky Note
Eticheta ecologică de Austria

DELL
Sticky Note
Îngerul Albastru

DELL
Sticky Note
Institutul pentru protecție împotriva focului

DELL
Sticky Note
Listat pe lista deTehnologia de energie

DELL
Sticky Note
Marcă certificată pentru tehnologia energiei durabile



Distribuitorul Dvs.: 

ETA PU PelletsUnit 7-15 kW
(7, 11 şi 15 kW)

ETA PC PelletsCompact 20-32 kW 
(20, 25 şi 32 kW)

ETA PE-K  Cazan  35-90 kW
(35, 50, 70 și 90 kW)

ETA SH Gazeifi care 20-60 kW
(20, 30, 40, 50 şi 60 kW)

ETA SH-P Gazeifi care 
20 şi 30 kW

ETA TWIN Arzător de pellet 20 şi 26 kW

ETA HACK Tocătură de lemn
20-200 kW

(20, 25, 35, 50, 70, 90, 130 şi 200 kW)

ETA HACK Tocătură de lemn cu prealimentator 350 kW
ETA Rezervor de acumulare în straturi (puffer) SP şi SPS

(de 600, 825, 1000, 1100, 1650 şi 2200 L)
cu modul de apă proaspătă şi încărcare stratifi cată

                          

În scopul de a vă oferi benefi ciile dezvoltării noastre în curs de desfăşurare, ne rezervăm dreptul de a face modifi cări tehnice fără notifi care prealabilă. Anunţăm clienţii noştri de modernizăriile 
apărute în viitor. Eroriile de tipărire şi de editare sau modifi căriile ulterioare nu pot constitui subiectul reclamării. Unele dintre piesele speciale la care ne-am referit sunt opţionale. În cazul unor 
documente contradictorii întotdeauna se ia în considerare lista de preţuri actuală. Toate imaginile sunt ilustraţi, și pot fi  decărcate pentru o taxă suplimentară. Sursa foto: ETA ETA Heiztechnik 
GmbH și www.istockphoto.com

SC. DATKORA SRL
Sânsimion, str. Principală nr.16

Tel. 0744 764602
Fax: 0266 334 729

e-mail: datkora@gmail.com
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