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Conski vmesni zbiralnik
Modul za svežo vodo
Modul za consko polnjenje

Energijski koncept –
vse na enem mestu

 

MITRAKA d.o.o., Vaš zanesljiv partner za ogrevanje.

Popolnost je naša strast. www.mitraka.com
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Sveže in higiensko
Modul za svežo vodo je izmenjevalnik toplote na 
vmesnem zbiralniku. S toploto iz vmesnega zbiralnika 
se topla voda pripravi hipoma – takrat, ko jo potrebu-
jete – sveže in higiensko.

Več udobja 
z manj goriva 
Vse bolj učinkovita zunanja izolacija in boljša regu-
lacija notranjosti  zmanjšujeta potrebe po ogrevanju 
naših domov. Zlasti  pri regulaciji posameznih pro-
storov je vmesni zbiralnik nepogrešljiv. Kadar sonce 
ogreva prostore z južno lego in prostori na severni 
strani potrebujejo malo ogrevanja, količina toplote, 
ki bi jo zagotovil zagon kotla, pogosto presega to 
potrebo. Vmesni zbiralnik med kotlom in razdelilni-
kom toplote omogoča kotlu delovanje z večjo močjo, 
boljšim izkoristkom, manj pogosti mi zagoni z daljšim 
časom delovanja in minimalne izgube med mirovan-
jem. Regulacija ogrevanja iz vmesnega zbiralnika od-
jema le toliko toplote, kolikor je dejansko potrebno 
za prijetno toploto v prostoru. Med seboj ločeni pro-
izvodnjo in porabo je tako mogoče opti malno regu-
lirati . 

Pogosto prhanje 
z manj pogosti m segrevanjem

S temperaturami pod 25 °C iz modula ETA za svežo 
vodo se vmesni zbiralnik bolje izkorišča. V primerjavi s 
sistemom hranilnika tople vode, s katerim je prhanje 
možno približno 18-krat do 24-krat, lahko modul ETA 
za svežo vodo iz vmesnega zbiralnika s prostornino 
1.000 l in temperaturo 80 °C zagotovi 30 prhanj. 
Samodejni kotel se ne sme prepogosto zaganjati , in 
zlasti  pri kotlu na polena je prijetno, če ga poleti  ni 
treba prepogosto zagnati . 

Še bolj velikodušno
Modul ETA za svežo vodo lahko sočasno oskrbuje šti ri 
prhe ali kuhinjske pipe. S tem zagotavlja udobno os-
krbo s toplo vodo brez omejitev, enakovredno vsake-
mu hranilniku tople vode.

Conski vmesni zbiralnik in modul za svežo vodo
Za več udobja

Popolnost je naša strast.
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Prostor za vmesni zbiralnik
Hranilnik tople vode se nadomesti  z majhnim 
modulom za svežo vodo, ki se namesti  na vmes-
ni zbiralnik. Prostor za vmesni zbiralnik je prav 
tam, kjer je poprej stal hranilnik za toplo vodo.

Pet plasti  hranilnika 
Z našim preklopnim venti lom in termično kret-
nico v vmesnem zbiralniku ETA modul ETA za 
consko polnjenje izbere opti malno med peti mi 
različnimi ravnmi. Pri močnem soncu se toplota 
shranjuje zgoraj, pri šibkem pa spodaj,odvisno 
od tega, katero raven toplote je mogoče doseči 
z opti malnim izkoristkom sončne energije.

Vsi conski vmesni zbiralniki ETA so izbiroma na voljo 
tudi z vgrajenimi solarnimi izmenjevalniki toplote za 
preprosto in učinkovito priključitev kolektorjev. Za 
solarni izmenjevalnik toplote v vmesnem zbiralni-
ku je treba monti rati  najmanj 1 m² kolektorjev na 
vsakih 100 l prostornine vmesnega zbiralnika. Za 
manjše solarne naprave na večjih vmesnih zbiral-
nikih in tudi za večje solarne naprave priporočamo 
naš modul za consko polnjenje, ki ga je mogoče 
monti rati  na vse conske vmesne zbiralnike ETA. S 
tem se lahko tudi v krajših obdobjih osončenosti  po 
dnevih s slabim vremenom hitro znova doseže tem-
peratura tople vode.

Conski vmesni zbiralnik in modul za consko polnjenje
Pripeljite sonce v hišo.

S prilagojenim pretokom do 
največjega izkoristka sončne 
toplote

Z uravnavanjem števila vrtljajev obeh črpalk se 
modul ETA za consko polnjenje popolnoma pri-
lagodi dejanski osončenosti  (Matchfl ow). Tem-
peraturo kolektorjev je s tem mogoče vzdrževati  
tesno nad želeno temperaturo vmesnega zbiral-
nika v območju opti malnega izkoristka. Kolikor 
nižja je delovna temperatura kolektorjev, toliko 
manj toplote kolektorjev se izgublja v okolico in 
toliko več sonca pride v hišo.

Talno ogrevanje iz conskega 
vmesnega zbiralnika

Če se sončna energija shranjuje v vmesnem 
zbiralniku in talnem ogrevanju, priključenem 
neposredno na vmesni zbiralnik, sonce pozi-
mi samodejno podpira tudi ogrevanje. Z nizki-
mi temperaturami talnega ogrevanja je izguba 
toplote kolektorjev manjša. Tako je mogoče s 
talnim ogrevanjem tudi pozimi požeti  visoke so-
larne donose. 
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Conski vmesni zbiralnik
S termično kretnico

Na optimalno polnjenje vmesnega zbiralnika vplivajo 
logične odločitve na podlagi pogojev izven vmesnega 
zbiralnika. ETA tako z ventilom za razbremenitev zagona 
omeji volumen vmesnega zbiralnika pri segrevanju 
kotla na pelete, da se hiša hitro segreje. Ali pa se z 
ventilom solarna naprava preklopi s spodnje polovice 
vmesnega zbiralnika na zgornjo, le kadar je sonce 
dovolj močno. V obeh primerih elektronska regulacija 
optimizira preklapljanje.
Toda za optimalno polnjenje vmesnega zbiralnika 
so enako pomembni tudi fizikalni pogoji. Topla 
voda se pomika navzgor, hladna poseda navzdol. Če 
se tega ne upošteva, se dragocene temperaturne 

ravni izgubijo. ETA zato ločuje pretok zaradi 
toplotnega vzgona iz prostora hranilnika in s tem 
skrbi za boljše izkoriščanje plastenja. Vsi tokovi  
v conskem vmesnem zbiralniku se vodijo prek termične 
kretnice. Na primer, topli povratni vod radiatorjev je 
položen višje kot hladni.

Conski vmesni zbiralnik in regulacija se optimalno 
dopolnjujeta.
S konceptom vmesnega zbiralnika ETA je mogoče 
realizirati vse različice naprav, od najmanjše do 
največje. S pomočjo modula za svežo vodo vmesni 
zbiralnik dovaja svežo in higiensko toplo vodo.
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Popolnost je naša strast.

Obtok tople vode
Več udobja z manjšo porabo energije

Enako kot prej so kuhinjsko korito in kopalniške arma-
ture zelo blizu pripravi tople vode ... topla voda zato 
hitro priteče, takoj ko odprete pipo. Če je kopalnica 
oddaljena od 10 do 15 m, je mogoče temperaturo v 
dolgi toplovodni cevi vzdrževati  z rednih zagonom 
obtočne črpalke. V ta namen se približno vsako uro 
voda iz točilnih mest prek obtočne napeljave črpa na-
zaj v grelnik vode.

Samo po potrebi, 
toda takrat hitro
Modul ETA za svežo vodo je elegantna rešitev. Ko 
odprete pipo za toplo vodo, se obtočna črpalka ta-
koj zažene in izpere napeljavo. Zmogljiva obtočna 
črpalka poskrbi, da iz pipe že po 10 sekundah priteče 
topla voda navzlic dolgi napeljavi. Ali pa za kratek čas 
odprite pipo in jo nato znova zaprite in topla voda bo 
na voljo že čez 20 ali 30 sekund. Obtok se zažene le, 
kadar je to res potrebno. S tem se ohranja toplota v 
vmesnem zbiralniku.

Vzporedno z regulacijo v skladu s potrebami je možna 
tudi časovno vodena regulacija. Če veste, da boste 
naslednje jutro ob 6:20 pred umivalnikom, lahko za 
še več udobja poskrbite z nastavitvijo regulacije za 
samodejni zagon obtoka ob 6:10.

Najmanjši pretok 2 l/min (pazite pri izbiri črpalke in 
dimenzioniranju cevi)
Če čas obtoka presega 1 h na dan, je treba za 
vzdrževanje temperature in plastenja v vmesnem 
zbiralniku uporabiti  toplotno krmiljeno črpalko.

Modul za svežo vodo

...Popolnost je naša strast.
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Vmesni zbiralnik
Kako velik naj bo?

Radiatorski ventili

Za kotel na polena

Pri prevelikem radiatorskem ventilu voda sko-
rajda le steče skozi neohlajena. Že zgolj en 
prevelik ventil lahko zato močno zmanjša  
zmogljivost vmesnega zbiralnika. Prav zato sta pravil-

no dimenzioniranje in nastavitev radiatorskih ventilov 
pogoj za optimalno delovanje vmesnega zbiralnika.  
Prednostno je treba uporabiti fino nastavljive ventile z 
majhno vrednostjo kv (< 0,35). 

Če so radiatorji zasnovani za 60/50 °C, je mogoče večji 
del ogrevalne sezone z nižjo temperaturo povratnega 
voda dosegati 40 °C. V tem primeru velja naslednji ok-
virni izračun- 10 litrov vmesnega zbiralnika na liter pro-
stornine prostora za polnjenje = določitev optimalnega 
volumna vmesnega zbiralnika . Toda: ETA SH 20 ali ETA 
SH 30 lahko s polnim polnjenjem bukovih polen segreje 

vmesni zbiralnik s prostornino 3.000 litrov s 30 na 80 °C  
(SH 40-60 je kos prostornini 4.800 litrov). Očitno je 
torej, da vmesni zbiralnik nikoli ni prevelik. Kolikor 
večji je vmesni zbiralnik, toliko več udobja ponuja: v 
prehodnem času je zato nalaganje bistveno manjkrat 
potrebno. V Nemčiji je treba imeti za vsak kW moči kot-
la 55 litrov vmesnega zbiralnika.

Temperatura povratnega voda 30°C 40°C 50°C 60°C

Razlika 50°C 40°C 30°C 20°C

Kotel Prostornina pros-
tora za polnjenje Priporočeni volumen vmesnega zbiralnika za kotel na pelete

ETA SH 20-30 150 lt 1.200 1.500 2.000 3.000

ETA SH 40-60 223 lt 1.800 2.200 3.000 4.000

Moč sekancev/peletov v kW
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Za vmesni zbiralnik je potrebna
zmehčana voda.
Če so v ogrevalni sistem vgrajeni vmesni zbiralniki, je 
treba napeljavo napolniti z zmehčano vodo oziroma po-
skrbeti za kar najmanj vode z ustrezno majhno količino 
praznjenja. Iz enega kubičnega metra vode s 15° trdo-

te po nemški lestvici se izloči približno 0,25 kg vodne-
ga kamna. Dopustna mejna vrednost za naše kotle je 
20.000 l°dH (volumen v litrih pomnožen s stopnjo trdo-
te) in za naše enote na pelete 10.000 l°dH.

Za kotel na sekance ali pelete
Pri lesnih kotlih s samodejnim nalaganjem sekancev 
ali peletov je treba zmogljivost shranjevanja vmesnega 
zbiralnika dimenzionirati za 30 minut polne obremeni-
tve največjega lesnega kotla. 
Pri kotlu z močjo 90 kW in temperaturo dvižnega voda 
85 °Cje za 30 minut polne obremenitve pri talnem 
ogrevanju s temperaturo povratnega voda 25 °C (razli-
ka = 60 °C) potrebna prostornina vmesnega zbiralnika 
645 litrov, obratno pa jepri radiatorskem ogrevanju s 
temperaturo povratnega voda 65 °C (razlika = 20 °C) 
potrebna prostornina 1.935 litrov. 
V skladu z zahtevami BAFA (Zvezni urad za gospodarst-
vo in zunanjo trgovino) je treba v Nemčiji za vsak kW 
moči kotla predvideti 30 litrov prostornine.
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Neodul®plus – napredna toplotna izolacija
Učinkovita ... Udobna ...

Rumena izolacija pri
ETA SP in SPS 825
ETA SP in SPS 1.000
ETA SP in SPS 1.100
ETA SP in SPS 1.650
ETA SP in SPS 2.200

Srebrna izolacija pri
ETA SP in SPS 600
ETA SP in SPS 825

ETA SP in SPS 1.000

Pregled prednosti :
    -    Udobna montaža – opravi jo lahko ena oseba
    -    Majhne izgube toplote v mirovanju (vrednost lambda 0,032 W/mK)
    -    Opti malna prilagodljivost (brez izgub učinkovitosti  dimnika)
    -    Opti mizirana izolacija v predelu priključkov
    -    Izolacijski pokrovi za neuporabljene priključke
    -    Folija za zaščito pred prahom v območju oblog iz polisti rola
    -    Čista napeljava kablov
    -    Gladka površina omogoča vrhunsko čiščenje
    -    Preprosta obdelava, neodvisno od temperature okolice
    -    Majhna teža
    -    Za enote ETA SP in ETA SPS 825 / 1.000 / 1.100 / 1.650 / 2.200 na voljo v melonasto rumeni barvi ETA (RAL 1028)
    -    Za enote SP in SPS 600 / 825 / 1.000 ter ETA na voljo v srebrni barvi enot, RAL (9006)

Da se preprečijo izgube neizkoriščene toplote, dobavlja-
mo opti malno toplotno izolacijo za na vmesni zbiralnik 
– ne le za sam zbiralnik, temveč tudi za neuporabljene 
priključke. S tem se zmanjšajo izgube v mirovanju in 
poveča se skupni izkoristek ogrevalne naprave.

Inteligentna postavitev različnih izolacijskih ma-
terialov na različnih mestih v izolaciji v veliki meri 
izboljšuje lastnosti  toplotne izolacije. Izolacija vsebni-
ka Neodul®plus ima klinaste zareze, ki omogočajo 
prilagodljivejšo namestitev izolacijskega materiala. 
Izolacija se optimalno prilagodi posodi in zagotavl-
ja tudi opti malno tesnjene. S tem se dosega vrednost 
lambda 0,032 W/mK in izpolnjujejo vse zahteve 
za energijsko učinkovitost oz. vsa določila spodbud.

Zareze so obdelane s posebnim tlačno akti viranim lepi-
lom, ki zagotavlja opti malen oprijem že po 30 sekundah, 
ko je mogoče oblikovati  polkrog,
kar omogoča zelo preprosto montažo, ki jo lahko opravi 
ena oseba. 
Kako preprosta je montaža, ki jo lahko opravi ena oseba, 
si lahko ogledate v naših videopredstavitvah montaže na 
naslovu www.eta.co.at/News

Izredno kakovostna izolacija je obdana z gladkim 
ovojem iz polisti rola, ki omogoča preprosto čiščenje. 
Plasti čna letev omogoča čisto napeljavo kablov od ti pala 
temperature do kabelskega kanala na stropu kotlovnice. 
S tem je onemogočen nenadzorovan odklop ti pala. 
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Conski vmesni zbiralnik SP
Mere in priključki
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Priključek M3 je zasnovan posebej za povratni vod iz 
zbiralnikov tople vode. S pomočjo termične kretnice se topli 
povratni zrak vodi v sredinsko območje vmesnega zbiralnika 
in hladni povratni zrak v spodnjo tretjino.
Priključek T5 brez termične kretnice je predviden za 
priključek za dimne pline s kotla, ki ogreva zgornjo polovico 
vmesnega zbiralnika, ali za navojni električni vložek z 
zunanjim navojem 6/4“.
Priključka R 2“ M5 in M6 sta izvedena samo pri conskem 
vmesnem zbiralniku SP 2200. Opremljena sta z dotočno 
cevjo za velike zmogljivosti s pretokom do 20 m³/h.

Conski vmesni zbiralnik ETA (SP) SP 600 SP 825 SP 1000 SP 1100 SP 1650 SP 2200
Prostornina lt 600 825 1.000 1.100 1.650 2.200
Dopustni delovni tlak bar 3 3 3 3 3 3
Dopustna delovna temperatura °C 95 95 95 95 95 95
Teža brez solarnega registra kg 117 141 160 166 274 328
ø d Premer brez izolacije mm 700 790 790 850 1.000 1.150
ø D Premer z izolacijo mm 900 990 990 1.050 1.200 1.350
H Višina mm 1.800 1.939 2.219 2.150 2.370 2.380
K Prekucna višina mm 1.810 1.970 2.240 2.200 2.420 2.430
M0 Spojka 6/4“ mm zgoraj zgoraj zgoraj zgoraj zgoraj zgoraj
M1 Spojka 6/4“ mm 1.595 1.718 1.998 1.910 2.095 2.080
T1 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 1.510 1.628 1.908 1.820 2.005 1.985
T2 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 1.340 1.493 1.613 1.635 1.810 1.835
M2 Spojka 6/4“ mm 1.240 1.393 1.513 1.535 1.710 1.735
T3 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 1.140 1.293 1.413 1.435 1.610 1.635
T4 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 965 933 1.043 1.040 1.120 1.200
T5 Spojka 6/4“ brez pločevinaste ploščice mm 865 833 943 940 1.020 1.100
M3 Spojka 6/4“ mm 800 773 883 875 940 965
T6 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 525 503 547 565 625 690
T7 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 230 253 253 275 310 325
M4 Spojka 6/4“ mm 125 148 148 170 205 230

Izolacija mm 100 100 100 100 100 100
M5* Spojka 2“ mm - - - - - 1.970
M6* Spojka 2“ mm - - - - - 360

Število in lega priključkov sta prilagojena za hidravlični in regulacijski sistem ETA. 
Več kot dva vmesna zbiralnika je treba zaradi hidravličnih razlogov povezati z zunanjimi cevmi po sistemu Tichelmann. 
Na conski vmesni zbiralnik ETA in plastni vmesni zbiralnik Solar je mogoče namestiti modul ETA za svežo vodo in 
tudi modul ETA za consko polnjenje. Samo pri conskem vmesnem zbiralniku s prostornino 600 l in 825 l kombinacija 
z obema napravama zaradi prostorskih razlogov ni mogoča.
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Conski vmesni zbiralnik Solar SPS
Mere in priključki
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Priključek M3 je zasnovan posebej za povratni vod iz 
zbiralnikov tople vode. S pomočjo termične kretnice se 
topli povratni zrak vodi v sredinsko območje vmesnega 
zbiralnika in hladni povratni zrak v spodnjo tretjino.
Priključek T5 brez termične kretnice je predviden za 
priključek za dimne pline s kotla, ki ogreva zgornjo 
polovico vmesnega zbiralnika, ali za navojni električni 
vložek z zunanjim navojem 6/4“.
Priključka R 2“ M5 in M6 sta izvedena samo pri 
conskem vmesnem zbiralniku Solar SPS 2200. 
Opremljena sta z dotočno cevjo za velike zmogljivosti 
s pretokom do 20 m³/h.

Conski vmesni zbiralnik ETA Solar SPS SPS 600 SPS 825 SPS 
1000

SPS 
1100

SPS 
1650

SPS 
2200

Prostornina lt 600 825 1.000 1.100 1.650 2.200
Dopustni delovni tlak bar 3 3 3 3 3 3
Dopustna delovna temperatura °C 95 95 95 95 95 95
Teža brez solarnega registra kg 117 141 160 166 274 328
ø d Premer brez izolacije mm 700 790 790 850 1.000 1.150
ø D Premer z izolacijo mm 900 990 990 1.050 1.200 1.350
H Višina mm 1.800 1.939 2.219 2.150 2.370 2.380
K Prekucna višina mm 1.810 1.970 2.240 2.200 2.420 2.430
M0 Spojka 6/4“ mm zgoraj zgoraj zgoraj zgoraj zgoraj zgoraj
M1 Spojka 6/4“ mm 1.595 1.718 1.998 1.910 2.095 2.080
T1 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 1.510 1.628 1.908 1.820 2.005 1.985
T2 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 1.340 1.493 1.613 1.635 1.810 1.835
M2 Spojka 6/4“ mm 1.240 1.393 1.513 1.535 1.710 1.735
T3 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 1.140 1.293 1.413 1.435 1.610 1.635
T4 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 965 933 1.043 1.040 1.120 1.200
T5 Spojka 6/4“ brez pločevinaste ploščice mm 865 833 943 940 1.020 1.100
M3 Spojka 6/4“ mm 800 773 883 875 940 965
T6 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 525 503 547 565 625 690
T7 Potopna cev tipala za temperaturo ø 6 mm mm 230 253 253 275 310 325
M4 Spojka 6/4“ mm 125 148 148 170 205 230

Izolacija mm 100 100 100 100 100 100
M5* Spojka 2“ mm - - - - - 1.970
M6* Spojka 2“ mm - - - - - 360

Ogrevalna površina registra z gladkimi cevmi m² 2,5 2,5 2,9 3,2 4,0 5,1
Volumen registra z gladkimi cevmi lt 15,5 15,5 18 20 25 33,9
Padec tlaka pri 1000 l/h mWs 0,31 0,31 0,36 0,39 0,49 0,61
za površino solarnega kolektorja  najmanj 
                                                       največ m² 6 
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Dopustni delovni tlak registra bar 16 16 16 16 16 16
Dopustna delovna temperatura registra °C 110 110 110 110 110 110
Teža s solarnim registrom kg 157 182 206 213 338 409
S1 Spojka za priključitev registra R1“ mm 818 757 841 863 940 1.032
S2 Spojka za priključitev registra R1“ mm 230 253 253 275 310 360

Število in lega priključkov sta prilagojena za hidravlični in regulacijski sistem ETA. 
Več kot dva vmesna zbiralnika je treba zaradi hidravličnih razlogov povezati z zunanjimi cevmi po sistemu Tichelmann. 
Na conski vmesni zbiralnik ETA in plastni vmesni zbiralnik Solar je mogoče namestiti modul ETA za svežo vodo in tudi 
modul ETA za consko polnjenje. Samo pri conskem vmesnem zbiralniku Solar s prostornino 600 l in 825 l kombinacija z 
obema napravama zaradi prostorskih razlogov ni mogoča. 
Za conski vmesni zbiralnik Solar je potrebna površina kolektorja najmanj 1 m² na 100 l. Za manjše površine kolektorjev 
za večje vmesne zbiralnike in zelo velike solarne naprave priporočamo naš modul za consko polnjenje ETA.

...Popolnost je naša strast.
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Modul za svežo vodo
za higiensko pripravo tople vode iz vmesnega zbiralnika

Tehnični podatki
                        33 litrov tople vode na minuto s temperaturo 45 °C pri temperaturi vmesnega zbiralnika 60 °C, 
                        42 litrov tople vode s temperaturo 45 °C pri temperaturi vmesnega zbiralnika 70 °C (prha  
                        porabi 8 litrov tople vode na minuto) Temperatura povratnega voda ogrevalne vode proti  
                        vmesnemu zbiralniku 25 °C pri dovodu hladne vode s tempera turo 16 °C  in polni obremenitvi 
                        Zunanja izolacija (Š x V x G) 410 x 610 x 200 mm, 
                        nazivni premer priključka na strani vode R 3/4“ 
                        Za obtok (hišna črpalka) najmanjša velikost črpalke 0,2 m3/h pri 1 m VS  
                        pri regulaciji glede na potrebe in za hiter obtok 0,5 m3/h pri 5 m VS

Obseg dobave
                                  Izmenjevalnik toplote z izolacijo,  
                                  pritrdilni material primeren za montažo na vseh conskih vmesnih zbiralnikih ETA,  
                                  razširitev regulacije  
Na strani                  črpalka z regulacijo števila vrtljajev in omejevalnikom temperature, odzračevalni ventil,  
                                  protipovratni ventil, 
tople vode:              krogelni ventil R 6/4“ s T-kosom za vmesni zbiralnik spodaj, cevi 
Na strani                  protipovratni in varnostni ventil (= varnostna skupina) z odtočno cevjo 4 m, 
sanitarne vode:      2 priključka za izpiranje (odstranjevanje vodnega kamna) s krogelnim ventilom R 1/2“,  
                                  2 priključka za krogelni ventil R3/4“

Za montažo in prilagajanje velikosti vmesnega zbiralnika je potrebno stiskalno orodje.  
S stiskalnimi kleščami M (Mapress, Chibro, Filtube, Gibaco, X-Press), stiskalnimi kleščami V (Viega, Comap, Effe-
bi, BQ-Press, Frabo, IBP) ali stiskalnimi kleščami SA (Sanha, Cimpress, Giacomini)

Naj vas ne bo strah vodnega kamna.
Pri temperaturah več kot 60 °C se iz vode izloča bistveno 
več vodnega kamna, ki lahko zlasti pri stoječi vodi v hra-
nilniku tople vode tvori obloge v kotlu. Pri modulu za 
svežo vodo se nabiranje vodnega kamna zmanjša iz dveh 
razlogov. Z mešanjem povratnega voda se topla voda v 
izmenjevalniku toplote vzdržuje pod temperaturo kalcifi-
kacije, velika hitrost pretoka skozi izmenjevalnik toplote 
pa poskrbi za sprotno izpiranje vodnega kamna, preden se 
lahko usede. Čeprav je mehčanje vode za modul za svežo 

vodo potrebno le v izjemnih primerih, je koristno za 
številne naprave v gospodinjstvu (kavni aparat, pralni 
stroj, pomivalni stroj ...) in tudi za modul za svežo 
vodo. Kajti z mehko vodo je mogoče s povečanjem 
temperature tople vode na 50 °C in omejitvijo segre-
vanja na 70 °C dodatno povečati zmogljivost modula 
za svežo vodo. 
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Modul za consko polnjenje
za optimalno vključitev sonca

Tehnični podatki
                                                      Na solarni strani 1.000 l/h pri 4 mVS zunanjega padca tlaka (kolektor in cevi), 
                                                      do 20 m² kolektorjev Highflow za nizko delovno temperaturo kolektorjev z  
                                                      maksimalnim                
                                                      solarnim donosom ali do 50 m² kolektorjev Lowflow za visoke temperature z  
                                                      maksimalnim izkoristkom hranilnika 
                                                      Zunanja izolacija (Š x V x G) 410 x 610 x 200 mm, 
                                                      regulacija z uravnavanjem Matchflow deluje na obe črpalki 
                                                      Solarni priključek s stisljivimi spojkami s premerom 22 ali 28 mm

Obseg dobave
                                                      Izmenjevalnik toplote z izolacijo,  
                                                      pritrdilni material primeren za montažo na vseh conskih vmesnih zbiralnikih ETA,  
                                                      razširitev regulacije, dve tipali za vmesni zbiralnik, tipalo kolektorja 
Na solarni strani:                       črpalka z regulacijo števila vrtljajev, protipovratni ventil, 
                                                      2 priključka za izpiranje s krogelnim ventilom R 1/2“, 2 krogelna ventila R3/4“ 
Skupina povratnega voda:      za stensko montažo ločeno od modula z merjenjem pretoka, nastavljalna dušilka,  
                                                      varnostni ventil s 4 m odtočne cevi, manometer, konzola in 2 m valovite cevi za  
                                                      raztezno posodo (raztezna posoda ni vključena v obseg dobave)    
Na strani tople vode:               črpalka z regulacijo števila vrtljajev, protipovratni ventil, krogelni ventil za črpalko,  
                                                      preklopni ventil in 2 krogelna ventila za priključek vmesnega zbiralnika,  
                                                      varnostni ventil s 4 m odtočne cevi, cevi

Za večje vmesne zbiralnike s prostornino več kot 
100 litrov za vsak kvadratni meter kolektorjev je mo-
dul za consko polnjenje vedno prednost. Pri šibki 
osončenosti zjutraj oskrbuje spodnjo polovico vmes-
nega zbiralnika. Ko je sonce dovolj močno, da segre-
va zgornjo, toplejšo plast vmesnega zbiralnika, modul 

preklopi na zgornjo polovico. S tem se tudi pri solarni 
napravi, majhni v primerjavi z vmesnim zbiralnikom, 
po dnevih slabega vremena temperatura tople vode 
znova hitro poveča, ne da bi bilo potrebno dogrevanje 
s kotlom.

Veliki vmesni zbiralniki za hitro razpoložljivost tople vode

Modula za solarno consko polnjenje zaradi prostorskih razlogov ni mogoče montirati na conski vmesni zbiralnik 
s prostornino 600 l in 825 l.

...Popolnost je naša strast.



MITRAKA d.o.o.,  
pooblaščen predstavnik in 
serviser firme 
ETA Heiztechnik GmbH

MITRAKA d.o.o.,  
Kamniška 35, 2000 Maribor
Gsm: 041 642 301
Tel.: +386 (0)2 25 27 283 
Faks: +386 (0)2  22 82 573
www.mitraka.com, info@mitraka.com

Pooblaščen zastopnik firme MITRAKA d.o.o.:

ETA PU Peletna enota  
(7, 11 in 15 kW)

ETA PC Peletna kompaktna enota 
(20, 25 in 32 kW)

ETA PE-K Kotel na pelete 
(35, 50, 70 in 90 kW)

ETA SH Uplinjevalni kotel na polena 
(20, 30, 40, 50 in 60 kW)

ETA SH-P Uplinjevalni kotel na polena 
20 in 30 kW 

z ETA TWIN peletno enoto 20 in 26 kW

ETA HACK Kotel na lesne sekance 
(20, 25, 35, 50, 70, 90 in 130 kW)

ETA HACK 
Kotel na lesne sekance 350 kW

ETA Slojni zalogovnik tople vode SP in SPS 
(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 in 2.200 l)

ETA slojni zalogovnik tople vode  
SP in SPS z enoto za pripravo sveže tople 

sanitarne vode in slojnim polnjenjem

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
Da bi Vam lahko zagotovili prednosti našega stalnega razvoja, si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb, tudi če te niso vnaprej napovedane. Tiskovne napake in napake v tekstu ali vsakršne 
spremembe, ki so nastale medtem, vam ne dajejo pravice do dodatnih zahtevkov. Posamezne variante opreme, ki so naslikane ali opisane, so na voljo samo kot dodatna oprema in jo je možno dobiti 
le po izbiri. Vprimeru neujemanja med posameznimi dokumenti glede obsega dobav veljajo podatki, navedeni v našem aktualnem ceniku ali ponudbi.
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