
Perfektion aus Leidenschaft. 1

Skladiščenje peletov
Občutiti in doumeti toploto – 
Energija za življenje iz naravnih 
krogov

 

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

Popolnost je naša strast. www.mitraka.com
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Peleti, nezahtevno gorivo

Nafta in zemeljski plin sta kot gorivo vse bolj 
dragocena in redka, saj se uporabljata tudi 
kot surovina za industrijo. Peleti so nezahtev-
na, čista in stroškovno ugodna alternativa za 
ogrevanje hiše.

Pelete je mogoče transportirati in skladiščiti 
brez velikih stroškov za zagotavljanje varnosti.

Ni vsak kos lesa primeren za izdelavo pohištva. 
Peleti se izdelujejo iz ostankov lesa, ki se 
pojavlja v gozdu, na obratih žag in v proizvod-
nji pohištva iz naravnega lesa.

Pri rasti novega lesa se iz zraka odvzame 
enaka količina ogljikovega dioksida iz zraka, 
kot se pri izgorevanju sprosti v zrak prek 
kamina. 

Poleg tega: Če pustimo les trohneti v gozdu, 
se tvori ravno toliko ogljikovega dioksida, kot 
če ta les uporabimo za ogrevanje. Z ogre-
vanjem na les se lahko preprosto in naravno 
vključimo v naravni krog ogljika, ne da bi 
obremenjevali okolje.

Les je shranjena energija sonca in naši gozdo-
vi so veličastni sončni zbiralniki.

Popolnost je naša strast.
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Za pelete je v vsaki hiši dovolj prostora
Izberite najprimernejše mesto v hiši za kotel in za skla-
dišče, neodvisni drugo od drugega. Vsak kotel ETA na 
pelete lahko s pomočjo sesalne turbine pelete sesa z 
razdalje do 20 m. 

Tudi višinsko razliko premaguje brez težav. Za po-
vezavo med kotlom in zalogovnikom potrebujete le 
dve gibljivi cevi s premerom 50 mm in kabel.

Transportni polž ETA
... naš standardni sistem za varno oskrbo z gori-
vom in popolno izpraznitev zalogovnika.

Sesalne sonde ETA s 
samodejnim preklopom
... z njimi je tudi za skladiščenje peletov mogoče 

uporabiti tudi sicer manj ugodne oblike prosto-
rov.

ETAbox
... če gradbeni predpisi dovoljujejo skladiščenje 

v kotlovnici, tudi za skladiščenje peletov v veliki, 
obstoječi shrambi.

Podzemni rezervoar
... če v hiši resnično ni prostora, potem je na 
voljo podzemni rezervoar, ki ga ponujajo speci-
alizirana podjetja.
Na primer www.geoplast.com

Za velik kotel

... je mogoče na velik kotel prek preklopne enote priključiti do štiri transportne sisteme, bodisi transportne 
polže, zabojnike ETAbox ali podzemne rezervoarje.

Popolnost je naša strast.
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S sesalno sondo je skoraj vsak prostor 
mogoče uporabiti za skladiščenje peletov

Prednosti 

  S sesalnimi sondami je mogoče domala vsak prostor uporabiti za skladiščenje peletov, 
  tudi če je slabo dostopen.

  Sesalne sonde, katerih preklapljanje je samodejno, zagotavljajo visoko zanesljivost 
  delovanja. Tudi če pride do izpada ene sonde, se lahko s preostalimi sondami 
  ogrevanje nemoteno nadaljuje brez omejitev.

  Skladišče je popolnoma neprepustno za prah, zato je to čista rešitev.

  Prostor, v katerem je bil poprej rezervoar za olje, se lahko predela v skladišče za pelete.

Pogoji

  Zalogovnik ne sme biti daljši od 4 m.

  Zalogovnik mora biti na istem višinskem nivoju kot kotel ali pa nadstropje višje, da se ohrani 
  majhna višinska razlika transportiranja.

  Zalogovnik mora biti suh. Pri občasno vlažnih stenah pomaga prezračevana 
  lesena obloga. S tem se lahko vnos vlage v pelete omeji na 
  sprejemljivo mero.

  Če se sile prenašajo neposredno iz poševne talne konstrukcije na tla, za stene zadostujejo  
  10 cm armiranega betona, 17 cm opeke ali stene iz lesenih opornikov z 12-centimetrskimi  
  stebri (razmik 60 cm, obojestransko opaženje z lesom 2 cm).

Napotki
  
  Pri vgradnji zalogovnika nadstropje nižje od kotla sistem sesalnih sond ni
  optimalna rešitev.

  Sesalne sonde prostora ne morejo popolnoma izprazniti in med posameznimi sondami 
  ostaja stožec peletov. To je slabost pri natančno odmerjenih prostorninah zalogovnika.

Popolnost je naša strast.
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>350 mm >350 mm 

Ø 260 mm 

0,5 m

Nastavki za pelete za polnjenje 
in povratni zrak

Poševna zasnova z gladko 
površino (40°)

Z-tračnica

Lesene deske

Protipožarna vrata

Naletna zavesa

Vod za povratni zrak 
in sesalni vod

Kotel na pelete ETA

Samodejna
preklopna enota

Sesalne sonde

Dimnik

Pnevmatični odvzem s sesalnimi sondami

Mere za 
vgradnjo preklopne enote (mm)

Popolnost je naša strast.
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Zalogovnik z odvzemnim polžem –
preizkušeni standard

Prednosti 

  S polžem čez celotno dolžino zalogovnika se zaloga popolnoma izprazni.

  Zagotovljen je zanesljiv odvzem.
  Polž tudi nenehno odstranjuje prah iz skladišča.

  Skladišče je popolnoma neprepustno za prah, zato je to čista rešitev.

  Med kotlom in zalogovnikom je možna tudi velika višinska razlika 
  do dve nadstropji. Z ločevanjem odvzema in pnevmatičnega transporta je mogoče 
  z enim odvajanjem sesalne turbine ob koncu transportiranja popolnoma 
  odsesati sesalni vod. S tem se zanesljivo prepreči zamašitev v kolenih pod vzponi 
  gibljive cevi.

  Prostor, v katerem je bil poprej rezervoar za olje, se lahko optimalno predela v skladišče za  
  pelete.

  Ker je sistem zaprt (povratni zrak prehaja neposredno v sesalni vod), 
  se transport peletov pospeši.

  Polž dozira enakomerno sproščene pelete do sesalnega mesta – s tem se zagotovijo kratki  
  sesalni časi.

Pogoji

  Zalogovnik je lahko dolg do 6 m.

  Kotlovnica bi morala ležati na ožji strani zalogovnika, vzdolžno s polžem, da se doseže
  boljši izkoristek prostora. Osnovni komplet za kanal za odvzem peletov, na katerega se 
  priključi polž, se lahko namesti tudi v sosednji prostor, ki meji na ožjo stranico 
  zalogovnika.

  Zalogovnik mora biti suh. Pri občasno vlažnih stenah se lahko namesti plošča 
  iz lesenih desk, za katero je prezračevanje, da se vstop vlage v pelete omeji 
  na sprejemljivo mero.

  Če se sile prenašajo neposredno iz poševne talne konstrukcije na tla, za stene zadostu 
  jejo 10 cm armiranega betona, 17 cm opeke ali stene iz lesenih opornikov z 12-centi 
  metrskimi stebr (razmik 60 cm, obojestransko opaženje z lesom 2 cm).

Napotki
  
  Če pri dolžini zalogovnika več kot 3 m podajalne glave ni mogoče montirati na nobeno  
  od obeh ožjih stranic zunaj skladišča, je treba izbrati drug skladiščni sistem 
  npr. (sesalne sonde ETA ali ETAbox).

Popolnost je naša strast.
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360 - 440

Nastavki za 
povratni zrak in 

polnjenje

Poševna zasnova z 
gladko površino (40°)

Podkonstrukcija
iz lesa

Transportni 
polž v koritu

Naletna zavesa
Vod za povratni zrak in 

sesalni vod

Kotel na pelete ETA

Osnovni komplet kanala za odvzem peletov

Dimnik

Modularni sistem ETA polža za odvzem peletov

Končna prirobnična plošča
z Y-ležajem 
(v osnovnem kompletu)

Krn končnega ležaja
(v osnovnem kompletu)

Odprti transportni polži v koritu
z dolžinami 1.000 mm, 1.500 mm in 2.000 mm,
se lahko kombinirajo do skupne dolžine 5.000 mm.
Dolžina odprtega transportnega polža v koritu mora
biti najmanj 100 mm krajša od svetle dolžine prostora 
(dolžina je lahko brez težav do 1.000 mm krajša).
 
Vmesni krn za povezavo polžev
(prvi vmesni krn je priložen v osnovnem kompletu)

Osnovni komplet 
kanala za odvzem peletov

Prehod skozi steno

Začetni element polža

Vzdrževalni pokrov

Priključek za cev DN 50
Peleti do kotla

Motor gonila

Priključek za cev DN 50
Povratni zrak iz kotla

Popolnost je naša strast.

Vzdrževalni pokrov s tesnilom 
za protipožarno zaščito

Priključek cevi

Maks. stena 300

Gledano v nasprotni smeri transporta
Širina preboja 320

Vi
ši

na
 p

re
-

bo
ja

 2
50

Sredina 
prostora
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ETAbox – za male zalogovnike peletov 
v velikem prostoru

Prednosti 

  ETAbox se lahko postavi v kotlovnico ali v veliko shrambo, v skedenj ali celo na streho. 
  Možna je tudi postavitev na vrtu, ker je zabojnik ETAbox zaščiten pred dežjem in soncem.

  ETAbox je izredno neprepusten za vodo. Vlaga navlaži pelete. Z zabojnikom ETAbox je 
  med steno in peleti zaščitni vmesni prostor.

  ETAbox omogoča skladiščenje peletov na suhem tudi pri vlažnih stenah v prostoru 
  postavitve.

  ETAbox je vnaprej pripravljen modularni sistem, ki ga lahko dve osebi postavita brez sten in  
  brez tesarja v kratkem času.

  Gladka tla posod iz galvanizirane pločevine in odvzemni polž zagotavljata zanesljivo
  transportiranje. Polž tudi nenehno odstranjuje prah iz skladišča.

  Med kotlom in zalogovnikom je možna tudi velika višinska razlika do dve nadstropji. 
  Z ločevanjem odvzema in pnevmatičnega transporta je mogoče z enim odvajanjem 
  sesalne turbine ob koncu transportiranja popolnoma odsesati sesalni vod. S tem se 
  zanesljivo prepreči zamašitev v kolenih pod vzponi gibljive cevi.

Pogoji

  Skladiščenje peletov v prostoru postavitve kotla je mogoče samo, če to dovoljujejo gradbeni   
  predpisi.
  Nemčija: V večini nemških zveznih dežel se sme v prostoru postavitve kotla skladiščiti do 
  6,5 ton peletov (največ 50 kW).
  Avstrija: Zadnja dopolnila predpisov za gradnjo v posameznih zveznih deželah (npr. na Zgor  
  njem Avstrijskem) dovoljujejo skladiščenje do 15 m3 peletov v prostoru postavitve kotla.
  Švica: V ločenih kotlovnicah (El 60) se lahko skladišči do 10 m3 peletov, pri čemer morajo biti 
  od kotla odmaknjeni najmanj 1 m.

  Med polnjenjem se zrak, ki se med transportiranjem zapraši, s pomočjo ventilatorja na cisterni 
  izsesa iz zabojnika ETAbox. Zato mora biti omogočeno pritekanje zraka v prostor skozi okno 
  ali vrata.
  
  Če je posoda postavljena v nadstropje, mora situacijo oceniti gradbeni strokovnjak. Če je   
  potrebno, se lahko obremenitev z jeklenimi nosilci pod zabojnikom ETAbox prenese neposred 
  no na nosilno steno.

Napotki
  
  Zaradi potrebnega odmika od stene z vseh strani zabojnika ETAbox je potreba po prostoru  
  nekoliko večja kot pri zidanem zalogovniku.

Popolnost je naša strast.
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Polnjenje skozi 
okno

ETAbox Kotel na pelete ETA

Vod za povratni zrak in sesalni vod

Dimnik

Oznaka Površina                         Višina Prostornina

ETAbox 17 1,7 x 1,7 m
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1,8 m 2,0 to

2,1 m 2,5 to

2,5 m 3,2 to

ETAbox 21 2,1 x 2,1 m

1,8 m 2,8 to

2,1 m 3,6 to

2,5 m 4,7 to

ETAbox 
17/29 1,7 x 2,9 m

1,9 m 3,3 to

2,1 m 3,9 to

2,5 m 5,2 to

ETAbox 
21/29 2,1 x 2,9 m

1,9 m 4,0 to

2,1 m 4,8 to

2,5 m 6,4 to

ETAbox 25 2,5 x 2,5 m

1,8 m 3,9 to

2,1 m 5,1 to

2,5 m 6,7 to

ETAbox 29 2,9 x 2,9 m

1,9 m 5,5 to

2,1 m 6,5 to

2,5 m 8,8 to

Zabojniki ETAbox 17, 21, 25 in 29 imajo po dva nastavka za polnjenje. Zabojniki ETAbox 17/29 in 21/29 se dobavljajo z izbirnima 
dvema nastavkoma za široko ali dolgo stran in po potrebi se za dolgo stran uporabi še tretji nastavek. Za zabojnik ETAbox 29 je 
prav tako mogoče uporabiti izbirni tretji nastavek.

min 200 mm

min 600 mm

min 1000 mm
min 200 mm

min 200 mm
min 600 mm

Priključek za rezervoar 
s kolenom 45° 

min 700 mm za ETAbox 17 in 21
min 1.100 mm za ETAbox 25
min 2 x 800 mm za ETAbox 29

Popolnost je naša strast.
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Pelletsförråd

 
Napotki za načrtovanje zalogovnika peletov
 
Kurilna vrednost peletov = 4,9 kWh/kg  
Gostota nasutja peletov = 650 kg/m³ 
2 kg peletov = 1 l posebno lahkega kurilnega olja

 
Kot okvir za določanje potrebe po peletih v tonah se 
ogrevalna obremenitev deli s 3, za izračun potreb-
nih kubičnih metrov peletov pa z 2. Na primer za  
ogrevalno obremenitev 12 kW:

12 kW/3   =   4 tone peletov letno

12 kW/2   =   6 kubičnih metrov letno

 
se lahko oceni približna letna potreba po peletih, v tem pri-
meru za povprečno toplotno izolirano enodružinsko hišo z 
ogrevalno obremenitvijo 12 kW:

1.960 l kurilnega olja x 2,04 = 4.000 kg peletov 
2.060 m³ zemeljskega plina x 1,94 = 4.000 kg peletov 
2.960 l utekočinjenega plina x 1,35 = 4.000 kg peletov 
1.560 kg utekočinjenega plina  x 2,56 = 4.000 kg peletov 
2.435 kg koksa  x 1,64 = 4.000 kg peletov 
Toplotna črpalka zrak-voda z učinkovitostjo (COP) 1,8 
10.900 kWh električne energije  x 0,37 = 4.000 kg peletov 
Toplotna črpalka zemlja-voda z učinkovitostjo (COP) 3,4 
5.600 kWh električne energije  x 0,71 = 4.000 kg peletov 
 
V spletišču www.eta.co.at je v območju za prenos  
na voljo kalkulator za primerjavo stroškov ogrevanja.

Uporabni prerez zalogovnika peletov  
v kvadratnih metrih 

40° nagiba sten, zgoraj 0,40 m prostora, spodaj 0,13 m za polž

Višina zalogovnika v metrih
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

Ši
rin

a 
za

lo
go

vn
ik

a 
v 

m
et

rih

2,0 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,30

2,2 2,22 2,66 3,10 3,54 3,98 4,42 4,86 5,30 5,74

2,4 2,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,16

2,6 2,40 2,92 3,44 3,96 4,48 5,00 5,52 6,04 6,56

2,8 2,47 3,03 3,59 4,15 4,71 5,27 5,83 6,39 6,95

3,0 2,52 3,12 3,72 4,32 4,92 5,52 6,12 6,72 7,32

3,2 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68

3,4 3,93 4,61 5,29 5,97 6,65 7,33 8,01

3,6 4,73 5,45 6,17 6,89 7,61 8,33

3,8 5,60 6,36 7,12 7,88 8,64

4,0 6,52 7,32 8,12 8,92

Prerez x dolžina prostora (os polža) = prostornina zaloge peletov 
Prostornina zaloge peletov x 0,650 t/m³ = zaloga peletov v tonah

Dobava peletov 
Peleti se dovajajo z vozičkom in vsipajo v zalogovnik. 
Voziček se praviloma giblje preko sesalne cevi z dolžino 
največ 20 m.

 
Dostop mora biti širok najmanj 3 m, vrata pa visoka najmanj 
4 m. Samo če so dovoz in ograjna vrata dovolj široka, lahko 
cisterna pri dovozu obrne. 

Lega zalogovnika peletov in kotlovnice 

Če je le mogoče, mora zalogovnik peletov mejiti na zunanjo 
steno, da so nastavki za polnjene zlahka dostopni iz zunan-
josti. Pri notranje ležečem zalogovniku morata biti cevi za 
vpihovanje in povratni zrak napeljani do zunanje stene.

 
V zalogovniku peletov ne smejo biti napeljane cevi za 
vodo ali električna napeljava. Voda iz razpoke v cevi 
bi povzročila razpadanje peletov. Neizolirani deli ali 
električna napeljava v zalogovniku peletov niso dovoljeni.  
 
Obstoječe cevi za hladno vodo, katerih odstranitev bi 
povzročila nesprejemljive stroške, je treba izolirati, da se 
prepreči nabiranje kondenzata. Cevno napeljavo je treba 
obložiti. Če ležijo cevi na poti padanja peletov, je treba 
montirati odbojno ploščo.

Popolnost je naša strast.

V zalogovniku peletov ni dovoljena nikakršna 
napeljava

Kurilna vrednost in gostota peletov

Okvirni izračun potrebne količine peletov

Iz trenutne porabe goriva

Polnilni vod največ 30 m

Vpihovalni 
priključek

Zalogovnik

Kotlovnica

  

Pot peletov

Odbojna plošča

Cevi, ki jih je 
treba zaščititi

Pot peletov

Odbojna plošča

Cevi, ki jih je 
treba zaščititi

Priključek 
za povratni 
zrak

Ci
st
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na
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te
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Montaža nastavkov za polnjenje  
na ozko stranico zalogovnika

Dva nastavka se montirata prednostno na ozko zunanjo 
steno zalogovnika 20 cm (srednja cev) pod strop. En 
nastavek za vpihovanje sredinsko in drugi za povratni zrak 
stransko od njega. Nasproti sredinskega nastavka za vpiho-
vanje se montira naletna zavesa, ki preprečuje udarjanje 
peletov ob steno in tudi odstopanje ometa.

Dozirni polž

Naletna zavesaSpojni nastavki NW 100 
(gasilska spojka Stortz tipa A)

m
in

. 5
0 

cm

Vrata T30 oz. El30

50 cm

Samo izjemoma na daljšo stranico
V izjemnih primerih, kadar ozka stranica zalogovnika ni 
dostona iz zunanjosti, lahko nastavke za polnjenje posta-
vite na dolgo steno, za vsako polovico prostora en nastavek 
in nasproti njemu še naletno zaveso. Slabost te postavitve 
je ta, da je treba sredi vpihovanja cevi zapreti.

Dozirni polž

Dve naletni zavesi

Priključni nastavki NW 100

50 cm

41/ /41 41//41

Vrata T30 oz. El30

Vgradnja nastavkov za polnjenje
Nastavki za polnjenje morajo biti trdno zasidrani 
v steno, da ostanejo na mestu kljub udarcem cevi 
cisterne in da se ob priklapljanju cevi ne obračajo. 
Vgrajeni morajo biti 20 cm (sredina cevi) vodoravno 
pod stropom zalogovnika, da peleti ob vpihovanju ne 
udarjajo ob strop. Za trdno namestitev nastavka za 
polnjenje v gladke izvrtine ali pa v odprtine, v katerih je 
kanalska cev, so nastavki ETA za polnjenje opremljeni 
s prirobnico, ki prenaša sile prek vijakov, nameščenih 
v zidne vložke, neposredno na steno. Nastavki ETA 
za polnjenje s premerom 100 mm se tesno prilegajo 
v odprtine, ki jih pripravite s pomočjo kanalske cevi z 
zunanjim premerom 110 mm. Ozka reža med nastavki 
in steno se zatesni s silikonom, večja pa s peno.

Stutzen mit 6,0²
an die Erdung

des Hauses
anschließen

20 cm

Nastavki za polnjenje pod zemljo
Če se nastavki za polnjenje vgrajujejo pod zemljo v 
svetlobni jašek, je treba paziti, da je cev mogoče nape-
ljati v ravni liniji iz jaška. 

Stutzen mit 1,5²
an die Erdung

des Hauses
anschließen

mindestens 60 cm

20 cm

Popolnost je naša strast.

Vtična doza za ventilator  
dobavitelja peletov
Ni predpisana, vendar je smiselna vtična doza 230 V
(varovalka C-16A) v bližini priključnega mesta za pol-
njenje za ventilator dobavitelja peletov.

Nastavke s 6,0 
priključite na 
ozemljitev hiše
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Vaš strokovnjak za ogrevalno tehniko vam bo z veseljem svetoval:

Enota za pelete ETA PU od 7 do 15 kW
(7, 11 in 15 kW)

Kompaktna enota za pelete ETA PC 
od 20 do 32 kW (20, 25 in 32 kW)

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

Kotel z uplinjevalnikom lesa ETA SH od 
20 do 60 kW

(20, 30, 40, 50 in 60 kW)

Kotel z uplinjevalnikom lesa ETA SH-P 
20 in 30 kW

z gorilnikom za pelete ETA TWIN 20 in 26 kW

Kotel na sekance ETA HACK 20–200 kW
(20, 25, 35, 50, 70, 90, 130 in 200 kW)

Kotel na sekance ETA HACK s podajalno rešetko 350 kW
Conski vmesni zbiralnik ETA SP in SPS

(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 in 2.200 l)
z modulom za svežo vodo in modulom za consko polnjenje

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Da bi vam lahko zagotovili prednosti našega stalnega razvoja, si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb tudi brez poprejšnjega obvestila. Tiskarske in tipkarske napake ali spremembe, do katerih je 
prišlo med pripravo te publikacije, vam ne dajejo nobene pravice za kakršne koli zahtevke. Posamezne različice opreme, ki so tukaj prikazane ali opisane, so na voljo le kot opcija. Če se navedbe o obsegu 
dobave v posameznih dokumentih razlikujejo, veljajo informacije, navedene v našem trenutno veljavnem ceniku. Vse slike so simbolične in lahko prikazujejo opcije, ki so na voljo le za doplačilo. Vir foto-
gra� j: ETA Heiztechnik GmbH in www.istockphoto.com
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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

 


