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ETA PE-K 
Kotel na pelete z zanesljivo
tehnologijo za velike toplotne
obremenitve od 35 do 90 kW

Popolnost je naša strast. www.mitraka.com

 

MITRAKA d.o.o., Vaš zanesljiv partner za ogrevanje.
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ETA PE-K Ogrevanje na pelete – za stanovanjske 
in poslovne objekte

regulacije ogrevalnih krogov in hranilnik toplevode iz dru-
gih objektov, izven osnovne toplotne centrale.

Zalogovnik peletov je lahko  
oddaljen do 20 m

Za našo standardno rešitev smo optimalno združili pred-
nosti dveh sistemov: Varno in zanesljivo transportiranje 
goriva in popolno izpraznitev zalogovnika s polži in sesal-
ni transport, ki ga je mogoče prilagoditi poljubnemu pro-
storu, z gibljivimi cevmi od zalogovnika peletov do kotla. 

Transportni polž je mogoče s koraki po 0,5 m, do 
največ 5 m skupne dolžine, modularno 

prilagoditi prostoru. 

Peleti in sekanci

Če mora možnost »Sekanci« ostati odprta, priporo-
čamo kotel ETA HACK z recirkulacijo dimnih plinov 
pri peletih. Ker transportiranje goriva proti kotlu 
ETA HACK poteka s pomočjo talnega mešalnega 
diska in polža, mora biti v tej različici »rezervoar 
goriva« postavljen neposredno poleg kotlovnice.  
Več informacij je na voljo v brošuri ETA HACK.

Popolna regulacija in vzdrževanje na daljavo
Enota ETA PE-K ponuja ogrevanje na pelete do 90 kW s popol-
no regulacijo, v katero lahko povežete tudi solarno napravo ali 
manjše lokalno ogrevalno omrežje. Z aktivnim nadzorom vseh 
funkcij in daljinskega vzdrževanja prek GSM-modema in inter-
neta je kotel najprimerneje pripravljen za pogodbeno uporabo. 

Aktiven nadzor zagota-
vlja varno delovanje
Nenehno merjenje in povra-
tno sporočanje vseh stanj, kot 
so število vrtljajev sesalnega 
ventilatorja, poraba električne 
energije motorjev transportnih 
polžev, količina preostalega 
kisika v dimnih plinih, tem-
peratura dimnih plinov ali 
temperatura tople vode, zago-
tavljata varno delovanje kotla.

Daljinsko upravljanje prek interneta
Regulacija ETAtouch z upravljalno ploščo na dotik omo-
goča preprosto nastavitev in preklapljanje s pomo-
čjo sličic, ki se same pojasnjujejo. Uporabniški vme-
snik lahko prek LAN-izhoda prenesete v internet.  
S tem bo omogočen oddaljen dostop do kotla prek vseh običaj-
nih internetnih poti – prek računalnika, pametnega telefona z 
zaslonom na dotik (iPhone, Android ...) ali pametnega televi-
zorja. Z GSM-modemom (na voljo kot dodatna oprema) lahko 
kotel pošilja tudi besedilna sporočila (SMS) z obvestili o napakah.

Inteligentno zbirno vodilo za več objektov
Če se prek enega ogrevalnega sistema ogreva več hiš, ali kadar je 
kotel v bližnjem objektu, je ETA PE-K z regulacijo, ki podpira po-
vezavo prek zbirnih vodil, najbolje opremljen za tovrstne pogoje.

V regulacijo kotla je mogoče prek vodila CAN-Bus priključiti tudi 

Pri statično ustrezno dimenzioniranih zidovih zalogovnika 
je skupna dolžina lahko do 6 m. V kotel vgrajena sesalna 
turbina zlahka premaguje razdaljo do 20 m in višinsko raz-
liko do dveh nadstropij. S posodo za tekočo zalogo peletov 
v kotlu je dnevni čas transportiranja iz zalogovnika v kotel 
zmanjšan na enkrat do dvakrat po 10 minut pri moči 35 kW 
in trikrat do štirikrat po 10 minut pri moči 90 kW.

Šamotna zgorevalna komo-

ra z vrtinčenjem sekundarnega 
zraka zagotavlja čist ogenj z vi-
soko temperaturo izgorevanja, 
medtem ko recirkulacija dimnih 
plinov vzdržuje nizko tempe-
raturo rešetke, kar prepreču-
je nabiranje žlindre. Peleti se 
stransko nalagajo na rešetko, 
brez preusmeritev ali zastojev. 
V časovnih intervalih, odvisnih 
od moči, se rešetka po posame-
zni zaključeni fazi izgorevanja 
avtomatsko prekucne za 90°, 
pri čemer samodejno odstra-
ni pepel iz zgorevalne komore.  

 
Zgorevanje v ozkem tem-
peraturnem območju
ETA PE-K uporablja recirkulacijo 
dimnih plinov iz izhoda kotla na-
zaj v zgorevalno komoro. S tem se 
poveča pretok plinov tako skozi 
rešetko kot skozi ogenj. Rešetka 
se bolje hladi. Z delitvijo toplote 
iz ognja na večjo količino plina  
se doseže ožje in stanovitnejše 
temperaturno območje. Tem-
perature so zanesljivo večje od 
800 °C za popolno, čisto zgo-
revanje in zanesljivo manj-
še od 1.000 °C, bistveno nižje od tališča lesnih pepelov.  
S tem se zanesljivo prepreči nabiranje žlindre na rešetki, ki 
bi se sicer lahko pojavilo pri peletih. 

 
Optimiziran vžig
Po kratki prekinitvi gorenja ostane šamotna zgorevalna 
komora še vedno tako vroča, da se sveže vstavljeno gorivo 
lahko vžge na žerjavici. Zagon ventilatorja za vžig je potre-
ben samo pri daljših prekinitvah. Za varčno rabo električ-
ne energije se ventilator za vžig izklopi takoj, ko lambda 
sonda in tipalo temperature dimnih plinov prepoznata 
uspešen vžig.

Prekinitev gorenja z najmanjšimi izgubami 
toplote
Ogenj se uravnava med najmanjšo in največjo močjo. Pri 
manjši ogrevalni obremenitvi jeseni in spomladi se moč 
prilagaja s prekinitvami gorenja. Da se prepreči nabiranje 
saj v kotlu in kaminu zaradi tlenja med prekinitvami go-

renja, naprava nadzorovano pogasi ogenj. V mirovanju so 
lopute za primarni in sekundarni zrak zaprte, kar onemo-
goča pretok zraka skozi kotel in preprečuje nenadzorovane 
toplotne izgube.

Samodejno odstranjevanje pepela
V okviru popolnoma samodejnega delovanja je zato zago-
tovljeno tudi popolnoma samodejno odstranjevanje pepela 
iz celotnega kotla, od rešetke do izmenjevalnika toplote. 

Cevi izmenjevalnika toplote se samodejno čistijo s premika-
njem virbulatorjev. Tudi zgorevalna rešetka se redno nad-
zorovano prekucne. Dva polža s skupnim motornim pogo-
nom prenašata pepel iz zbiralnika pepela pod rešetko in iz 
obračalne komore pod cevnim izmenjevalnikom toplote v 
posodo za pepel, ki je zaradi lažjega praznjenja postavljena 
na sprednjo stran kotla. 

...Popolnost je naša strast.

Popolnost je naša strast.Popolnost je naša strast.
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ETA PE-K 
s popolnoma samodejnim čiščenjem in odpepeljevanjem

ETA PE-K
za zanesljivo delovanje

Sesalni vlek

Z uravnavanjem števila vrtljajev ventilatorja, tih in varčen, 
le 76 kW, z uravnavanjem moči neodvisno od vleka dimni-
ka, brez nadtlaka v zgorevalni komori – brez  
nevarnosti prašne eksplozije.

Varnost s komoro celičnega kolesa

Komora celičnega kolesa ETA zagotavlja absolut novarnost 
pred povratnim plamenom. Peleti se s pomočjo polža na 
celičnem kolesu dozirajo iz vmesne posode.  
Rezanje peletov zato ni 
potrebno in obraba tesnilnih 
robov je preprečena. Zaščita 
pred povratnim ognjem je s 
tem zagotovljena skozi celotno 
življenjsko dobo kotla.

Najboljši izkoristek goriva  
s pomočjo lambda sonde

Za čisto zgorevanje in visok izkoristek je kotel serijsko opre-
mljen z lambda sondo. Z njeno pomočjo regulacija optimi-
zira dovod zraka glede na moč. Tudi različne lastnosti pe-
letov različnih kakovosti pri izgorevanju se kompenzirajo.

Popolno odpepeljevanje v  
odstranljiv zabojnik za pepel

Pepel z rešetke in leteči pepel se samodejno odvajata prek 
dveh polžev brez zastojev v posodo 
za pepel.

Samodejno čiščenje izmenjevalnika toplote

Čiščenje poteka popolnoma samodejno z virbulator-
ji, ki ne izvajajo samo strganja. Pri premikanju navzgor 

se napnejo proti vzmeti.  
Gibanje navzdol poteka z 
udarcem iz vzmeti, s čimer 
se stresejo tudi najdrobnejši 
delci letečega pepela.

Vmesna posoda

S posodo za vmesno zalogo 60 kg goriva je dnev-
ni čas transportiranja peletov iz zalogovnika v ko-
tel zmanjšan na enkrat do dvakrat  
po 10 minut pri moči 35 kW in trikrat do štiri-
krat po 10 minut pri moči 90 kW. 

A

B C

1   Prekucna rešetka

2   Nastavljalni motor za    
      sekundarni zrak

3   Vroča šamotna zgorevalna komora

4   Zaščita pred čezmernim polnjenjem

5   Plamenica

6   Polž za odstranjevanje  
     pepela z rešetke

7   Polž za odstranjevanje pepela  
      z izmenjevalnika 
      toplote

8   Regulacija

  9   Upravljalna plošča v sprednjih vratih

10  Izolacijska vrata

Popolnost je naša strast.Popolnost je naša strast.
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  Kotel na pelete ETA PE-K od 35 do 90 kW Kotel se dobavlja z izbranim levim ali desnim podajanjem peletov. 
Mere v oklepajih za 70 in 90 kW

z osnovno opremo regulacije

z razširitvama T2-W in T4-0
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PE-K 35–50 kW (70–90 kW)
Naprava se dobavlja z izbranim levim 
ali desnim podajanjem peletov.

a Moč sesanja peletov DN50
b Povratni zrak peletov DN50
c Dvižni vod s spojko R5/4“ (R6/4“)
d Povratni vod s spojko R5/4“ (R6/4“)
e Priključek za praznjenje s spojko R1/2“
f Varnostni izmenjevalnik toplote s 

priključkom z zunanjim navojem R1/2“

Kotel na pelete PE-K 35 50 70 90
Območje nazivne ogrevalne moči kW 9,4–35 14,1–49 21–70 28,4–95
Izkoristek lesnih peletov pri delni/nazivni obremenitvi* % 92,1 / 93,6 92,7 / 93,1 92,1 / 93,0 91,6 / 93,0
Vnosne mere brez obloge Š x G x V mm 610 x 1.100 x 1.568 710 x 1.249 x 1.768
Teža s podajalno enoto/brez podajalne enote kg 705 / 601 706 / 602 965 / 861 967 / 863
Količina vode l 117 196
Upornost na strani vode (ΔT = 20 °C) Pa / mVS 284 / 0,028 580 / 0,058 478 / 0,047 880 / 0,088
Vmesni zalogovnik peletov na kotlu (neto) 60 kg (294 kWh)
Največja razdalja zalogovnika peletov m 20
Prostornina posode za pepel l 35 44
Masni pretok dimnih plinov pri delni/nazivni obremenitvi g/s 7,3 / 20,4 10 / 26,9 16,1 / 43,0 21,8 / 58
Vsebnost CO2 v suhih dimnih plinih pri delni/nazivni 
obremenitvi* % 10,1 / 13,2 10,7 / 13,7 10,8 / 14,3 11 / 14

Temperatura dimnih plinov pri delni/nazivni obremenitvi* °C 69 / 115 78 / 140 83 / 137 90 / 145

Vlek dimnika 2 Pa pri delni obremenitvi / 5 Pa pri nazivni obremenitvi  
Omejevalnik vleka je vedno potreben.

Emisije ogljikovega monoksida (CO)  
pri delni/nazivni obremenitvi *

mg / MJ 
mg / m³ 13 % O2

75 / 11 
115 / 15

10 / 8 
15 / 12

18 / 5 
28 / 8

24 / 3 
38 / 4

Emisije prahu  
pri delni/nazivni obremenitvi *

mg/MJ 
mg / m³ 13 % O2

12 / 7 
18 / 11

5 / 9 
8 / 14

4 / 8 
7 / 13

4/8 
7/13

Nezgoreli ogljikovodiki  
        (CxHy) pri delni/nazivni obremenitvi*

mg/MJ 
mg / m³ 13 % O2

1 / < 1 
1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

< 1 / < 1 
< 1/ < 1

< 1 / < 1 
< 1 / < 1

Odjemna električna moč 
          pri delni/nazivni obremenitvi* W 69 / 159 78 / 153 90 / 190 95 / 206

Potreben volumen vmesnega zbiralnika v Nemčiji (1. 
BimschV, nemška uredba o zaščiti pred emisijami) l 700 1.000 1.400 1.800

Največji dopustni delovni tlak 3 bar Razred kotla 5 v skladu s standardom EN 303-5:2012
Nastavitveno območje temperature 70–85 °C

Primerno gorivo
Peleti v skladu s standardom ÖNORM 
M 7135, DIN 51731, DIN Plus,  
EN plus-A1, EN 14961-2-A1 Največja dopustna delovna temperatura 95 °C

Najmanjša temperatura povratnega voda 60 °C Električni priključek 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A

* Vrednosti so povzete iz poročil o preizkušanju, ki ga je opravila ustanova BLT Wieselburg, s številkami poročil 049/13, 050/13 in 043/10.  
Poročila o preizkušanju ustanove BLT Wieselburg so dostopna na spletnem naslovu: blt.josephinum.at

BLT Wieselburg 
Avstrija

TÜV  
Süddeutschland

Ustreza pred-
pisom EU

Znak kakovosti  
Energija iz lesa Švica

Avstrijska 
okoljska oznaka

Modri angel Inštitut za  
požarno varstvo

Osnovna oprema 
regulacije ETAtouch
η    Modulacija moči z ventilatorjem sesal-

nega vleka s krmiljenim številom vrtljajev

η    Regulacija zgorevanja s prilagajanjem 
gorivu z lambda sondo

η    Stalni nadzor delovnega stanja: tem-
peratura lambda sonde in dimnih plinov, 
temperatura kotla in zbiralnika, dvig tem-
perature povratnega voda, nadzor porabe 
električne energije na pogonih, povratno 
sporočanje števila vrtljajev sesalnega vleka 
ter povratno sporočanje prekucne rešetke 
in motorjev za uravnavanje zraka, povratno 
sporočanje o ravni žerjavice in zalogi goriva; 
(nešifrirana) besedilna obvestila o napakah 
in navodila za odpravljanje težav

η    Samodejni vžig z zmanjšanjem časa 
vžiga s pomočjo lambda sonde

η    Črpalka za polnjenje vmesnega zbiral-
nika prek mešalnega ventila z upravljanjem 
moči (do 5 vmesnih zbiralnikov)

η    Dva vremensko vodena ogrevalna kroga 
s tedenskim programom, tri dnevna obdo-
bja, funkcija prihoda in odhoda, zmanj-
šanje ogrevanja med odsotnostjo; opcijska 
razširljivost s sobnimi tipali in daljinskim 
upravljanjem

η    Priprava tople vode z zbiralnikom, 
modulom za svežo vodo ali spiralo za pitno 
vodo v vmesnem zbiralniku s tedenskim 
programom

η    Serijski priključek za lokalno omrežje 
(LAN) za daljinsko upravljanje prek interneta, 
opcijski GSM-modem za pošiljanje besedilnih 
sporočil (SMS)

Opcijska razširitev  
s stenskimi omaricami
η    Dodatno še dva ogrevalna kroga

η    Zunanje zahteve po toploti s konstantno 
temperaturo dvižnega voda kotla

η    Regulacija kompleksne solarne naprave 
s conskim polnjenjem

η    Črpalka za daljinsko vodenje (ali zunanji 
porabnik) z mešalnim ventilom/brez mešal-
nega ventila

η    Obtočna črpalka za toplo vodo s 
časovnim programom ali pri zagonu modula 
za svežo vodo s kratkim odpiranjem pipe za 
točenje vode prek pretočnega stikala

η    Solarna naprava s črpalko s krmiljenim 
številom vrtljajev, uravnavanje solarne 
toplote

η    Upravljanje vršnih obremenitev kotla ali 
kaskadna regulacija več kotlov na pelete

η    Pri zunanjem viru toplote je mogoče ko-
tel blokirati, medtem ko se porabnik preklopi 
na zunanji vir

η    Do 5 izbirnih indikatorjev temperature

Popolnost je naša strast.Popolnost je naša strast.

ETA PE-K
za zanesljivo delovanje 



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
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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.

 


