
ETA Flispanna 20 till 200 kW
ETA sätter en helt ny standard på 
säker bränsletransport.

www.biovarmesverige.se
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ETA – ett namn av 
övertygelse

Den grekiska bokstaven “ 
η”, som uttalas “eta” betyder 
effektiv. Med vårt namn ”ETA” 
har vi satt målet: Högsta effek-
tivitet och verkningsgrad. 

Passion för 
perfektionism

Effektiv och miljövänlig för- 
bränningsteknik är vår strategi 
när vi utvecklar värmepannor 
för ved, pellets och flis. Rena 
rökgaser, låg energiförbruk-
ning, driftsäker funktion och 
underhållsfri. Det är våra 
ledord som vi förverkligar i 
alla våra produkter. Vi går i 
spetsen för den teknik som 
är möjlig idag. 

miljövänlighet, ekonomi 
och teknik smälter sam-
man för att skapa per-
fekta värmepannor som 
blickar in i framtiden.

Kompromisslöst 
Perfekt

Varje ETA flispanna är 
utrustad med en lambda-
sond  som  försäkra att 
förbränning fungerar per-
fekt under hela eldnings-
säsongen, sommar som 
vinter.

Oavsett vilket träbräns-
le du väljer att använda, 
fuktigt eller torrt ska den 
ge högsta effekt och låga 
utsläpp.

Vi utgår från att Du sätter 
värde på komfort och en 
lättskött flispanna, därför är 
varje ETA flispanna utrustad 
med automatisk sotning av 
konvektionsdelen och urask-
ning av brännkammaren.

Vi erbjuder också olika vari-
anter för bränslelagring och 
bränsleinmatning från vårt 
transportsystems program, så 
att Din flispanna passar opti-
malt i Din fastighet. Själva fli-
spannan finns däremot endast 
i en variant - Kompromisslöst 
Perfekt.

    Q Värme η = 

    Q Bränsle
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Flis är klimatneutral 
uppvärmning          
Trä som bränsle utnyttjar förnybara och 
lokala energikällor och går in som en 
naturlig del i naturens kretslopp. När trä 
förbränns frigörs små mängder koldioxid 
och vattenånga. Koldioxid och vatten gör, 
tillsammans med solens energi att nya träd 
växer upp.

När man eldar med trä, tas i motsats till 
olja, gas och kol, inga kolföreningar upp 
från underjordiska lager och släpps ut i 
atmosfären som koldioxid. 

Energi från trä bidrar därför till ett klimats-
mart samhälle.

Den som bestämmer sig för denna mijö-
medvetna energiform för uppvärmning 
tänker och agerar hållbart och gynnas 
dessutom av myndigheterna. På olika sätt 
stöds både privatpersoner, jordbrukare och 
företag när de bestämmer sig för ett miljö-
vänligt och naturligt bränsle.
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ETA HACK 20 - 90 kW

ETA HACK 130 och 200 kW

19 cm

14 cm

Bränslet känns igen

Vilket träslag ska Du förbränna i 
Din ETA flispanna? Idag funderar 
Du på tallflis från skogen, i morgon 
kanske Du erbjuds torrt bokspån 
från ett snickeri.

Var lugn – inga problem! Med 
hjälp av lambdasonden mäter 
den syret som finns kvar i rök-
gaserna och anpassar bräns-
leinmatningen och lufttillförseln 
till energihalten i Ditt bränsle 

helt automatiskt.

ETA´s lambdasond teknik 
anpassar sig automatiskt 
efter bränslet utan manu-
ella justeringar.  

Industristandard
Grov industriflis från ett sågverk kan eldas utan 
problem.

Bränsleinmatnings skruven har en generös dia-
meter och sväljer utan svårighet också bitar med 
en diameter på 5 cm2 och en längd upp till 12 cm. 
Hela transportsystemet är utrustat för G50 som 
standard på fliskvalitén.

Koniska transportskruvar med större skruvökning 
i den slutna kanalen gör transporten av flisen lufti-
gare. På så sätt garanteras en tyst och energisnål 
bränsletransport.
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Övervakning
Motorernas strömövervakning upptäcker 
genast om transportskruvarna går trögt. 
Då slår transportsystemet automatiskt 
över och backar transportskruven. Detta 
upprepas upp till tre gånger om det krävs. 
Genom att samtidigt frikoppla fjäderomrö-
raren står hela motorkraften till förfogande. 
På så sätt får ETA loss fastklämda träbitar 
eller till och med stenar så bränsletranspor-
ten kan återupptas utan hinder.

• Låg energiförbrukning även om flisen är grov

• Låg förslitning och tyst bränsletransport

• Stora tätningsytor, högsta säkerhet mot bakbrand

• Kapar stora flisbitar utan problem

• Hög energiförbrukning om flisen är grov           

• Höga förslitningar och ljud                                      

• Små tätningsytor

• Långa träbitar gör att flispannan stannar

100% säker mot bakbrand med ETA’s
patenterande cellsluss
När det gäller säkerhet går ETA i täten. Med den alltid lufttäta cellslussen 
är det omöjligt att hamna i ett läge där det kan uppstå en öppen förbin-
delse mellan brännkammaren och bränsleförrådet i motsats till traditio-
nella bakbrandsspjäll. Inga varma gaser kan tränga in i transportskruven 
och därmed kan inte heller flisen antändas. Detta är det mest pålitliga 
skyddet mot bakbrand.

ETA:s utvecklade cellsluss tar utan problem flis upp till en storlek av 
G50. Om det kommer för långa träbitar kapas de med en utbytbar kniv 
i härdat stål. Kraftbehovet är minimalt, vilket gör att stokermotorn dri-
ver både stoker skruven och cellslussen samtidigt. Härigenom uppnås 
högsta säkerhet och mycket låg strömkonsumtion.

Mer effekt, mindre ström! 
Den ofta använda snäckväxeln uppnår en 
effektgrad på omkring 65 %. ETA använder 
sig av en högkvalitativ cylindrisk kuggväxel 
med en effektgrad på över 95 %. Detta 
tillsammans med den koniska transports-
kruven sänker ETA sin strömförbrukningen 
med 30% jämfört med konkurrenterna.

ETA Cellsluss

Traditionella     
cellslussar
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Minimala värmeförluster
Förbränningen regleras mellan min (30%) och max (100%) 
effekt. Vid låg last sommar, vår och höst varvas förbränningen 
med eldningsfria stunder för att undvika att elden pyr och 
beckar igen pannan och skorstenen.

Genom att primär och sekundärluftsspjällen stängs under 
förbränningspauserna kan inte luft strömma genom flispan-
nan och därmed kan ingen spillvärme ta sig ut genom     
skorstenen.

Automatisk sotning och uraskning
Renlighet prioriteras i en ETA flispanna  eftersom det bara är en 
ren flispanna som uppnår högsta effekt. Som standard hos oss 
ingår alltid automatisk rengöring av brännkammare och konvekti-
onsdel i ETA´s helautomatiska flispannan.

Konvektionsdelen rengörs automatiskt med rörliga s.k. virbulato-
rer. Tipprostret tippas regelbundet efter avslutad förbränning. Två 
transportskruvar som drivs av en gemensam motor transporterar 
askan från kanalen under tipprostret och konvektionsdelen till en 
asklåda som är placerad på framsidan av flispannan för att enkelt 
kunna tömmas.

Trånga platser undviks i askflödet för att minska risken för att ste-
nar eller spikar blockerar asktransporten till asklådan.

Keramisk Brännkammare med 
tipproster
Den keramiska brännkammare med sekundär och 
primär luftcirkulation garanterar en ren eld med 
hög förbränningstemperatur även om flisen som 
förbränns innehåller upp till 40% fuktighalt.

Flisen transporteras ut på tipprostret utan omvä-
gar eller trånga passager. Efter tidsinställda inter-
valler som beror på effektförbrukning och efter 
avslutad förbränning tippas rostret över 90° och 
rengörs. Askskruven ligger i en kanal under bränn-
kammaren och transporterar askan till asklådan
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Minimala värmeförluster
Förbränningen regleras mellan min (30%) och max (100%) 
effekt. Vid låg last sommar, vår och höst varvas förbränningen 
med eldningsfria stunder för att undvika att elden pyr och 
beckar igen pannan och skorstenen.

Genom att primär och sekundärluftsspjällen stängs under 
förbränningspauserna kan inte luft strömma genom flispan-
nan och därmed kan ingen spillvärme ta sig ut genom     
skorstenen.

Automatisk tändning 
Efter korta förbränningsuppehåll är den 
keramiska brännkammaren fortfarande 
så varm att det nya bränslet som trans-
porteras in automatiskt antänds av den 
kvarvarande hettan. 

Det är bara längre eldningsuppehåll 
som kräver att tändelementet startar. 
När lambdasonden och avgastempe-
raturen når sina värden är förbrän-
ningen igång och tändelementet 
stannar omedelbart.

Sugande rökgasfläkt
ETA använder sig endast av en sugande rökgasfläkt, 
som är beprövad för träbränslen och pellets. Den 
tystgående rökgasfläkten vid skorstensanslutningen 
skapar undertryck i hela pannan och lägger därmed 
grunden för hög driftsäkerhet utan risk för explosioner.

Cellslussen gör att ETA slipper använda sig av en 
tryckande fläkt för att uppnå undertryck. Den luft som 
sugs in i brännkammaren regleras med primär- och 
sekundär-luftspjällen.

Det är lätt att förstå att ett system som 
bara har en sugande rökgasfläkt också 
drar mindre ström: ETA’s minsta flispanna 
(20kW) drar endast 76W vid höglast. 
Lägg också till att strömförbrukningen 
minskar ytterligare med den effekt-
styrda varvtalsreglering som ETA 
är utrustad 
med.

Skorstensanpassning
ETA’s flispanna passar till alla skorstenar. Det är 
den sugande rökgasfläkten som möjliggör en liten 
skorstens diameter.

Avgastemperaturen ställs in så att kondens und-
viks i murade skorstenar och med en modern 
modulskorsten utnyttjar man så låga rökgaser som 
möjligt.

Primär-
luft

Cellsluss

Sekundär-
luft

Undertryck
Sugande-
Rökgas-
fläkt
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Cellsluss
Högsta säkerhet mot bakbrand, stor kammare, omöjlig 
att överfylla, utbytbart knivblad och högt vridmoment 
tack vare låg hastighet.

Rökgasfläkt
Varvtalsstyrd, tyst och sparsam, bara 76 W, luftreglering 
oberoende av skorstensdrag, inget övertryck i bränn-
kammaren – ingen explosionsrisk.

Automatisk sotning
Helautomatisk sotning med virbulatorer. Med ren konvek-
tionsdel sker förbränningen alltid med högsta effektivitet.
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Bränsleinmatning 
Fjäderomrörare med starka och   
flexibla bladfjäderarmar med            
diametrar från 1,5 till 6 m.

Progressiv transportskruv 
Med generöst tilltagen trågdiameter, 
strömsparande och tyst bränsleinmat-
ning från fin pellets till grov industriflis 
(G50).

Transport teknik                
Om något fastnar backar transports-
kruven för att frigöra stycket. Samtidigt 
frikopplas fjäderomröraren.

Avtagbar kåpa

Modulsystem                   
Varje längd på transportskruven är 
ifrån steg 125mm – 6m, alla längder är 
standard = ingen kapning eller svets-
ning på byggplatsen krävs.

Universalkoppling 
Flexibel anpassning av skruven till 
rådande förhållanden genom steglös 
justering av lutning och vinkel.

Kuggväxel motorer 
Hög verkningsgrad och 
låg strömförbrukning:                                               
0,37 kW för bränslematning               
0,25 kW för cellsluss/stoker

Primär och 
Sekundärluft                  
Lambdastyrd luftreglering under hela 
förbränningen. Primär och sekundär 
luften styrs av var sin spjällmotor

Konvektionsdel 
Stora konvektions ytor ger låga rök-
gastemperaturer och högsta verk-
ningsgrad.

Touch Display                      
Inbyggd i frontdörren

Kontrollpanel                      
All elektronik är integrerad i pannan, 
inget externt kopplingsskåp.

Keramisk brännkammare med tipproster
Rejält och robust tipproster. Gallret tippar över 90°, 
automatisk rengöring från aska, slagg, stenar eller 
spik.

Askutmatning                                         
Aska och flygaska transporteras automatiskt till en 

gemensam asklåda via två askskruvar.                              

Asklåda
Stor volym – långa tömningsintervaller
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Standard reglering

Standard reglering 

η    Effekt modulering med varvtals-
styrd rökgasfläkt.
η    Kontinuerlig övervakning av 
driftsförhållanden. Lambdasonden 
övervakar restsyrevärdet i rökga-
serna och skickar signaler till styr-
systemet som justerar primärluft, 
sekundärluft, rökgasfläktens varvtal 
och mängden bränsle för att uppnå 
optimal förbränning oavsett bränsle 
och effekt.
η    Automatisk tändning och släck-
ning av förbränningen.
η    Ackumulatortanks laddning med 
cirkulationspump och motorshunt 
som kontrolleras av flispannan. 
η    2st temperaturstyrda värmekret-
sar med utegivare är inbyggt som 
standard. Veckoprogram och tidspro-
gram kan ställas in efter behov. Du 
kan även ställa in nattsänkning och 
reducera temperaturen i semester 
inställningarna.       

Som tillval finns innegivare.
η    2-5 givare i ackumulatortanken.
η    LAN-anslutning finns som stan-
dard för fjärrövervakning via internet, 
smartphone eller surfplatta.
η    Kaskadreglering för 2 eller flera 
pannor som kopplats ihop.

η    Cirkulationspump för fjärrhan-
tering eller extern laddning av för-
brukare (slavtank eller VVB)
η    Kontroll av backup panna för 
på- och av -slagning vid topplast.

Utökning av styrsystemet 
finns som tillval
η    2 extra värmekretsar
η    4 extra ackumulatortankar eller 
VVB
η    Solvärmeanläggnings styrning 
för laddning av externa ackumu-
latortankar. 

Välj 4 funktioner som styrsyste-
met kan kontrollera bland dom 6 
följande
η    Tappvarmvattenlagring i acku-
mulatortanken med veckoprogram 
och tidsprogram.
η    Tappvarmvattenväxlare för 
varmvatten. Styrs av temperaturgi-
vare, cirkulationspump och flödes-
vakt.
η    Solvärmeanläggnings styrning 
med kontroll av varvtalsstyrd cirku-
lationspump, solvärme givare för 
laddning av ackumulatortank.
η    Styrning av konstant framled-
ningstemperatur.

Extern kontrollpanel T2-BT



Komfort och sparsamhet

Komfort och ekonomi i hela värmesystemet från 
pannan till radiatorer/golvvärme är en självklar-
het när man använder sig av ETA´s reglerteknik.     
Dessutom kan ett solvärmesystem integreras i styr-
systemet.
Inställningar ändras enkelt från flispannans touch 
display. Färgikoner, självförklarande bilder och den 
enkla meny gör det enkelt att navigera sig fram.
Uppbyggnaden av menyträdet gör det lätt för dig att 
justera och kontrollera dina inställningar.

Tillförlitlig drift med aktiv kontroll
Omfattar mätningar och återkoppling av nuvarande förbrukning av skruvmo-
torernas elkonsumtion, primär och sekundär spjällens position, kvarvarande 
syre i rökgaserna, rökgastemperatur och laddningstemperatur till ackumu-
latortank, VVB och värmekretsar. 

Om ett föremål skulle blockera transportskruven backar skruven 3ggr för 
att försöka frigöra stycket. Återstår fortfarande blockeringen visas ett text-
meddelanden i displayen hur du snabbt kan rätta till problemet.

Övervakning via internet.
Med ETAtouch övervakar du din flispanna på 
ett enkelt sätt. Styrsystemet är utrustat med 
en LAN-utgång för Internet som standard. 
Från internet kan du sen övervaka din flispan-
na och enkelt justera inställningar.

Du kan använda din ”PC” eller ”smart phone” 
för att surfa in på din flispanna 

(iPhone, Android, eller smartTV). 

Som tillval finns GSM-modem som skickar 
felmeddelanden via SMS.

Intelligent!                                            
Can-bus kontroll av flera byggna-
der
Om flera hus värms av en ETA flispanna 
kan man koppla ihop alla värmesystem 
till ETA´s styrsystem via Can-bus. 

I varje byggnad kan man installera en 
touch display som är sammankopplad 
med flispannans display. 

Från de olika displayerna kan man kon-
trollera sitt eget värmesystem och ladd-
ning av sin ackumulatortank samtidigt 
som man har kontroll över flispannan 
från sitt eget hus.

11
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Universal anslutning
Lutning och vinkel på matnings-
skruven till pannan kan anpassas 
steglöst med hjälp av kopplingsku-
lan vid ingången till cellslussen.

Perfekt passform med ETA:s
modulsystem
Det genomtänkta modulsystemet ger korta 
monteringstider att sätta samman hela anlägg-
ningen med standardkomponenter.

Pannan kan levereras med stokeranslutning 
på höger eller vänster sida. På den sida av 
pannan som inte stokern monteras finns inga 
delar som behöver service. Därför kan pannan 
ställas tätt intill väggen för att spara plats.

Transportskruvar (upp till 6 m total längd, 
standardlängder finns från 125 mm), som sätts 
samman med den inom lantbruket beprövade 
tappaxelprofilen (1 3/8” kilaxel), och skruvade 
flänskopplingar i trågen möjliggör en montering 
utan kapningar eller svetsningar.

Det är lätt att ändra längden genom att byta ut 
skruvförlängningarna. 
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Bränsletransport
Fjäderomröraren är den mest ekonomiska lösningen för 
transport av bränsle från ett förråd bredvid eller över 
pannrummet. Modulsystemet från ETA erbjuder fjäde- 
romrörare med flexibla och starka bladfjäderarmar från 
1,5 - 6 meter i diameter

Påfyllningsskruvar med en diameter på 250 mm och en 
matningskapacitet på 30 m3/h gör det möjligt att fylla 
annars otillgängliga förrådsutrymmen i källaren.

Vårt leveransprogram inrymmer också specialfall som 
frammatningsskrapor för stora flisbunkrar, roterande 
pendelskruvar för höga silor och mellan och stigar-
skruvar för att klara nivåskillnader.

ETA PE-K för Pellets
Varianten ETA PE-K upp till 90 kW med 
mellanbehållare och pelletsstoker är avsedd 
endast för pelletseldning. Det pneumatiska 
pelletstransportsystemet med flexibla slan-
gar (DN 50) möjliggör ett avstånd på upp 
till 20 m mellan pelletsförrådet och 
pannan.

Enkel kontrollpanel
Hela styrningen är integrerad uppe på pannans 
topp. Det finns alltså inget externt kopplingsskåp. 
Pannan är färdig att kopplas in på strömnätet när 
den levereras. Koppla in drift och säkerhetskon-
takt för matningsskruv och stokerskruv, anslut 
pumpar, shuntmotorer och givare, anslut till ström-
nätet, ställ in styrningen och flispannan är färdig.

Detta sparar arbetstid och pengar.



Rökgasåtercirkulation för pellets, elefantgräs och torrt snickeri avfall

Om man ska använda sig av tor-
ra bränslen under 15 % fuktighalt 
behöver flispannan extrautrustas med 
rökgasåtercirkulation. Den återför en 
del av rökgaserna tillbaks under rostret 
och ökar luftströmmen genom rostret 
och elden. Förbränningen blir bättre 
och mer kontrollerad.
Genom att använda rökgasåtercir-
kulation hålls temperaturen omkring 
800° C vilket ger en komplett för-
bränning som är ren och säker. Om 
inte rökgasåtercirkulation används 
når temperaturen 1000° C eller mer i 
brännkammaren.
Problemen som kan uppstå vid så 
höga temperaturer i brännkammaren 
är att: 
Askan i brännkammaren smälter och 
sinter/slagg fastnar på rostret och det 
försämrar förbränningen men kan även 
öka slitage på roster och keramik.

Ex. 35kW flispanna värmer 300-400 m2 äldre byggnad 
eller 600-800m2 välisolerad byggnad (nybygge). 
35 kW delat med 3 = 12 ton/år                                     
35 kW delat med 2 = 17,5 kubikmeter/år

Tumregel för pellets.
Värmevärde för pellets = 4,9 kWh/kg, bulkdensitet 650 
kg/m3, 9% vattenhalt 

Ex. 35kW flispanna värmer 300-400 m2 äldre byggnad 
eller 600-800m2 välisolerad byggnad (nybygge)  
35 kW delat med 2,7 = 13 ton/år                                    
35 kW multipliceras med 3 = 105 kbm/år

Tumregel för Elefantgräs/energigräs
Värmevärde är 4,4 kWh/kg, bulkdensitet 120 kg/m3, med 15% 
vattenhalt. Vid användning av elefantgräs som bränsle minskas 
pannans max effekt med 1/3. Detta beror på bränslets låga den-
sitet och den höga askhalten. Väljer man att använda elefant-
gräs som bränsle över hela året ska man välja en panna med 
högre max effekt än om man har flis/pellets som bränsle.
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Årlig efterfrågan på flis beroende på  
trä - aska - vattenhalt

Ca/år 64,000 kWh, 35 kW panna på 1650 
full last / 92-93% effektivitet)
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Trädsort

Ex. 35 kW flispanna värmer 300-400m2 äldre byggnad 
eller 600-800m2 välisolerad byggnad (nybygge)   
35 kW x 2 för bra kvalité på flisen = ca: 70 kbm/år                   
35 kW x 3 för dålig kvalité på flisen = ca: 105 kbm/2år

Tumregel för flis
En kubikmeter (kbm) gran flis (G 30) med 20% vattenhalt 
innehåller 800 kilowattimmar (kWh)



Anpassa fjäderomröraren 
till förrådet.
Vi erbjuder fjäderomrörare från:                     
1,5m - 6m i diameter.
Fjäderomrörare är ett modernt och energisnålt 
transportsystem för flis och lätt att anpassa efter 
kundens behov.
Med steglösa justerbara fötter under omröraren 
kan lutningen justeras noggrant även om det skil-
jer i höjd på förråd och pannrum. Fjäderarmarna 
är av fjäderstål och monteras fast i den roterande 
tallriken. Fjäderarmarna roterar runt i förrådet och 
”skrapar” ner bränslet i skruven.

Golvet i förrådet bygger man efter att pannan och 
transportsystemet är monterat.
Lutningen på transportsystemet och golvet blir då 
samma och fjäderarmarna kan rotera fritt runt i 
förrådet utan att skrapa i golvet.
Man kan även välja att inte bygga ett golv. Det 
viktiga är att man vid första fyllningen har ett 
bränsle som har en fuktighalt under 15 %. Flisen 
kommer då packa sig på botten och skapa ett 
golv.

Lutande golv är inget problem

Rakt golv är energieffektivast

H = 715 mm upp till 90 kW 
H = 735 mm för 130 kW 
H = 790 mm för 200 kW

Transportsystem för pellets till 130 och 200kW
Pellets innehåller ett högre energivärde/kbm än 
flis. 
Har man ont om plats för att lagra sitt bränsle 
är pellets ett väldigt bra alternativ. Påfyllnigen 
sker oftast med en lastbil som kommer och 
sprutar in pelletsen i förrådet utan någon manu-
ell hantering.

I vårat modulsystem för transportsystem av pel-
lets kan den öppna skruven i förrådet vara 6m 
lång och last höjden får vara max 6m. Med den 
storleken på förrådet minskar man påfyllningen 
till 1-2ggr/år.

Fördelar med pellets:
Högt energivärde
Lite aska
Billigt ca 40öre/kW +moms
Lätt att hantera
Miljövänligt

                                              

6m i lasthöjd!
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Fyll förrådet med frontlastare eller 
tippvagn 
Denna förrådslösning är en framgångsrik klassi-
ker på många gårdar.
Förrådet fylls enkelt på med en frontlastare. 
Förrådet är en billig och enkel lösning vilket man 
ska sträva efter när man skapar sitt förråd.
Fyllnadsgraden av förrådet är mycket bra om 
man använder sig av en frontlastare. Väljer man 
ett förråd som är bredare än 4m/diametern så 
krävs det att man flisar direkt i förrådet eller har 
tillgång till teleskoplastare för att kunna fylla 
hela förrådet.

Andra alternativ från ETA´s modulsystem

Naturligtvis finns det fler bra förvaringsmöjligheter än lös-
ningarna vi presenterat. Det finns otaliga lösningar bero-
ende på hur situationen ser ut. Om inget av förslagen ovan 
passar dig så har vi flera speciallösningar att erbjuda. 

Vi har två omrörare till en panna eller två pannor till en 
omrörare. För att övervinna höjdskillnader tillverkar vi 
mellanskruvar med extra fallschakt, för att hålla energi-
förbrukningen nere bör inte dessa skruvar ha en större 
lutning än 30 grader. 

Har du ett större förråd som finns i anslutning till förrå-
det där fjäderomröraren är monterad så tillverkar vi ex-
terna förrådsskruvar som har en kapacitet på 30kbm/h 
att transportera flisen från förråd till förråd.

Tippa i nedgrävt förråd 

Ett nedgrävt förråd är enkelt att fylla på 
med flis. Om fyllnadsgraden på förrådet 
ska vara maximalt så behövs det en öpp-
ning i mitten på förrådet som sträcker sig 
över förrådets diameter och 2m bred

Villkor för flis 
Våra fjäderomrörare är från 1,5-6m breda och lasthöjden för flis är 5m. 
Skruvförläggningen från slutet av förrådet till cellslussen kan vara max 6m 
med våra standard motorer.

Villkor för pellets
Våra fjäderomrörare är konstruerade för en lasthöjd på 2m och diameter 
upp till 4m i diameter. Överskrider man måtten finns det en risk att trycket 
i förrådet krossar pelletsen till spån vilket försämrar kontrollen av förbrän-
ningen. Skruvförläggningen mellan slutet på förrådet och cellslussen bör 
max vara 1,5m
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Vertikal skruv med inblåsning
till förråd med hög lasthöjd (Flis)

Om förrådet är placerat ovanför pannrummet eller 
om du vill nyttja hela lasthöjden (max 5m) så är 
våran lösning med vertikal skruv och inblåsningsmo-
dulen den rätta lösningen. Flisen matas upp genom 
den stående skruven och kastas sen in i förrådet. 
Max höjd för den vertikala skruven är 8m.
Ej godkänd för pellets. 

Bunkerskruv 
Är förrådet placerat i källaren är vår 
bunkerskruvs lösning ett bra alternativ.
Skruven ligger i en påfyllningsränna 
som placeras utanför huset. I rännan 
fylls sen flisen som matas in i förrådet 
av skruven som har en hastighet upp 
till 3kbm/h

Lutningen på bunkerskruven kan vara 
upp till 45°. Ovanför skruven där flisen 
fylls på kan vi erbjuda ett galler som 
vibrerar för att flisen enkelt ska falla 
ner i skruven. Gallret fungerar även 
som skydd om man skulle sätta ner 
foten när skruven är igång eller stoppa 
stora och olämpliga stycken från att 
falla ner i skruven.
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  Flispanna ETA HACK 20 till 90 kW 

Effektområde                     Flis  W25-S160)                                                  
Pellets 

kW
5,9-19,9 7,7-26,0

7,7-26,0

10,5-35,0

10,5-35,0

14,5-49,5

14,5-49,5

21,0-70,0

21,0-70,0

26,0-88,0

27,0-95,0

Verkningsgrad flis, Flis del/hel -last* % 92,8 / 92,7 92,9 / 92,2 92,1 / 91,7 90,9 / 91,0 93,0 / 92,4 94,3 / 93,3

Verkningsgrad  Pellets del/hel -last* % 90,6 / 93,8 90,6 / 93,0 90,6 / 91,7 91,7 / 92,4 92,5 / 93,3

Mått B x D x H mm 710 x 1.100 x 1.495 810 x 1.249 x 1.696

Mått, demonterad mm 590 690

Vikt med cellsluss/stoker, utan cellsluss/stoker kg 735 / 590 735 / 590 736 / 591 737 / 592 911 / 864 911 / 866

Vattenvolym Liter 117 196

Motstånd på vattensidan (DT=20°) Pa / mWS 90 / 0,009 160 / 0,016 280 / 0,028 550 / 0,055 570 / 0,057 900 / 0,090

Asklåda volym Liter 35 44

Rökgas flöde del-/märkbelastning 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

CO2-halt i torr rökgaser del-/märkbelastning   % 8,5 / 11,0 8,5 / 11,5 9,0 / 12,0 9,0 / 12,5 10,0 / 13,5 10,0 / 14,0

Rökgastemperatur del-/märkbelastning * °C 70 / 110 75 / 130 88 / 140 85 / 150 85 / 145 90 / 155

Skorstensdrag 
2 Pa vid delbelastning / 5 Pa vid märkbelastning

Över 15 Pa krävs motdragslucka

Utsläpp koloxid (CO) *

Flis del/hel -last

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

Utsläpp koloxid (CO) * pellets

 Pellets del/hel -last

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

Utsläpp stoft partiklar * 

Flis del/hel -last

mg/MJ

mg/m³ 13% 
O2

8

12

6

9

7

11

8 / 9

12 / 13

8 / 9

12 / 14

8 / 9

12 / 14

Utsläpp stoft partiklar *

 Pellets del/hel -last

mg/MJ

mg/m³ 13% 
O2

4

7

5

7

3 / 6

4 / 8

2 / 6

4 / 9

2 / 7

4 / 11

Utsläpp oförbränt kolväte (CxHy) *

Flis del/hel -last

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

Utsläpp oförbränt kolväte (CxHy) *

 Pellets del/hel -last

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

Elektrisk förbrukning Flis del/hel -last W 73 / 129 91 / 147 109 / 195 129 / 254 167 / 396 167 / 396

Elektrisk förbrukning  Pellets del/hel -last W 67 / 98 70 / 192 73 / 123 97 / 190 97 / 190

Max arbetstryck 3 bar
Inställningsområde temperatur 70 – 85°C
Max. tillåten drifttemperatur 95°C
Lägsta returtemperatur 60°C

Pannklass 3 nach EN 303-5
Godkänt bränsle     Hackgut G30/G50 bis W35, ÖNORM M 7133,
                                            Pellets ÖNORM M7135, DIN 51731, DIN Plus
                                            EN 14961-2, ENplus A1
Elektrisk anslutning 3 x 400V / 50Hz / 13A

Muffe Muffe

Pannan kan levereras med inmatningen från vänster eller höger sida.
Mått inom parentes för 70 och 90 kW

  Teknisk data ETA HACK 20-90kW            20          25          35            50            70     90



19Österreichisches
Umweltzeichen

BLT Wieselburg 
Österreich

TÜV 
Süddeutschland

Qualitätssiegel 
Holzenergie Schweiz

Institut für  
Brandschutz

Entspricht 
EU-Normen

Effektområde                              Flis W 25-S 160 kW 38,0-133,0 56,0 - 195,0
Effektområde                                        Pellets kW 38,0-140,0 66,0 - 220,0
Verkningsgrad flis, Flis del/hel -last * % 94,8/92,7 93,5 / 92,3
Verkningsgrad Pellets del/hel -last * % 93,6/92,1 91,1 / 91,1
Mått B x D x H mm 930 x 1.520 x 1.770 1.106 x 2.100 x 2.020
Mått, demonterad mm 790 865
Vikt med cellsluss/stoker, utan cellsluss/stoker     kg 1.334 / 1.189 1.950 / 1.800
Vattenvolym Liter 290 448
Motstånd på vattensidan (DT=20°) Pa /mWS 750 / 0,075 1.700 / 0,170
Asklåda volym            Liter 110 2 x 80
Rökgas flöde del-/märkbelastning g/s 28,3 / 85,3 43,5 / 138
CO2-halt i torr rökgaser del-/märkbelastning % 11,1 / 13,9 11,0 / 13,0
Rökgastemperatur del-/märkbelastning * °C 82 / 138 80 / 140
Skorstensdrag 2 Pa vid delbelastning / 5 Pa vid märkbelastning

Över 15 Pa krävs motdragslucka
Utsläpp koloxid (CO) * 
                                                  Flis del/hel -last
Utsläpp koloxid (CO) *   
                                             Pellets del/hel -last

mg/MJ 
mg/m³ 
13%O2 
mg/MJ 

7 / 17
11 / 26
9 / 9

14 / 14

4 / 8
6 / 13
3 / 2
4 / 3

Utsläpp stoft partiklar *                                
                                                  Flis del/hel -last
Utsläpp stoft partiklar * 
                                             Pellets del/hel -last

mg/MJ 
mg/m³ 
13%O2 
mg/MJ 

6 / 13
10 / 20

11
16

4 / 9
7 / 15
2 / 4
4 / 7

Utsläpp oförbränt kolväte (CxHy) * 
                                                  Flis del/hel -last 
Utsläpp oförbränt kolväte CxHy) * 
 Pellets del/hel -last

mg/MJ 
mg/m³ 
13%O2 
mg/MJ 

< 1 / 1
< 1 / 1
< 1 / 1
< 1 / 1

< 1 / < 1
< 1 / < 1
< 1 / < 1
< 1 / < 1

Elektrisk förbrukning
                                                  Flis del/hel -last 

W 178 / 458 195 / 535
Elektrisk förbrukning
                                         Pellets del/hel -last

W 107 / 253 118 / 300

Max arbetstryck 3 bar
Inställningsområde temperatur 70 – 85°C
Max. tillåten drifttemperatur 95°C
Lägsta returtemperatur 60°C

Pannklass                       3 nach EN 303-5
Godkänt bränsle Hackgut G 30/G 50 bis W 35, 
                                       ÖNORM  M7133,
 Pellets ÖNORM M7135, DIN 51731,          
                                       EN 14961-2, ENplus A1, DIN Plus
Elektrisk anslutning 3 x 400 V / 50 Hz / 13 A 

Flispanna ETA HACK 130 och 200 kW Pannan kan levereras med inmatningen från vänster eller höger sida.
Mått inom parentes för 200 kW

Teknisk data ETA HACK                                                     130                             200



ET
A

 H
ac

kg
ut

ke
ss

el
 1

2-
20

11

www.eta.co.at

Biovärme Sverige AB
Björkforsv. 29, 95272 Sangis

www.biovarmesverige.se
info@biovarmesverige.se

ETA PU PelletsUnit 7 till 15 kW
(7, 11 och 15 kW)

ETA PC PelletsCompact 20 till 32 
kW (20, 25 till 32 kW)

ETA PE-K Pelletspanna 35 till 90 kW 
(35, 50, 70 till 90 kW)

ETA SH Vedpanna 20 till 60 kW 
(20, 30, 40, 50 och 60 kW)

ETA SH-P Vedpanna  
20 och 30 kW 

med ETA TWIN pelletspanna 20 och 26 kW

ETA HACK flispanna 20 till 130 kW 
(20, 25, 35, 50, 70, 90 och 130 kW)

ETA HACK flispanna 200 kW ETA Ackumulatortank SP och SPS 
(825, 1.000, 1.100, 1.650 och 2.200 Liter)

ETA ackumulatortank SP und SPS 
Med tappvatten och solmodul

Biovärme Sverige AB
 
Säljare Nord
Andreas 070 360 75 61          andreas@biovarmesverige.se 

Säljare Syd
Johan 070 395 71 95 johan@biovarmesverige.se
Simon 070 395 78 37 simon@biovarmesverige.se

Biovärme Sverige


