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Rozloženie tepla. 
Energeti cká koncepcia z jedného zdroja

ETA akumulačná nádoba 
a hydraulické moduly

www.eta.co.at
Dokonalosť je naša vášeň.
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V Y K U R O V A C Í  S Y S T É M

Či malý rodinný dom alebo rozsiahla nablízku 
tepelná sieť:Vykurovanie bez ohľadu na veľkosť 
je vždy iba tak dobré ako súhra jednotlivých 
komponentov. Preto má ETA správne riešenia pre 
rozdielne potreby v programe: ak si zapojíte solárne 
zariadenie,chcete viacero kotlov súčasne napojiť 
alebo sa rozhodnete pre hygienickú prípravu vody. 
Tu nemusíme improvizovať alebo extra náročne 
plánovať. ETA naplní rôznorodé štandartné nároky. 
Jednoducho správne moduly napojiť a hotovo. 
Všetko funguje cez jednú reguláciu a všetky 
komponenty pasujú perfektne spoločne. To robí Váš 
systém bezpečný a šetrí čas pri montáži.

Akumulačná nádoba:  
srdce rozloženia tepla.
Tu je vrstvené uložené teplo,ktoré može byť 
kedykoľvek vyžiadané ak bude potrebné viac 
energie-tepla. Akumulačná nádoba vyrovnáva 
kolísanie,tak sa stará o pravidelnú a úspornú 
prevádzku vykurovacieho zariadenia,ktoré 
tak získa väčšiu životnosť. Dobre nastavená 
akumulačna nádoba znásobí obrovský komfort. 
Pri drevosplyňujúcich kotloch sa môžu prikladacie 
intervaly rozložiť na niekoľko dní. Taktiež je 
nevyhnutné pre pripravovanie čerstvej hygienicky 
nezávadnej vody s akumulačnou nádobou. ETA 
ponúka rôzne veľkosti a to predovšetkým cenovo 
výhodnejší model ECO.
Moduly čerstvej vody:  
Od prípadu k prípadu ten správny systém.

Optimálne  
všetko spoločne Žiadna vykurovacia sústava nie je ako tie ostatné. 

Doteraz sa museli rôzne požiadavky ako napríklad 
napojenie solárného zariadenia a tie prepojenia s 
viacerími akumulačnými nádobami alebo rozdelenie 
od vykurovacích okruhov veľmi náročne plánovať. 
Pre predprípravy neboli žiadne hotové riešenia 
vrátane regulácie,uvedenie do prevádzky a najmä 
káblove zapojenie bolo často veľmi nákladné. ETA 
má preto vyvinuté moduly pre rôzne požiadavky, 
ktoré sa dajú voľne a spoločne kombinovať a vždy 
tento systém pracuje perfektne.

ETA modulová skupina:
•  Modul čerstvej vody zaisťuje vždy hygienicky 

upravenú pitnú vodu. 

•  Vrstvená akumulačná nádoba sa stará o to 
aby energia zo solárneho zariadenia bola taktiež 
optimálne využívaná. 

•  Zmiešavací modul je jeden prekablovaný 
systém zapojený pre dva vykurovacie okruhy. 
Inštalácia je hračka. 

•  Separačný modul rozdeľuje vykurovacie systémy, 
tak napríklad otvorený priestor vykurovania 
pre ochranu proti zamrznutiu vykurovacieho 
systému v dome alebo starú inštaláciu pred novou 
inštalaciou. 

•  Prenosový modul je vždy využívaný na krátke a 
vzdialené siete.
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V princípe každá akumulačná nádoba 
vyhodnocuje každý jeden vykurovací systém 
a tak stupňuje hospodárnosť a znižuje 
prevádzkové náklady.
Nádoba pri nepravidelnému dopytu : Oheň vytvára 
určité minimálne množstvo energie. Proces 
spaľovania sa nenechá naďalej obmedzovať. Keď 
bude veľmi malé množstvo energie spotrebované 
može byť táto požiadavka iba s akumulačnou 
nadobou vyriešená. Napríklad, ak je požiadavka 
na teplo je nižšia ako energia generované kotlom, 
akumulačná nádoba ukladá prebytočné teplo a 
potom vystupuje postupne. Kotol sa spustí len 
zriedka, neplytva tak žiadnou energiou. Budú 
obrátené náhle veľmi veľké množstvá energie 
používanej napríklad, keď je veľmi veľká spotreba 
horúcej vody v jednom okamihu kotol nemôže 
reagovať tak rýchlo . Akumulačná nádoba určite 
áno.

Preto musí akumulačná nádoba:
•  pri veľmi nízkom dopyte po teple v  

prechodnom období
•  v nízkoenergetických domov
•  ak je k dispozícii individuálne nastavenie 

miestnosti
•  ak v prípade, že v radovej výstavbe sa budú 

kontrolovať individuálne v bytové jednotky

Kto potrebuje  
akumulačnú nádobu?

•  pre ohrievače, ktoré musia rýchlo  
ohriať izbu

•  v budovách , ktorých konštrukčná hmotnosť ťažko 
udržuje teplo , takže napríklad pri drevených 
stavbách, ktoré sú vykurované s radiátormi

•  ak je solárny systém integrovaný výhradne do 
vykurovacieho systému s cieľom využiť voľnú 
slnečnú energiu

•  ak bude viacero kotlov,ktoré sú spojené do 
jedného systému

•  pri drevosplyňujúcich kotloch:čím lepšie pracuje 
zásobník o to menej musíme prikladať

•  v prípade, že vykurovací systém je dimenzovo 
objemnejší ako je požadované , napríklad, ak je 
rozšírenie vykurovaného priestoru plánované na 
neskôr 

•  s vysokým dopytom po teplej vode pri špičkách-
napríklad v meste, športové zariadenia,hotely a v 
radovej výstavbe

•  pre systémy vo vzťahu k spotrebe pomerne 
malých ohrievačov vody

•  pre systémy s modulom na čerstvú vodu na 
hygienickú prípravu teplej vody.

ETA-Info: Ak chcete chrániť kotol a celý 
systém,systém v akumulačnej nádobe by 
mal byť rozhodne naplnený zmäkčenou 
vodou. Tým sa zabráni vodnému kameňu 
a zaisťuje dlhú životnosť systému!
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A K U M U L A Č N Á  N Á D O B A

Vrstvu po vrstve 
správna teplota

ETA-Tip: Malý úsporny maister z modelom ECO vyvinula ETA 
akumulačnú nádobu,ktorá je veľmi lacná, a je ideálna pre tých, 
ktorí hľadajú pre malý systém vyrovnávanie záťaže. Je pripravený 
s izoláciou a s opti málnym počtom prívodov. Kompaktná 
nádoba,ktorá vojde cez každé dvere a je veľmi rýchlo zostavená. 
V ideálnom prípade, ju doplníme ešte s ETA modulom úsporným 
na priestor, čo poskytne dodávku vždy hygienickej teplej vody . 

ETA vyvinula unikátnu akumulačnú nádobu 
vyrovnávacej vrstvy koncept nabíjania,ktorého 
stredobodom je riadenie-dobíjanie Vie presne, 
kedy a koľko a ako silno treba pracovať,kedy zase 
bude potrebné teplo pre spotrebiteľa odovzdať. Cez 
dotykovú obrazovku na kotli alebo cez internetovú 
platf ormu meinETA sa môže akumulačný manažment 
nastavovať a kontrolovať. 

Teplo stúpa a chlad klesá nadol: Jedná sa o 
fyzikálny zákon,ktorý je takti ež platný pre vodu v 
nádobe. Ak by sme chceli teraz vždy brať vodu na 
rovnakom mieste z nádoby, bez ohľadu na to aká 
je teplota,došlo by k veľkému premiešaniu. To by 
malo za následok viesť k stratám energie. Namiesto 
toho bude voda poslaná napríklad zo spiatočky 

vykurovacieho systému,alebo zo solárneho 
systému priamo do nádoby a presne tam kde ju 
treba - tak až chladnejšia voda bude ďalej nadol 
klesať a teplá naďalej nahor stúpať. 

Ak strati fi kácia vrstvenia tepla funguje lepšie, tak 
nádoba vykonáva viac energeti cky zmysluplne 
prácu. Preto je veľmi dôležité aby voda mala 
pomalý pohyb. Cez špeciálne použitý ETA vrstvený 
systém získame pritekajúcu vodu do správnej 
polohy v nádobe.
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Podľa požadovanej teploty bude 
vykurovacia voda vždy pripravená na 
jej odber 
z toho správneho miesta. 

Pri 70 do 80 °C bude prívod z kotla

s vodou medzi 45 a 65 °C budú 
nahriate radiátory

medzi 45 a 100 °C teplou vodou 
nahriatou zo solárného systému,ak je 
intenzita slnka veľmi silná

medzi 35 a 50 °C má spiatočka od 
zásobníka teplej vody

Medzi 35 a 45 °C má spiatočka s 
radiatorov

Medzi 30 a 45 °C ak je teplota zo 
solárného systému,ak je intenzita 
slnka len mierna. 

Medzi 30 a 35 °C teplou vodou bude 
podlahové kúrenie napájané

Medzi 25 a 35 °C má spiatočka ku 
kotlu

Medzi 25 a 35 °C má spiatočka s 
modulu čerstvej vody

Medzi 22 a 70 °C činí spiatočka k 
solárnemu systému

Medzi 22 a 27 °C činí spiatočka s 
podlahového vykurovania

Snímacie rúrky sú umiestnené tak 
, aby regulácia mohla fungovať 
opti málne Ponorné púzdro sa 
už nemusí extra napájať,už je 
integrované Z tohto dôvodu senzor 
sa nemusí odstráňovať a kľudne 
môže byť premiestnený bez toho 
aby sa musela vypúštať voda.

Prepojenie poskytuje 
viacero napájacích 
možností  napríklad pre 
elektrické vykurovacie 
špirály.

Solárny výmenník 
je k dispozícii 

ako obdržateľná 
voliteľná výbava.
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A K U M U L A Č N Á  N Á D O B A

Čím väčšia  
tým lepšia
Zásadne platí: priveľká akumulačná nádoba 
neexistuje. Väčšia kapacita akumulačnej nádoby 
znamená menej štartov kotla a tým aj dlhšiu 
životnosť systému a nižšie náklady na energiu s 
vyšším komfortom. Bohužial nie v každej kotolni 
je neobmedzené množstvo miesta. A dozviete sa 
práve tu,ako veľká približne by mala byť akumulačná 
nádoba tak aby vykurovací systém pracoval 
efektívne. Pri drevosplyňujúcich kotloch tento 
výpočet závisí od toho koľko spaľovacieho materiálu 

ETA-Tip: Predovšetkým pri kvalite dreva ako 
napríklad bukové,pri prevádzke v prechodnom 
období pri príprave teplej vody v lete a pri 
doplňovacích intervaloch udržať tak dlho,ako je to 
možné a tu sú ešte odporúčané väčšie akumulačné 
nádoby. 

Pozor: Pre splnenie poži-
adaviek, sú v Nemecku pre 
automatické obsluhovacie 
kotly minimálne 30 litrov v 
akumulačnej nádobe pre kW 
požadovaný výkon kotla

vojde do kotla,teda do palivového zásobníka. 
Pri automaticky obsuhovacích kotloch,teda 
peletových a štiepkových bude minimálny objem 
v akumulačnej nádobe,ktorý je určený pre pol 
hodiny pri plnom zaťažení kotla. Ďalšie opatrenia 
požadovaného objemu v akumulačnej nádobe 
či pri automatických alebo manuálnych kotloch 
je závislé od nastavenia rozdielu vstupnej a 
výstupnej teploty. Pritom sa jedná o rozdiel medzi 
prietokom kotla a spiatočnej spotrebovanej 
teploty. S vysokým rozdielom vstupnej a výstupnej 
teploty,musí byť len malé množstvo vody zahriate 
a presunuté. To šetrí energiu a aj akumulačná 
nádoba môže v tomto prípade byť o čosi menej 
naddimesovaná.

Pozor:  
V Nemecku pri ručne 
obsluhovaťelných 
kotloch je zákonom 
dané mať minimalny 
objem akumulačnej 
nádoby  
55 litrov na kW 
výkonu kotla. 

Pre tento účel sa uplatňuje jednoduché 
pravidlo: Kapacita zásobníka kotla x 10 =
minimálny požadovaný objem v nádobe zásobníka. 
Kapacita zásobníka kotla x 15 =
optimálny objem zásobníka pre najlepšiu
energetickú účinnosť a ideálne pohodlie . 

Príklady výpočtu kotla na drevo
V prípade,že teplota kotla a tým aj najvyššie navrstvenie zásobnika pri teplote 80 °C,tak vznikajú  
závislosti na kapacite zásobníka a šíri tieto minimálne požiadavky na akumulačnú nádobu:

Teplota spiatočky 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
Rozoprenie(°C) 50 °C 40 °C 30 °C 20 °C
Minimálne doporučené množstvo v akumulačnej 
nádobe pre ETA SH  
20–30 násypka na 150 l paliva

1.200 l 1.500 l 2.000 l 3.000 l

Minimálne doporučené množstvo v akumulačnej 
nádobe pre ETA SH  
40–60 násypka na 223 l paliva

1.800 l 2.200 l 3.000 l 4.000 l

Teplota spiatočky 30 °C (z.  B.: 
podlahové 
kúrenie)

50 °C (z.  B.: 
radiátorové 
kúrenie)

Rozoprenie(°C) 40 °C 20 °C
Minimálne 
odporúčané 
množstvo v 
akumulačnej 
nádobe tak aby bolo 
zvládnuté pol hodinu 
plného zaťaženia 
kotla

968 l 1.935 l

Príklady výpočtu kotla na štiepku a kotla 
na pelety.  Ak je kotol a spolu sňou vrchná časť 
zásobnika pri teplote 70 °C,tak vyplývajú v závis-
losti na šírení kotla s 90 kW nasledujúce minimál-
ne požiadavky na zásobnik:
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A K U M U L A Č N Á  N Á D O B A

Veľká kapacita 
akumulačnej nádoby aj 
voči malým priestorom

Neodul-plus: Plášť pre zásobník

Chcete veľkú kapacitu vašej akumulačnej nádoby 
využiť k najvyšej hospodárnosti a komfortu 
vášho zariadenia ale nedovoľuje vám to výška 
vašej technickej miestnosti? Žiadny problém: ak 
nevyhovuje výška vašej technickej miestnosti 
veľkému zásobniku môže ETA zapojiť jednoducho 
viacero malých zásobníkov či už paralerne alebo v 

Čím lepšie je zásobník izolovaný, o to menej stráca 
teplo. ETA dodáva nielen vhodný izolačný plášť ale 
taktiež izoluje aj spoje! 

Presne vhodný. Tieto izolačné materiály a dalšie 
úpravy sa starajú o tie najlepšie izolačné vlastnosti. 
Zásobník je skonštruovaný s klinovými rezmi.  
tie zabezpečujú  
dokonalú izoláciu všade a tak ich možno optimálne 
prispôsobiť na zásobník.  
Tak,s hodnotou lambda  
0,032 W/mK všetky požiadavky na energie - 
a predpisovú účinnosť a naplní 

Čisté a bezpečné. Izolácia bude obalená z hladkým 
polystyrénom ktorý sa ľahko čistí. Plastová lišta je 
ideálna pre čisté vedenie káblov a snímače teploty 
v strope vykurovacej miestnosti. Tak sa nemôže stať 
že bude sonda neumýselne vytiahnutá. 

Jednoduchá montáž. Montáž môže byť vykonaná 
jedným pracovníkom. Tu preto slúži špeciálne 

sérii. Avšak ideálne je, ak sú všetky rovnaké. Ale 
aj tak to nieje žiaden problém rozdielné veľkosti 
zásobnikov spoločne prepojiť. Dokonca bariéry 
ako napríklad dvere medzi zásobníkmi sa dajú 
prekonať. 

Pozor: Pri plánovaní akumulačnej nádoby nie je 
až tak rozhodujúca výška technickej miestnosti ale 
taktiež veľkosť dverí ktorá je veľmi dôležitá pre 
vstup zo zásobníkom!

Tak budú dva veľké 
zásobniky úplne 
bez veľkej námahy 
spolu zapojené: 
s ETA spájacou 
jednotkou

Pre zariadenia pri 
ktorých by mali 
byť zapojené dva 
zásobníky alebo 
veľkosťou odlišné 
alebo určitá 
bariéra medzi 
zásobníkmi aj tu 
má ETA plánovacie 
podklady.

lepidlo,ktoré po 30 sekundách poskytuje optimálnu 
priľnavosť Ako priebieha montáž si môžete pozrieť 
na stránke  
www.eta.co.at

Výhody v prehľade:
•  jednoduchá montáž iba jedným pracovníkom
•  veľmi nízke tepelné straty  

(Lambda-hodnota 0,032 W/mK)
•  izolácia sa optimálne napasuje
•  optimálne izolovanie aj pri spojoch
•  izolačné kryty pre nevyužité prípojky
•  polystyrénovy kryt pre jednoduché čistenie v 

lesklej striebornej alebo žltej farbe 
•  čisté vedenie káblov 
•  minimálna váha
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I Z B O V Á  R E G U L Á C I A

V spálni je chladno, v detskej izbe príjemne, v 
kancelárii izbová teplota, v školiacej miestnosti  je 22 
°C, ale iba keď sa používa... Kto dokáže individuálne 
regulovať teplotu rôznych miestností , vytvára oveľa 
viac pohodlia pri nižších prevádzkových nákladoch. 
Umožní vám to individuálna regulácia jednotlivých 
miestností  alebo zón od spoločnosti  ETA! 

Kvalitné temperovanie 
všetkých miestností 

Na hranie, robenie 
domácich úloh a čítanie 
musí byť v detskej izbe 
príjemne teplo. Pred 
spaním sa potom môže 
v izbe pokojne trochu 
ochladiť.

V kúpeľni musí byť najmä 
počas pracovných dní už 
včas ráno teplo a potom 
znova aj večer. 

Príjemné teplo pri 
hlavnom večernom 
fi lme: aj teplotu 
v obývačke je 
možné regulovať 
samostatne.

Aby sa pri obliekaní 
nikto nezapoti l, 
zostáva predsieň 
príjemne chladná.

Je možné defi novať a individuálne regulovať až 
16 rôznych miestností  alebo zón. Vďaka tomu je 
individuálna regulácia jednotlivých miestností  alebo 
zón značky ETA rovnako vhodná pre rodinné domy, ako 
aj pre väčšie bytové domy, verejné budovy alebo fi rmy. 
Rozdeľovanie tepla presne prispôsobené potrebám 
šetrí náklady na kúrenie a chráni prírodné zdroje. 

Ak je v kuchyni 
spustený sporák alebo 
rúra na pečenie, zníži 
sa jednoducho prívod 
tepla. Tak sa kuchári pri 
varení nezapoti a. 

Kopec práce alebo 
sladké ničnerobenie? 
V domácej pracovni 
sa kúri intenzívnejšie 
práve vtedy, keď ju 
využívate.

Dokonalý prehľad! Snímač 
miestnosti  značky ETA zobra-
zuje teplotu v miestnosti  a ti ež 
vonkajšiu teplotu a umožňuje 
individuálnu reguláciu v každej 
miestnosti .

Izbový snímač bez ovládacieho 
prvku. Pre miestnosti , v ktorých 
stačí nastaviť teplotu cez 
reguláciu kotla, ponúka spoloč-
nosť ETA aj izbový snímač bez 
ovládania a indikátora.
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Technické údaje
•  Pre každú regulovanú oblasť, teda jednu alebo viac izieb, je potrebný 

ETA-izbový snímač (s obsluhov alebo bez)
•  Kompati bilné iba s regulačými prístrojmi ETAtouch od dátumu výroby máj 2013 (Zbernica GM-C2)
•  Maximálne 2 kontroléry venti lov na jeden regulačný prístroj ETAtouch
•  Pre každý kontrolér venti lov je možné použiť max.8 spínacích výstupov
•  Každý výstup na kontroléri venti lov môže mať zaťaženie maximálne 20W. 
•  Celkový výkon všetkých servopohonov na jednom kontroléri venti lov nesmie prekročiť 100 W. 
•   Sú potrebné termoelektrické servopohony s prevádzkovým napätí m 230 V
•  Kontroléri sú vhodné pre montážnu lištu 

Teplotu v každej miestnosti  je možné 
intuití vne a prehľadne samostatne 

regulovať.

Obsluha
sa vykonáva úplne jednoducho a intuití vne, presne 
ako celá regulácia kúrenia, pomocou dotykovej 
obrazovky priamo na kotli, pomocou snímača 
miestnosti  ETA s displejom v obytnej časti  alebo ti ež 
prostredníctvom internetovej platf ormy meinETA z 
každého počítača, tabletu alebo smartf ónu. 

Iba so zásobníkom
na účinnú individuálnu reguláciu teploty v 
jednotlivých izbách potrebujete zásobník, z ktorého 
sa dá podľa potreby odoberať požadované množstvo 
tepla. Iba tak je vykurovací systém dostatočne 
fl exibilný. Okrem toho sa tak znižujú cykly zapínania 
a vypínania kotla na minimum. Vďaka tomu sa 
dosahuje úsporná prevádzka a úspora energie.
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P R Í P R A V A  T E P L E J  V O D Y

Vždy hygienické,  
vždy čisté
Akumulačná nádoba nielenže podporuje celý 
vykurovací systém tak aby dosiahol čo najvyší komfort 
a prevádzkové náklady ale sa ustvične stará aj o 
nepretržitý prísun teplej vody. Ideálna kombinácia 
je spolu z modulom čerstvej vody Legionella (je rod 
patogénnych gramnegatívnych baktérií) nemajú 
šancu v teplej vode lebo je vždy čerstvá a hygienicky 
ohrievaná 

Časté sprchovanie , menej častého 

prikurovania
Modul na čistu vodu sa stará o to aby bola 
akumulačná nádoba ešte lepšie využitá To je 
vzhľadom k nízkej teplote vratnej vody pod 30 °C. 
1.000 litrov v akumulačnej nádobe s 80 °C spolu s 
kombináciou zásobnika teplej vody postačí na 18 až 
24 osprchovaní V kombinácii s modulom čerstvej 
vody si môžete užívať pri tej istej hodnota množstva 
s 80 °C približne 30 teplých osprchovaní. To šetrí 
nielen energiu ba dokonca kotol a to znamená 
aj viac komfortu a obzvlášť pri kotly na kusové 
drevo! Zatiaľ čo automatický kotol nemusí tak 
často štartovať,to ale znamená pri kotli na kusové 
drevo a to predovšetkým v letnom období oveľa 
menej:drevo naštiepať,zajsť do kotolne a podkúriť. 

Teplá voda pre všetých
ETA modul čerstvej vody je štedrejší vo veľkosti než 
u iných podobných zariadení. Modul môže tak isto 
ako zasobnik na teplú vodu obsluhovať súčasne aj 
tri sprchy alebo vodovodné batérie. Takže nikto v 
domácnosti sa nemusí obávať nedostatku teplej 
vody. 

Žiaden strach z prevápnenia
Keď je voda nahriata cez 60 °C, odníma sa tvorenie 
vápnika. Obzvášť pri stojatej vode v zásobniku 
na teplú vodu môže vápnik spôsobiť nepríjemné 
škody. Toto sa nemôže stať pri ETA module na 
čerstvú vodu! Tu je zavápenenie zmenšené z dvoch 
dôvodov: Po prvé je vykurovacia voda cez spiatočku 
vo výmeniku tepla držaná pod teplotou pri ktorej 
sa nevytvára zavápnenie a za druhé je akákoľvek 
dalšia tvorba vápnika okamžite odplavená vo 
vysokej rýchlosti prúdenia v tepelnom výmenníku. 
Zmäkčovanie vody pre moduly čistej vody je 
požadované iba výnimočne, odporúčané sú viac 
pre iné zariadenia v domácnosti ako napríklad 
kávovar,práčka alebo umývačka riadu.

ETA-info
Náš modul čertvej vody funguje na 
princípe špeciálného doskového výmenníka 
tepla (MicroPlate®) na alebo vedľa 
akumulačnej nádoby. Z tepla zásobnika bude 
teplá voda pripravovaná hneď vtedy ako ju 
aj potrebujete. Tak bude vychádzať z vašich 
rozvodov nepretržite čerstvá hygienicky 
nezávadna voda.
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ETA cirkulácia teplej: 
rýchla aj na dlhé vzdialenosti.
Ak sú kúpelne,kuchyňa s vodovodnými batériami v 
blízkosti zdroja výroby teplej vody je to samozrejme 
to ideálne:otočíte kohútik a hneď tečie teplá voda. 
Je napríklad kúpeľna 15 alebo 20 metrov od zdroja 
výroby teplej vody,to znamená vyčkať určitý čas na 
teplú vodu alebo použiť cirkulaciu. 

Teplá voda, ako ju budete potrebovať: 
Konvenčné teplovodné cirkulačné systémy pošlú z 
času na čas trochu teplej vody cez rozvody-potrubia. 
Pri ETA je to inak. Cirkulovať bude iba pri potrebe-čo 
šetrí samozrejme energiu! 

Inteligentná funkcia autoloop: Táto funkcia si 
nastaví svoj profil použitia pre vašu domácnosť a pri 
tom je ešte schopná učenia. Na začiatku budú dáta 
zbierané z predchádzajúceho dňa,neskôr 7 alebo 
14 dní takto bude vždy k dispozícii teplá voda , keď 
ju potrebujete Dlhé čakanie na teplú vodu má tak 
svoj koniec. Tým sa zvyšuje komfort , šetrí vodu a 
energiu . 

Ak chcete, spustiť obeh-cirkulačku  
cez potvrdenie ovládania kohútika
Samozrejme , že obehové čerpadlo sa spustí aj 
manuálne v prípade potreby. Aj pri dlhých rozvodoch 

v krátkom čase už prúdi teplá voda. Okrem toho , 
je individuálne nastavenie času tiež možné. Ak sa 
napríklad denne o 7 hodine sprchujete,nastavte 
cirkuláciu na 6:50 h. Tak bude čakať teplá voda už na 
Vás!

Tieto funkcie môžu byť aktivované ako možnosť iba s 
napojením na ETA dotykoý panel!

ETA-info
Jednoducho namontované. Modul ETA 
čerstvej vody je už pripravený na obehovú 
sadu. Definované pripojenia a pre sadu 
umožňujú rýchlu a hladkú inštaláciu.
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Získajte 
Slnko z neba!
Solárna energia je ideálnym doplnkom pre každý 
kotol na biomasu , pretože poskytuje a to najmä 
v prechodnom období a v lete, energie pre ohrev 
vody a podporu pre vykurovanie a tým minimalizuje 
spúštanie kotla. Tu platí :čím lepšia je funkčnosť 
akumulačnej nádoby tým viac získate energie zdarma 
z oblohy. 
ETA ponúka dve riešenia pre integráciu solárneho 
systému:integrácia nákladovo efektí vne do 
vyrovnávacej vrstvy na solárne vlákno alebo účinný 
aj pre integráciu veľmi malé a veľmi veľké systémy 
prostredníctvom ETA strati fi kované nabíjania modulu. 

Solárna špirála je zásobník,ktorý je vmontovaný do 
vymeníka tepla. V prípade, že slnko zahrieva vodu 
v kolektore , je transportovaný cez čerpadlo a toto 
teplo je je odovzdané do zásobníka. Tak aby systém 
pracoval efektí vne,malo by byť pre 100 litrov vody v 
zásobníku,plocha kolektoru 1m2 k dispozícii. 

Modul vrstveného dobíjania môže aj s malými 
solárnymi panelmi,avšak s veľkými akumulačnými 
nádobami alebo veľké solárne panely použité znovu 
a vždy ak nepracuje efektí vne solárna špirála. Modul 
vrstveného dobíjania pracuje s dvoma čerpadlami s 
reguláciou otáčok s vysokou účinnosťou a doskovým 
výmenníkom tepla. Spína podľa teploty vody 
automati cky medzi hornou a dolnou polovicou 

zásobnika tam a späť. Je teplota hladiny teplej vody 
so solárneho panela vysoká,bude hore-v horúcich 
vrstvách v zásobniku-uložená. V prípade,že úroveň 
teploty v solárnom systéme je menšia, môže byť 
ti ež používaná-uložená ale nižšie v chladnejších 
miestach zásobníka. Najmä v spojení s podlahovým 
vykurovaním-alebo stenovým kúrením aj ti eto nízke 
teploty môžu byť použité veľmi účinne! 

N Á V Ä Z N O S Ť  S O L Á R N Y C H  P A N E L O V

Vrstva-
nabíjania modu-
lu: na účinnosť 
ťažké poraziť.

Solárna špirála: 
cenovo dostupné 
riešenie pre inte-
gráciu solárneho 
systému
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Jednoduchá a rýchla inštalácia :

Zmiešavací modul 
okruhu ETA MKM
Tak rýchlo môže byť inštalovaný celý systém: len s 
jednou zásuvkou a dátovým prívodom a máte váš 
rozvod teplej vody pevne v rukách. ETA zmiešavací 
modul je vhodný pre všetky druhy rozvodu tepla,ako 
podlahové vykurovanie-stenové vykurovanie alebo 
radiátorové ako aj teplovzdušné vykurovanie. 
ETA zmiešavací modul pre 2 zmiešavacie okruhy 
ušetrí veľa času a fi nancií počas inštalácie lebo 
rozvody pre čerpadlá a miešadlá sú už položené. 
Všetky komponenty sú pripojené k už integrovanému 
riadeniu - ti ež bezpečne funkčné, pretože systém je 
starostlivo skúmaný už pri výrobe ETA. 

Vysoko kvalitné technológie: Dve samostatné 
prevedené spiatočky dohliadajú na úroveň tepla v 
jednotlivých vykurovacích okruhoch pre správne 
vrstvené ukladanie do akumulačnej nádoby. 
Dve vysokoúčinné čerpadlá ktoré sú v súlade s 

európskymi smernicami a požiadavkami fi nancujúcich 
agentúr. 

Ušlachti lo zabalené: Modul má solídne potrubie 
z nerezovej ocele s plochým tesnením a s vysokou 
kvalitnými regulačnými prvkami a metrológie. Navonok 
pôsobí v čiernej lesklej farbe a vysokokvalitný plastový 
kryt ako dizajnový prvok. 

Najlepšie regulované: Len so spojnicou ku kontrole 
ETA - touch , môžete dokonale využiť pohodlie 
vizualizované povrchu s internetovým diaľkovým 
ovládaním. Tak máte celý vykurovací sysém cez 
tablet,mobilný telefón alebo počítač pevne vo vašich 
rukách. 

H Y D R A U L I C K É  M O D U L Y

Technické údaje
Voľná výška stlpca čerpadla (sacia strana+výtlačná strana):
Podlahové vykurovanie15 kW; 35/28 °C; 1,9 m³/h = 2,2 mWs
Radiatorové vykurovanie 45 kW; 65/45 °C; 2,0 m³/h = 1,7 mWs

Prípojné venti ly DN 20 (3/4“) vnútorna menovitá svetlosť
Vonkajšie rozmery plastového krytu V=600 mm, Š=400 mm, H=190 mm

Dodávka
Modul je dodávaný ako jedna jednotka a 
predmontovný na montážnej doske
dané a obsahuje:

2 Zmiešavacie vykurovacie okruhy s:

• Vysoko efektí vne čerpadlo 

WILO Yonos Para RS 15/6,nastaviteľný pre 
rozdiely-alebo prevádzkový konštantný tlak a 
odvzdušnovanie
• zmiešavač vykurovania (kv=6) s veľmi malým 
únikom a dobre viditeľným ukazovateľom
• pohon s neustálou kontrolou a zobrazený aktí vny 
režim, pre presné riadenie teploty
• citlivé čidlo teploty clip-on s držiakom z nerezovej 
ocele

• teplomer pre rýchle určenie lokálnej teploty 
prívodu a spiatočky

Regulácia s ochrannou zástrčkou :
Súčasti  vnútri modulu sú už vopred zapojené. 
Regulácia obsahuje 4 voľné dostupné vstupy ako 
aj prípraa na MBUS dosku pre vzualizáciu meračov 
tepla s vhodným rozhraním. 

Dodáva sa voľne:
• CAN-Bus-vedenie L=10 m k zapojeniu 
 ETA ovládania kotla
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H Y D R A U L I C K É  M O D U L Y

Kedykoľvek majú byť oddelené vykurovacie 
systémy,separačný systém ETA je správna voľba. 
Napríklad v prípade,že teplo vo vykurovacom okruhu 
je potrebný udržať pre obytný priestor, ale druhý je 
používaný ako nemrznúce priestory ako napríklad 
v stajniach , dielniach a otvorených priestoroch, 
roztápal aby ľad a sneh. Dokonca aj staré systémy,ako 
podlahové vykurovanie,ktoré prinášali kyslík do 
systému,alebo ohrievače v stodolách ktoré viažu 
amoniak do vykurovacej vody,musia byť bezpečne 
izolované od zvyšku vykurovacieho systému,aby 
nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Technológia funguje 
podobne ako aj solárne systémy : takže vykurovacia 
voda alebo nemrznúca zmes by mali byť starostlivo 

oddelené pomocou doskového výmenníka tepla. 

Účinnejší než konvenčné systémy
Separačný modul ETA pracuje s premenlivou 
rýchlosťou vysoko účinným čerpadlom . Príslušný 
počet otáčok čerpadla udáva potrebné množstvo 
vody. Na rozdiel od tradičných regulovateľných 
venti lov sa vyberie zo zásobnika iba toľko vody koľko 
je skutočne potrebné. ETA- sytsém je nie len pri 
obstrávacej cene výhodný,ale šetrí vaše peniaze každý 
deň v prevádzke!

Technické údaje
Voľná dopravná výška primárného modulu
Podlahové kúrenie 13 kW; 75/33 °C; 0,3 m³/h =7,0 mWs
Radiatorové kúrenie 40 kW; 75/50 °C; 1,4 m³/h =3,0 mWs
Voľná výška dopravného sekundárneho modulu:
Podlahové kúrenie 13 kW; 35/28 °C; 1,6 m³/h = 2,2 mWs
Radiatorové vykurovanie 40 kW; 65/45 °C; 1,7 m³/h =1,5 mWs

 Menovitá svetlosť pripájacích venti lov DN 20 (3/4“) vnútorný závit
Vonkajšie rozmery plastového krytu V=600 mm, Š=400 mm, H=190 mm

Dodávka
Modul je dodávaný ako jedna jednotka a 
predmontovný na montážnej doske 
dodané a obsahuje: 

Doskové tepelné výmeniky MicroPlate®:

Primárna strana:
• Variabilné rýchlostné vysoko efektí vne čerpadlo 
WILO Yonos Para RS 15/7, so spätným venti lom ako 
gravitačná brzda 
• Nerezová oceľ potrubia s plochým tesnením 
potrubné armatúry
• Citlivé čidlo teploty clip-on so svorkou z nerezovej 
ocele pre detekciu teploty prívodnej vykurovacej 
vody

Sekundárna strana:
• Vysoko efektí vne čerpadlo WILO Yonos Para RS 
15/6, 

nastavitelné pre diferenciu alebo
prevádzkový konštantý tlak a odvzdušnovanie
• poistný venti l 3 bar a pripojenie k membránovej 
expanznej nádoby
• nerezová oceľ potrubia s nátrubkom, ploché 
tesnenie
• citlivé čidlo teploty clip-on so svorkou z nerezovej 
ocele pre detekciu teploty prívodnej vykurovacej 
vody

Regulácia s ochrannou zástrčkou :
Súčasti  vnútri modulu sú už vopred zapojené. 
Regulácia obsahuje 4 voľné dostupné vstupy ako aj 
príprava na MBUS dosku pre vzualizáciu meračov 
tepla s vhodným rozhraním. 

Dodáva sa voľne:
• CAN-Bus-vedenie L=10 m k zapojeniu 
 ETA ovládania kotla

Bezpečne oddelené systémy:

Separačný systém 
modulu ETA STM



15

H Y D R A U L I C K É  M O D U L Y

Modul ETA je profesionálne riešenie pre obytné 
a komerčné mikrosiete. Je vhodný nielen pre 
novostavby , ale je ti ež veľmi vhodný pre rýchle 
menej nákladové budovy bez vlastného kotla. 

Prvý vykurovací okruh teplej vody je integrovaný do 
modulu a pracovať bude iba s tepelným čerpadlom 
s vysokou účinnosťou. Modulárna koncepcia ETA a 
dotykové riadenie ETA rovnako umožňujú akékoľvek 
iné riešenia tak, že systémy môžu byť individuálne. 
Či už si chcete vymeniť svoj   starý olejový kotol alebo 
naplánovať slnečný dom - všetko je možné ! 

Rýchla inštalácia: Pre každú na blízku alebo 
vzdialenú, sú už dôležité komponenty namontované 
aj so zapojenou kabelážou. Zaručuje hladkú 
prevádzku od začiatku. Priestor pre merač tepla 
pre energeti cké vyúčtovanie je samozrejme už k 
dispozícii. Ten môže byť ako potrubový set pre viac 
ako jeden vykurovací okruh na žiadosť ETA dodaný. 

Technické údaje
Tlaková strata primárneho modulu:
Podlahové kúrenie 13 kW; 75/33 °C; 0,3 m³/h = 0,9 mWs
Radiátorové kúrenie 25 kW; 75/50 °C; 0,9 m³/h = 2,3 mWs
Voľná výška sekundárneho modulu 
Podlahové kúrenie 13 kW; 35/28 °C; 1,6 m³/h = 1,7 mWs
Radiatorové kúrenie 25 kW; 65/45 °C; 1,1 m³/h = 4,3 mWs

Menovitá svetlosť pripájacích venti lov DN 20 (3/4“) vnútorný závit
Vonkajšie rozmery plastového krytu V=600 mm, Š=400 mm, H=190 mm

Dodávka
Modul je dodávaný ako jedna jednotka a 
predmontovaný na montážnej doske 
dané a obsahuje: 

Doskové tepelné výmeniky MicroPlate®:

Primárna strana:
• Vzdialený regulátor prietoku (kvs=2,5) s 
kompenzáciou diferenčného tlaku
• pohon s neustálou kontrolou a 
indikátor akti vity napájania pre presnú 
reguláciu teploty
• pass-kus pre merače tepla a jeho 
pripojenie prietoku (ultrazvukový merač tepla je k 
dispozícii ako príslušenstvo)
• nerezová oceľ potrubia s plochým tesnením 
potrubné armatúry 
• lapač nečistôt

Sekundárna strana:
• Vysoko efektí vne čerpadlo WILO Yonos Para RS 
15/6, 
 nastaviteľné pre diferenciu alebo 
Prevádzkový konštantný tlak a odvzdušnovanie
Spätný venti l ako gravitačná brzda
• Prepínací venti l pre zásobovanie
zásobnika,zásoba vody cez

nastaviteľný vyvažovací venti l 
• Poistný venti l 3 bar a pripojenie
pre membránové expanzné nádoby
• defi nované spojenie ( k dispozícii sada potrubia a 
pripojenie nastaviť k dispozícii ako príslušenstvo ) , 
pre ostatných spotrebiteľov
• Citlivé čidlo teploty clip- on so svorkou z nerezovej 
ocele pre detekciu teploty vykurovacej vody
• Nerezová oceľ potrubia s nátrubkom, ploché 
tesnenie 

Regukácia s ochrannou zástrčkou:
Regulácia integrovaného zmiešavacieho okruhu a túv. 
dobíjania alebo pre dobíjanie akumulačnej nádoby 
je už integrovaná. Pre ďalšie zmiešavacie okruhy je 
nevyhnutné buď zmiešavací modul alebo rozširenie 
vykurovacieho okruhu. Súčasti  vnútri modulu sú už 
vopred zapojené. 
Riadiaca jednotka s dotykovým displejom rozhraním 
Ethernet je súčasťou dodania. 
Regulácia obsahuje 5 použiteľných vstupov ako aj 
príprava na MBUS dosku pre vzualizáciu merania 
tepla s vhodným rozhraním. 

Dodáva sa voľne:
• 1 vonkajší snímač
• 1 ponorný snímač

Čistý účet,dobrí priatelia:

Prenosový-odovzdávací 
modul ETA UGM
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Tu pracuje ETA akumulačná 
nádoba ,modul čerstvej vody 
, zmiešavací okruh a vrstevný 
nabíjací modul perfektne 
spoločne.

Integrácia existujúcich komponentov 
alebo systémov v systéme ETA nie je 
problém . Neexistuje skoro žiadna 
požiadavka , z ktorých by systém 
mohol byť prekvapený. Vzhľadom k 
tomu že štandardizovaný kontrolný 
systém je veľmi rozsiahly,aj veľmi 
zložité systémy môžu byť realizované 
s minimálnym úsilím. ETA rodina 
modulov berie pri tom rôzne úlohy - 
a je už predpripravený na zapojenie. 
Každý modul je pripojený s dvoma 
jemnými dátovymi káblami z 
centrálou-prefektný Plug & Play pre 
centrálne vykurovanie!

Rozhranie pre systémy riadenia na 
vyššej úrovni a pre QM teplárne, 

systém riadenia kvality, ktorý je 
dôležitý nielen pre verejné vybave-
nie a požiadaviek a sú už v systéme 
integrované. 

Cez USB kľúč,všetky dáta kotla 
a akumulačnej nádoby môžete 
pravidelne sti ahnuť. Vyhodnotenie 
dát je veľmi jednoduché , napríklad 
prostredníctvom spoločných systé-
mov, ako je napríklad Excel Dokonca 
aj riadiace systémy vyššej úrovne 
môžu byť napájané informáciami cez 
Modbus TCP.

ETA Plánovanie servisov 
napr.podpora 
Nemusíte znovu vynájsť 
koleso,ale stačí že viete 
ako sa točí. Riadiaci systém 
ETA ponúka veľa príležitostí  
na integráciu existujúcich 
systémov. Podporujeme 
našich klientov s 
koncepčným poradenstvom 
a celý rad návrhov 
hydraulických systémov.

Súhra 
produktov
ETA ponúka nielen celý rad produktov,ale ich 
aj logicky spája. Všetko beží hladko a bezpeč-
ne. Automaticky vždy dostane prioritu ten 
komponent vykurovacieho systému, ktorý ho 
práve potrebuje. 
Tak aby súhra regulovacích 
systémov perfektne pra-
covala je regulovana od 
ETA. Je ľahko dostupný cez 
dotykovú obrazovku na 
kotli alebo na internete , 
mobilný telefón 
alebo riedený cez PC.
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Takto bude teplá voda 
málo nákladná,hygieni-
cky a rýchlo pripravená: 
so systémom ETA ECO 
zásobníkom a s ETA mo-
dulom čerstvej vody.

Prevod modul ETA je 
profesionálne riešenie 
pre obytné a komerčné 
mikrosiete. Je vhodný 
nielen pre novostavby , 
ale ti ež veľmi vhodný pre 
rýchle menej nákladové 
budovy bez vlastného 
kotla.

Separačný systém modulu 
zaisťuje bezpečnosť , ak sú 
vykurovacie systémy, ktoré 
majú byť oddelené : napríklad 
, vykurovanie hospodárskej 
budovy,zariadenia proti  zam-
rznuti u alebo staré systémy.
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Jednoduchá a priestorovo úsporná montáž. 
ETA modul čerstvej vody vyžaduje málo miesta a 
môže byť namontovaný priamo na akumulačnú 
nádobu alebo na stenu. Montáž je veľmi jednoduchá 
a rýchla,lebo všetky komponenty sú už vopred 
nakáblované a namontované. Tu musí byť zapojená 
iba zástrčka do elektrickej siete a BUS kábel do ETA-
touch regulovacieho systému tak ako je zapojená 
akumulačná nádoba na zbernici. Tiež aj spotreba 
rozvodých rúr je menšia. Pripájacia sada musí byť iba 
vlisovaná a umiestnená na správnu dĺžku. 

Nemáte žiadny regulačný systém od ETA ale ste 
očarený našim modulom čerstvej vody,aj to nieje 
žiaden problém. To ti ež funguje aj bez dotykovej 
obrazovky. Jednoducho nastaviť požadovanú teplotu 
na potenciometri a použiti e obehu pomocou funkcie 
ETA Autoloop . 

Ekonomický pri práci. Čerpadlo s vysokou 
účinnosťou sa akti vuje len vtedy, keď budete 
naozaj potrebovať teplú vodu. V tomto prípade, 
v závislosti  na požadovanej teplote , rýchlosť 
otáčania je tak nízka, ako je to len možné. Za účelom 
ochrany výmenníka tepla pri teplotách nad 60 ° C 
proti  zavápňovaniu,bola vyvinutá ETA špecifi cky 
regulovaného zmiešavanie pomocou samostatného 
čerpadla . Vzhľadom k tomu , že žiadna teplá voda 
nie je vyrábaná vopred tak nedochádza ku tepelným 
stratám. 

H Y D R A U L I C K É  M O D U L Y

Hygienicky čerstvá voda zo zásobníka:

Modul čerstvej 
vody ETA FWM

Technické údaje
Zodpovedá DIN DVGW - ÖNORM B5014-3
Tlaková strata modulu so strany pitnej vody:
33l/min =580mbar (5,8mWs), 15l/min =150mbar (1,5mWs)
výkon 33 l/min. s 45°C pri 60°C teplote akumulačnej nádoby
pripojenie guľového kohúta DN 20 (3/4“) vnút. závit
vonkajší rozmer plastového krytu V=600mm, Š=400mm, H=190m
Môže byť kaskádovito pre väčšiu výdajnosť ohrevu vody.

Dodávka
Modul je dodávaný ako jedna jednotka a 
predmontovný na montážnej doske 
dodané a obsahuje: 

Doskové tepelné výmeniky MicroPlate®:

vykurovacia strana:
• Variabilné otáčky čerpadla vysoká účinnosť v 
akumulačnej nádobe so spätným venti lom
• Variabilné otáčky vysoká účinnosť čerpadla pre 
zmiešavací okruh ( ochrana proti  zavápneniu ) so 
spätným venti lom
• Odvzdušnovací venti l (manuálny)
 Guľový venti l DN 20 (3/4“) vnútorný závit

Vodná strana:
• Prietokový senzor pre stanovenie
momentálny prúdový odber
• Spätný venti l 
• Defi nované pripojenie pre cirkulačnej sady
• Preplachový guľový venti l DN 15 (1/2“) a 
pripájacie guľové venti ly DN 20 (3/4“) vnútorný 
závit zodpovedajúci DIN DVGW bzw. ÖNORM 
B5014-3

Regulácia s ochrannou zástrčkou :
Súčasti  vnútri modulu sú už vopred zapojené. 
Regulácia obsahuje 2 voľne dostupné vstupy čidiel 
(v prípade pripojenia senzora pre akumulačnú 
nádobu) a výstup pre cirkulačnú sadu. 

Dodáva sa voľne:
• CAN-Bus-vedenie L=10 m k zapojeniu 
 ETA ovládania kotla
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Systém ktorrý premýšla:

ETA Cirkulačná sada

P R Í S L U Š E N S T V O  H Y D R A U L I C K Ý C H  M O D U L O V

Čím ďalej sú vodovodné prívody od výrobcu tepla o to 
je dôležitejšie mať cirkulačnú sadu. Zati al čo tradičné 
systémy z času na čas pošlú do rozvodov teplú vodu tak 
ETA cirkulačná sada je aktí vna iba vtedy ak je skutočna 
potreba teplej vody. To šetrí energiu. 

Tak bude cirkulácia aktí vna:
•  Inovatí vny Autoloop systém - pozri tabuľku
•  Krátkym otvorením vodovodného kohúti ka sa zapne 

ihneď obehové čerpadlo. Aj pri dlhých rozvodoch v 
krátkom čase už prúdi teplá voda z kohúti ka (možné 
iba dotykovom displeji). 

•  Pri manuálnom zadávaní času: kto používa sprchu 
napríklad denne v ten istý čas,môže vopred na 

niekoľko minút naprogramovať cirkuláciu (možné 
iba pri dotykovom displeji).

Technické údaje
Energeti cky úsporné čerpadlo, 
Poistný venti l 10 bar,chráni vedenie proti  nadmernému tlaku vody
Menovité priemery pre pripojenie cirkulačného potrubia DN 20 (3/4“) 
Vonkajší závit. 
Všetké relevantné komponenty potrebné pre chod, 
ako. napr. spiatočný venti l už integrovaný

Autoloop ETA sa učí od svojich 
zvykov : z dát pre použiti e vody v 
posledných 7 alebo 14 dní vo vašej 
domácnosti  je vytvorený profi l, ktorý 
napovie systému kedy bude potrebná 
teplá voda. Po skúsenosti ach 
s vyhodnocovaním potreby je 
pripravený podľa potreby a šetrí 
energiu.

6.30 hod 8.00 hod

12.00 hod

18.00 hod

13.00 hod
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Pri veľkosti  zásobníka s viac ako 100 litrov na meter 
štvorcový kolektora alebo pri veľmi veľkých solárnych 
systémoch sa postará modul vrstveného nabíjania o 
účinnosť v integrácii solárneho zariadenia. Pri slabej 
intenzite slnka napríklad v dopoludňajších hodinách, 
modul ústi  do spodnej polovice zásobníka. Ak bude 
mať slnko väčšiu intenzitu odovzdávať teplo do hornej 
vrstvy zásobníka tak bude automati cky prepnutý.

Technické údaje
Solárny okruh 1.000 l/h pri 3mWs extrémnom strate tlaku
do 20 m² kolektor s vysokou účinnosťou pre nízku pracovnú teplotu 
kolektora-teplota s max. solárnym výťažkom
do 40 m² kolektor s nízkou účinnosťou pre vysokú pracovnú teplotu 
s max.využití m zásobnika
Menovitá svetlosť guľových venti lov DN 20 (3/4“) vnútorný závit
Vonkajšie rozmery plastového krytu V=600mm , Š=400mm , H=190mm

Dodávka
Modul je dodávaný ako jedna jednotka a je 
predmontovný na montážnej doske: 

Doskové tepelné výmeníky MicroPlate®:

Solárna strana:
• Vysokoefektí vne čerpadlo WILO 
Yonos Para ST 15/7 PWM 2,so spätným venti lom
ako gravitačná brzda 
• Solárny poistný venti l 6 bar 
a pripojenie pre
Membránovú expanznú nádobu
• meranie Mechanické prietoku
• S preplachovou prípojkov DN 15 (1/2“) vonkajší 
závit
• Manometer
• Senzor objemového prietoku pre meranie 
množstva tepla 
(NECIACHOVANÝ)

Vykurovacia strana:
• Vysokoefektí vne čerpadlo 
WILO Yonos Para RS 15/7 PWM 1
• Prepínací venti l k prívodnému vrstveniu v 2
zóne akumulačnej nádoby
• Poistný venti l 3 bar
• Odvzdušnovací venti l(manuálny)

Regulácia s ochrannou zástrčkou :
Súčasti  vnútri modulu sú už vopred zapojené. 

Dodáva sa voľne:
• Snímač kolektora
• 2 ponorné snímače (pre zóny 1 a 2)
• CAN-Bus prívod L=10m k pripojeniu s 
ETA regulácia kotla
Hodnoty podľa smernice ErP-Richtlinie:
Solarne čerpadlo WILO Yonos Para ST15/7.0 PWM2: 
priemerný výkon pri 50%= 23W
Spotreba integrovaného regulátora= 4,3W

H Y D R A U L I C K É  M O D U L Y

Opti málna náväznosť slnka:

Modul vrstveného nabíjania 
ETA SLM
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Počet a umiestnenie prípojok sú opti malizované 
pre hydraulický a regulačný systém ETA.
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Technické údaje Eco 500

Objem l 501
Strata na udržiavanie tepla S W 104,17
Klasifi kácia nádrže C
Maximálny povolený prevádzkový tlak bar 3
Maximálna povolená prevádzková teplota °C 95
Celková hmotnosť kg 62
I Izolácia mm 50
ø P Priemer (s izoláciou) mm 750
V Výška (s izoláciou) mm 1.650
K Preklopná výška (s izoláciou) mm 1.820

Výška umiestnenia Eco 500

B1 Pripevnenie (modul 
čerstvej vody)

mm 1.275
B2 mm 790
M0 Nátrubok 1“

hore
M1 mm 1.400
M2 Nátrubok 1 ½” mm 750
m3 Nátrubok 1“ mm 250

     Výška umiestnenia Eco 500
T1

Ponorná rúrka ø 9 mm 
(pre teplotný snímač)

mm 1.400
T2 mm 1.125
T3 mm 850
T4 mm 575
T5 mm 300

Rozmery
 a pripojenia

T E C H N I C K É  Ú D A J E
 E C O  Z Á S O B N Í K  5 0 0
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Počet a umiestnenie prípojok sú opti malizované pre ETA 
hydraulický a regulačný systém. Nasledujúce obrázky 
zobrazujú vrstvenú solárnu akumulačnú nádobu SPS s 
dodatočným solárnym výmenníkom (pripojenie S1 a S2)dar.
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Pripojenie M3 bez termického odtoku je určené pre 
spiatočku vykurovacích kotlov, ktoré majú vyhrievať 
len hornú polovicu akumulačnej nádoby, alebo sú 
určené pre elektrickú skrutkovaciu patrónu s 6/4" 
AG. 

Pripojenie M4 je špeciálne koncipované pre 
spiatočku zo zásobníka teplej vody. Termickou 
odbočkou sa vedie teplý spätný chod do stredu 
zásobníka a studený spätný chod do spodnej 
treti ny. 

          Pripojenia M6 a M7sú len pri vrstvených 
akumulačných nádobách SP a SPS 2200. 
Tieto prípojky sú vybavené prúdovou tryskou pre 
veľké výkony s prietokom až do 
20 m³/h. 

Viac ako dve akumulačné nádoby je nutné z 
hydraulických dôvodov spojiť s externým potrubím 
systémom Tichelmann. 

Solárne vrstvené akumulačné nádoby požadujú 
na každých 100 litrov plochu kolektoru 1 m². V 
prípade malej kolektorovej plochy na zásobník 
alebo pri viacerých solárnach zariadeniach sa 
požaduje ETA modul vrstveného nabíjania.

Rozmery 
a pripojenia

V R S T V E N Á  A K U M U L A Č N Á  N Á D O B A  S P  A  S P S  6 0 0 
D O  2 2 0 0
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Technické údaje Jednotka SP 600
SPS 600

SP 825 
SPS 825

SP 1000 
SPS 1000

SP 1100 
SPS 1100

SP 1650 
SPS 1650

SP 2200 
SPS 2200

Objem l 600 825 1.000 1.100 1.650 2.200
Strata na udržiavanie tepla S W 112,50 120,83 125,00 133,33 162,50 -
Klasifikácia nádrže C C C C C -
Maximálny povolený prevádzkový tlak bar 3
Maximálna povolená prevádzková 
teplota °C 95

Celková hmotnosť (bez solárneho 
registra) kg 117 141 160 166 274 328

Výber farby izolácie Strieborná Strieborná / 
melónovo žltá Melónovo žltá

I Izolácia mm 100
ø P Priemer (bez izolácie) mm 700 790 790 850 1.000 1.150
ø P Priemer (s izoláciou) mm 900 990 990 1.050 1.200 1.350
V Výška (s izoláciou) mm 1.800 1.939 2.219 2.150 2.370 2.380
K Preklopná výška (bez izolácie) mm 1.810 1.970 2.240 2.200 2.420 2.430

Výška umiestnenia Jednotka SP 600 
SPS 600

SP 825 
SPS 825

SP 1000 
SPS 1000

SP 1100 
SPS 1100

SP 1650 
SPS 1650

SP 2200 
SPS 2200

M0

Nátrubok 6/4“
hore

M1 mm 1.595 1.718 1.998 1.910 2.095 2.080
M2 mm 1.240 1.393 1.513 1.535 1.710 1.735

m3
Nátrubok 6/4“ (bez vrstveného 
plechu) mm 865 833 943 940 1.020 1.100

M4 Nátrubok 6/4“
mm 800 773 883 875 940 965

M5 mm 125 148 148 170 205 230
M6 Nátrubok 2“

mm - - - - - 360
M7 mm - - - - - 1.970
T1

Ponorná rúrka ø 9 mm  
(pre teplotný snímač)

mm 1.510 1.628 1.908 1.820 2.005 1.985
T2 mm 1.340 1.493 1.613 1.635 1.810 1.835
T3 mm 1.140 1.293 1.413 1.435 1.610 1.635
T4 mm 965 933 1.043 1.040 1.120 1.200
T5 mm 525 503 547 565 625 690
T6 mm 230 253 253 275 310 325

Doplňujúce údaje pre vrstvový zásobník Solar SPS:

Technické údaje Jednotka SPS 600 SPS 825 SPS 1000 SPS 1100 SPS 1650 SPS 2200
Optimálna plocha solárneho kolektora
(vzhľadom na objem zásobníka) m² 3-7 4-9 5-11 6-12 8-18 11-25

Maximálna plocha solárneho kolektora
(vzhľadom na solárnu špirálu) m² 15 15 18 20 25 30

Maximálny povolený prevádzkový tlak  
(solárneho výmenníka) bar 16

Maximálne povolená prevádzková 
teplota  
(solárneho výmenníka)

°C 110

Celková hmotnosť (so solárnym 
registrom) kg 157 182 206 213 338 409

Výhrevná plocha solárneho registra m² 2,5 2,5 2,9 3,2 4,0 5,1
Obsah solárneho registra l 15,5 15,5 18,0 20,0 25,0 33,9
Strata tlaku pri 1000 l/h mWs 0,31 0,31 0,36 0,39 0,49 0,61

Výška umiestnenia Jednotka SPS 600 SPS 825 SPS 1000 SPS 1100 SPS 1650 SPS 2200
S1 Nátrubok R1“ 

(prípojka solárneho registra)
mm 818 757 841 863 940 1.032

S2 mm 230 253 253 275 310 360

*Nami uvedené hodnoty klasifikácie nádrží pre ETA SP/SPS a straty na udržiavanie tepla platia výlučne iba v kombinácii: 
vrstvový akumulačný zásobník ETA SP/SPS a izolácia pre ETA SP/SPS NeodulPlus

T E C H N I C K É  Ú D A J E  V R S T V E N E J  A K U M U L A Č N E J 
N Á D O B Y 

 S P  A  S P S  6 0 0  A Ž  2 2 0 0
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Počet a umiestnenie prípojok sú opti malizované 
pre 
ETA hydraulický a regulačný systém. 
Následujúce grafy predstavujú akumulačnú 
nádobu SP dar.
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Svorky M1 a M5 majú špeciálne zap/vyp.prúdový 
cilinder , a preto sú pre veľké kotly výstupy do 500 
kW ( 25m³ / h ) navrhnute. 
Pripojenie M3 bez termického odtoku je určené pre 
spiatočku vykurovacích kotlov, ktoré majú vyhrievať 
len hornú polovicu akumulačnej nádoby, alebo sú 
určené pre elektrickú skrutkovaciu patrónu s 6/4" 
AG. 

Pripojenie M4 je špeciálne koncipované pre 
spiatočku zo zásobníka teplej vody. 
Viac ako dve akumulačné nádoby je nutné z 
hydraulických dôvodov spojiť s externým potrubím 
systémom Tichelmann.

      Rozsah zásobnika SP 3000–5000 je výhradne bez 
slnečného registra. Solárny systém je určený pre 
extrémne veľký objem vonkajšieho nabíjacieho 
výmenníka, ako je napríklad solárny vrstevný modul 
ETA.

V R S T V E N Á  A K U M U L A Č N Á  N Á D O B A 
S P  3 0 0 0  D O  5 0 0 0

Rozmery
 a pripojenia
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Technické údaje SP 3000 SP 4000 SP 5000

Objem l 3.000 4.000 5.000
Maximálny povolený prevádzkový tlak bar 3
Maximálna povolená prevádzková 
teplota °C 95

Celková hmotnosť kg 397 477 582
Výber farby izolácie Melónovo žltá
I Izolácia mm 100
ø P Priemer (bez izolácie) mm 1.250 1.400 1.600
ø P Priemer (s izoláciou) mm 1.450 1.600 1.800
H Výška (s izoláciou) mm 2.712 2.920 2.850
K Preklopná výška (bez izolácie) mm 2.740 2.950 2.890

Výška umiestnenia SP 3000 SP 4000 SP 5000

M0 Nátrubok 6/4“ hore
M1 Nátrubok 2“ mm 2.286 2.465 2.355
M2 Nátrubok 6/4“ mm 1.811 1.915 1.880

m3
Nátrubok 6/4“ (bez vrstveného 
plechu) mm 1.176 1.300 1.245

M4 Nátrubok 6/4“ mm 1.041 1.145 1.110
M5 Nátrubok 2“ mm 426 455 495
T1

Ponorná rúrka ø 9 mm  
(pre teplotný snímač)

mm 2.386 2.565 2.455
T2 mm 1.911 2.015 1.980
T3 mm 1.711 1.815 1.780
T4 mm 1.276 1.400 1.345
T5 mm 766 835 835
T6 mm 326 355 395

T E C H N I C K É  Ú D A J E  V R S T V E N E J  A K U M U L A Č N E J 
N Á D O B Y  

S P  A  S P S  3 0 0 0  A Ž  5 0 0 0
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Jednoduché a 
kontrolovateľné 
odvšadiaľ
Dobrá technika je charakteristi cká tým, že je 
užívateľsky príjemná. Aby ste vedeli využívať 
mnoho funkcií ETAtouch, nemusíte byť technik.

S E R V I S

Režim pri odchode, 
nočný pokles, nasta-
venie dovolenky: 
intuití vne okamžite 
viete, ktoré tlačidlo 
čo znamená.

Cez smartphone, PC alebo tablet, 
môžete ovládať kotol rovnako ako aj 
priamo na dotykovom displeji.

ETAtouch: dotyková obrazovka na kotli
Tie časy neprehľadne usporiadaných tlačidiel a 
ovladačov sú preč, pretože s dotykovou obrazovkou 
riadiaceho systému ETA HACK môžete vykonať 
všetky nastavenia pohodlne a ľahko. Ikony sú 
samovysvetľujúce. Či chcete mať celkovo teplejšie 
alebo chladnejšie, zmeniť čas pre nočný pokles alebo 
chcete kotol zapnúť počas vašej dovolenky, budete 
intuití vne klikať na správny obrázok úplne bez návodu 
na používanie.

Cez dotykový displej regulujete nielen kotol ale 
aj všetky zapojené komponenty ako akumulačný 
zásobník, sklad peliet, solárny systém alebo prípravu 
teplej vody. Tak napríklad bezprostredne viete, ako 
veľa peliet máte ešte na sklade alebo ako efektí vny 
bol váš solárny systém.

meinETA: internetová platforma, ktorá je 
zadarmo
Ak je váš kotol pripojený k internetu, tak môžete 
pozrieť a zmeniť všetky nastavenia kúrenia na vašom 

mobile, tablete alebo PC. Tak máte vaše kúrenie v 
rukách, kdekoľvek kde ste! Ak sa prihlásite pod www.
meinETA.at, uvidíte dotykovú obrazovku rovnako, ako 
by ste stáli priamo pred kotlom! 

Zásobník na popol musí byť vyprázdnený, je to čas pre 
následujúci servis vykurovania. Nemusíte myslieť sami 
na všetky ti eto veci. meinETA vám ich pripomenie 
zadarmo e-mailom.

Rýchla pomoc
Dajte vášmu inštalátérovi alebo zamestnancovi ETA - 
zákaznícke služby dočasné prístupové práva k vášmu 
meinETA účtu. Tak sa môže pripraviť na návštevu 
s vami. A možno nemusí technik vôbec prísť, lebo 
vďaka meinETA vám môže povedať po telefóne čo 
musíte urobiť, aby mohlo byť kúrenie opäť spustené. 
Zobrazenie stavu vám ukáže, kto má prístup k vášmu 
kotlu. Kto bude patriť k vašej partnerskej sieti , 
rozhodnete vždy vy!
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K vašim službám
ETA- zariadenia sa vyznačujú
najvyššou kvalitou.
V Rakúsku majú navyše vybavené 
patentované systémy, celková montáž 
sa realizuje v budove v severozápadnej 
časti  Rakúska. Ak sa niekedy vyskytne
porucha ETA-zákaznícky servis je rýchlo 
na mieste.
Skúsený a kompetentný tí m je pre Vás 
vždy na mieste.

Prísť do teplého domova: 
Kotol je možné ovládať aj na 
cestách.

Technické predpoklady pre meinETA.
Ak chcete využívať meinETA potrebujete 
širokopásmové pripojenie k internetu v dome. 
Dotykový displej kotla je pripojený cez sieťový 
kábel k Internetu. Tí, ktorí nemajú žiadne sieťové 
pripojenie v suteréne/pivnici sa jednoducho pripoja 
cez ETA Powerline. On pohodlne prenáša dáta cez 
každú elektrickú zásuvku k modemu.

Pre tablet, smartphone a PC
meinETA beží na všetkých hlavných operačných
systémoch, ako je iOS alebo Android.
Prostredníctvom počítača môže byť načítané
meinETA cez akýkoľvek moderný webový prehliadač,
napríklad Mozilla Firefox, Safari, Google chrome a
Internet Explorer 9.
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P R E H Ľ A D  S Y S T É M U

Všetko cez displej: 
ETA štandard
Moderný vykurovací systém je efektí vny len vtedy, keď 
je správne vyregulovaný. Preto poskytuje ETAtouch.

V ETAtouch regulácií sú bez ďalších skrytých 
poplatkov zahrnuté všetky funkcie pre dva 
vykurovacie okruhy, teplú vodu cez zásobník alebo 
modul čerstvej vody a takti ež zahŕňa integráciu 
do solárneho systému. Disponuje ti ež cez LAN 
pripojenie sériovo vyrábaný ETA PelletsCompact. 
Pripojením kotla k internetu, môžete všetky 
komponenty pohodlne ovládať cez PC, tablet alebo 
smartphone.

Regulácia kotla a spaľovania*
Regulovateľná rýchlosť otáčok agregátov šetrí 
prúd. Regulácia lambda sondy a regulácia času 
zapaľovania zvyšuje účinnosť. Všetky pre prevádzku 
relevantné komponenty sú monitorované.

Riadenie akumulačnej nádoby**
Tri až päť snímačov v zásobníku reguluje zdroj 
tepla v systéme a odvádza teplo do jednotlivých 
spotrebiteľov. S piati mi snímačmi kaskádovej 
regulácie, vykurovanie drevom a riadenie špičkovej 
záťaže pre ETA - štandard.

Príprava teplej vody*
Je to možné cez ETA modul čerstvej vody ako aj cez 
zásobník teplej vody alebo kombinovaný zásobník. 
Všetky varianty môžu byť ti ež riadené cirkulačným 
čerpadlom s časovým programom a/alebo 
programom prevádzky.

Solárne zariadenie**
Regulované s 1 okruhovým alebo 2 okruhovým 
solárnym zariadením s jedným alebo dvomi 
zásobníkmi, zónové nabíjanie cez ETA modul 
vrstveného nabíjania a ti ež dvomi kolektormi a 
takti ež tromi spotrebiteľmi.

Dva regulované zmiešavacie okruhy**
Beží cez týždenný program s časovými oknami a 
automati ckými a/alebo manuálnymi doplnkovými 
funkciami. Voliteľne rozšíriteľný systém s izbovým 
snímačom a diaľkovým ovládaním.
* Štandardnou súčasťou dodávky je regulácia a snímač.
**  Regulácia a snímač sú k dispozícií ako príslušenstvo.

Ďalšie systémové funkcie**
Diaľková teplotná detekcia a/alebo prepínanie, 
termostat alebo termostat diferenciálnej teploty, 
zobrazenie až piati ch voľne nastaviteľných teplôt, 
požiadavka na teplo od externého zariadenia a tak-
ti ež diaľkového vedenia s alebo bez zmiešavača.

Nástenná skrinka pre komplexné zariadenia.
Všetky regulácie sú rozšírené cez nástennú skrinku, 
s alebo bez dotykového displeja.

Ikony na dotykovom displeji sú 
intuití vne aj bez návodu. Ovládanie 

vykurovacieho zariadenia je hračkou.
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E T A

Od 
Severozápadnej štvrti v Rakúsku 
(Hausruckviertel) do celého sveta 
ETA sa špecializuje na výrobu vykurovacích systémov 
biomaosou, teda kotlov na kusové drevo, pelety a dre-
vnú štiepku. Spája najmodernejšiu techniku s prirodze-
ne obnoviteľnými zdrojmi.

ETA znamená efektívnosť
Technici označujú efektívnosť, teda účinnosť kúrenia 
gréckym písmenom η, ktoré sa vyslovuje „eta“. Kotly 
značky ETA sú symbolom vyššej tepelnej účinnosti 
pri nižšej spotrebe paliva, ohľaduplnosti k životnému 
prostrediu a trvalej udržateľnosti.

Drevo: staré ale dobré
Drevo je naše najstaršie palivo ale aj najmodernejšie: 
medzi otvoreným ohňom z jaskyne a najmoderne-
jším spaľovacím kotlom na biomasu sa rozprestiera 
dlhá história. V polovici 20. storočia na krátku dobu 
poklesol počet kúrení na drevo. Novou metódou bolo 
vykurovanie naftou. Bola to však len krátka prestávka v 
porovnaní so stabilným používaním dreva. V súčas-
nosti už vieme, že vykurovanie fosílnymi palivami 
nemá budúcnosť. Prispieva k zohrievaniu klímy a škodí 
životnému prostrediu. Zároveň nie je zabezpečená ani 
dlhodobá bezpečnosť zdrojov pretože fosílnych surovín 
je čoraz menej, neobnovujú sa a čiastočne pochádzajú 
z politicky nestabilných regiónov. Oproti tomu je drevo 
výhodnejšie, udomácnené, obnoviteľný zdroj ktoré pri 
spaľovaní nezaťažuje pri spaľovaní podnebie. Niet sa 
preto čomu diviť, že kúrenie drevom prekvitá!

   Komfort s mnohými súčasťami
Hornorakúska spoločnosť ETA od decembra 1998 
projektuje a vyrába vykurovacie kotly na drevo 
novej generácie. Vynikajú množstvom patento-
vaných technológií a najmodernejších regulačných 
techník a aj napriek tomu je ich obsluha dokonalo 
jednoduchá. Vďaka komfortu a účinnosti sú vyrobky 
značky ETA obľúbené na celom svete. S produkciou 
viac ako 10.000 kotlov ročne a vývoznou kvótou vo 
svete viac ako 80 % je ETA jedným z popredných 
výrobcov kotlov na biomasu.

Kúpou získate viac než iba kotol
Ten, kto sa rozhodne pre kotol na drevo alebo pelety 
značky ETA, ťaží z trvalej udržateľnosti. A to nie iba 
v oblasti paliva. Spoločnosť ETA koná zodpovedne 
vo všetkých oblastiach. Vďaka tomu vznikajú trvale 
udržateľné pracovné miesta v danom regióne. Cez 
230 zamestnancov v Hofkirchen (obec v Rakúsku v 
dolnom Bavorsku pri rieke Trattnach) má k dispozí-
cii tie najlepšie pracovné podmienky, okrem iného 
aj vlastnú prevádzkovú jedáleň, svetlé montážne a 
skladovacie priestory, posilňovňu a saunu. K dispo-
zícii je aj bezplatná prípojka na nabíjanie elektro-
mobilov, ktorá je zásobovaná vlastnou elektrickou 
energiou z fotovoltaickej elektrárne spoločnosti. Táto 
elektráreň zabezpečuje aj celkovú spotrebu elektri-
ckej energie budovy, vďaka čomu sa ušetrí približne 
230 ton CO2 ročne.
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ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

A-4716 Hofk irchen an der Tratt nach 
Tel.: +43 (0)7734 2288-0 

Fax: +43 (0)7734 2288-22 
info@eta.co.at
www.eta.co.at

ETA energy
Staškov 200
023 53
info@etaenergy.eu
www.etaenergy.eu

Kúrenár Vám poradí

Technické zmeny vyhradené
Pre zvýšenie úžitku z nášho neustáleho rozvoja, si vyhradzujeme právo na technické zmeny aj bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby 
alebo technické zmeny akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli, nie sú dôvodom žiadného nároku. Jednotlivé časti  zariadenia, ktoré sú uvedené a popísané 
v dokumente, sú dostupné len ako príslušenstvo. V prípade nezrovnalostí  medzi jednotlivými dokumentmi týkajúcimi sa rozsahu dodávky sú záväzné 
údaje v našom aktuálnom cenníku. Všetky obrázky sú len symbolické obrázky a môžu obsahovať možnosti , ktoré sú k dispozícií za príplatky. 
Foto zdroj: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Shutt erstock, Photocase.

ETA PU PelletsUnit 7 až 15 kW

ETA SH Drevosplyňujúci kotol 20 až 60 kW

ETA HACK VR šti epkový kotol 
s posuvným roštom 333 – 500 kW

ETA PC PelletsCompact 20 až 50 kW

ETA SH-P drevosplyňujúci kotol 20 a 30 kW
s ETA TWIN horákom na pelety 20 a 26 kW

ETA PE-K Kotol na pelety 35 až 220 kW

ETA HACK Kotol na šti epku 20 až 200 kW

ETA vrstvená akumulačná nádoba 
SP 500 bis 5.000 l
und SPS 600 bis 2.2000 l

ETA Hydraulické 
moduly

Schichtpuff er ETA SK, 2016-05


