
POWIERZCHNIA
U¯YTKOWA
Przy wyborze odpowiedniej mocy kot³a

celowe jest okreœlenie powierzchni u¿yt-

kowej, sprecyzowanie z jakich materia³ów

s¹ zbudowane œciany i dach, oraz wyzna-

czenia ich wspó³czynnika przenikania cie-

p³a. Moc kot³a zale¿y przede wszystkim

od kubatury budynku, typu instalacji, izo-

lacji cieplnej oraz od liczby mieszkañców.

Dobór kot³a powinien byæ przeprowadzo-

ny po bilansie cieplnym ogrzewanych po-

mieszczeñ wg PN-83/B-03406 przy jedno-

czesnym wykorzystaniu norm PN-82/B-

02020 i PN-68/B-03407. W przypadku

zapotrzebowania na moc wiêksz¹ od ok.

20 kW do mocy c.o. nie dodaje siê mocy

do podgrzewania wody, czyli dobieraj¹c

kocio³ grzewczy przyjmuje siê tylko za-

potrzebowanie na c.o. Dok³adn¹ war-

toœæ zapotrzebowania, uwzglêdniaj¹c¹

technologiê budynku, powierzchniê

mieszkaln¹, izolacjê termiczn¹ i typ in-

stalacji sanitarnych, powinien okreœliæ

projektant lub instalator na miejscu. 

RODZAJ PALIWA
Nowoczesne piece c.o. na paliwa sta³e s¹

przystosowane do spalania konkretnego

rodzaju opa³u. W³aœciwa eksploatacja

urz¹dzenia polega na zastosowaniu siê do

zaleceñ producenta. Wówczas bêd¹ zacho-

wane parametry tzn. sprawnoœæ oraz sto-

pieñ emisji zanieczyszczeñ do atmosfery.

Czas obs³ugi kot³a bêdzie ograniczony do

minimum. Równie¿ praca bêdzie przebie-

ga³a bezawaryjnie. Do spalania dobrego

jakoœciowo wêgla powstaj¹ nowe kon-

strukcje pieców c.o., w których stosuje siê

nowoczesne rozwi¹zania techniczne. Jed-

nym z takich rozwi¹zañ jest piec z palni-

kiem retortowym. Paliwem jest groszek

o granulacji 5-25 mm o niskiej zawartoœci

siarki (tzw. eko-groszek). Wartoœæ opa³o-

wa eko-groszku to 26-27 MJ/kg. Paliwo to

zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ.

PRODUCENT
Nastêpny krok to wybór producenta ko-

t³ów, który dba nie tylko o dobr¹ jakoœæ

produktu, lecz równie¿ o œrodowisko na-

turalne, a co za tym idzie produkt spe³nia

rygorystyczne normy dotycz¹ce ochrony

œrodowiska. Wa¿nym jest, by technologia

wybranego producenta by³a nowoczesn¹,

a kocio³ nie by³ Ÿród³em emisji szkodli-

wych py³ów i gazów do atmosfery. Jed-

nym z takich producentów jest firma

HEF. 

ZAKUP
W najbli¿szym Salonie Firmowym firmy

HEF, po konsultacji z naszym specjalist¹

dokonaj wyboru odpowiedniego modelu

kot³a (Eko-Plus, Eko-Plus „U”, Eko-Plus

Multi i inne). Produkty firmy HEF spe³-

niaj¹c wysokie kryteria w zakresie ekolo-

gii zapewniaj¹ sprawne i bezawaryjne

dzia³anie. Wszystkie informacje na temat

najbli¿szego Salonu Firmowego lub Auto-

ryzowanych Sprzedawców znajduj¹ siê na

stronie internetowej www.hef.com.pl.

W firmie HEF umów siê na monta¿ kot³a.

Gwarantujemy:

fachowe doradztwo, obs³ugê, dostawê

i serwis.

szeroki zakres mocy produkowanych ko-

t³ów i palenisk retortowych od 9-1800 kW

p³ynn¹ regulacjê energetyczn¹ od 30-

100% mocy

nowoczesn¹ konstrukcjê i du¿¹ estety-

kê kot³ów

szeroki wybór sterowania

modu³ow¹ zabudowê kot³ów

d³ugoletnie doœwiadczenie poparte

praktyk¹ 25 lata na rynku

wyœmienit¹ jakoœæ oraz tradycjê w pro-

dukcji kot³ów.

WYTWÓRNIA

KOT£ÓW GRZEWCZYCH HEF

ul. Oleska 104

42-700 Lubliniec

tel./faks 034 353 00 68, 034 353 08 20

www.hef.com.pl

e-mail: hef@hef.com.
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Kot³y retortowe firmy HEF ciesz¹

siê ju¿ od dawna renom¹ wœród

tysiêcy u¿ytkowników 

i instalatorów. Z roku na rok 

firma dynamicznie powiêksza

swoje rynki zbytu, a co za tym

idzie, zwiêksza produkcjê.

Obecnie wyroby te mo¿na kupiæ

nie tylko na terenie ca³ego kraju,

lecz równie¿ za granic¹.

Nowoczesne kot³y grzewcze
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