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Firma HEF od samego początku lat 80-tych była prekursorem

w produkcji nowoczesnych i wysokosprawnych kotłów na paliwa

stałe, które miały sprostać obowiązującym normom w dziedzinie

ochrony środowiska. Obecnie nasze urządzenia to połączenie kla-

sycznego i taniego surowca energetycznego – węgla z dbałością o śro-

dowisko naturalne. 

Nietrudno dostrzec, że dokonując wyboru najlepszego rozwiąza-

nia, firma HEF bierze pod uwagę zarówno walory użytkowe, jak

i najnowszą myśl techniczną, pozwalającą na zrealizowanie oczeki-

wań klientów.

Z roku na rok firma HEF wprowadza na rynek, modyfikacje dla

istniejących modeli kotłów oraz całkiem nowe urządzenia grzewcze

z myślą o wszystkich potencjalnych klientach zarówno indywidual-

nych jak i instytucjach. Wprowadzane modyfikacje mają służyć

zwiększeniu komfortu użytkowania produkowanych kotłów. I tak,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzone zosta-

ły nowe udogodnienia i kolejne nowości:

� Od tego roku nasze kotły cechuje bardzo wysoka sprawność po-

wyżej 90,3%, a nasze jednostki spełniają restrykcyjne kryteria

standardu energetyczno-ekologicznego stawianego urządzeniom

grzewczym małej mocy na paliwa stałe. 

� Stale prowadzimy szeroko zakrojone prace badawcze nad przygo-

towaniem palników do spalania paliw o niższych parametrach.

W trosce o komfort i zadowolenie naszych klientów pragniemy

wykorzystać w naszych jednostkach zarówno paliwa przystoso-

wane do kotłów retortowych jak i te o innych parametrach. Rów-

nocześnie ciągle szukamy alternatywy dla paliwa jakim są pellets.

� Obecnie możemy poszczycić się największą w Polsce jednostką

retortową o mocy 1,8 kW. W tym roku powstała także największa

kotłownia na bazie jednostek retortowych o mocy 5,4 MW. 

Jeżeli więc spoglądając na kocioł w swojej kotłowni chcemy

o nim powiedzieć: jakość, ekonomika, trwałość, bezawaryjność i re-

noma, kotły produkowane przez firmę HEF powinny być umiesz-

czone w czołówce naszej listy. 

Wyroby naszej firmy mają długoletnią tradycję, a nasi klienci

postrzegają je jako synonim niezawodności, wysokiego poziomu

technicznego oraz sprawdzonej jakości. Sprzedaż produktów firmy

odbywa się na terenie całego kraju w cenach producenta poprzez

grupę Autoryzowanych Dealerów.

Głównymi zaletami tych urządzeń są:

� wysoka sprawność energetyczna – powyżej 90% – gwarantująca

najniższe koszty wytwarzania ciepła – od ok. 13 zł/GJ w przypad-

ku małych kotłów do ok. 25 zł/GJ w przypadku kotłowni o mocy

do 5 MW. Jest to ciepło co najmniej dwukrotnie tańsze niż ciepło

otrzymane z innych surowców energetycznych (gaz ziemny, olej

opałowy)

� niska cena stosowanego paliwa (wyselekcjonowane sortymenty

węgla kamiennego o odpowiedniej wartości opałowej oraz do-

brych właściwościach fizykochemicznych)

� ciągłość pracy przez cały sezon grzewczy

� zautomatyzowana praca i bardzo małe zaangażowanie obsługi

(zasyp węgla w jednostkach małych mocy nawet raz na 6 dni, ob-

sługa jednostek większych – około 1 godz./dobę)

� niska energochłonność urządzeń pomocniczych

� spełnienie norm emisji substancji toksycznych do powietrza

� bardzo krótki czas zwrotu zainwestowanych środków np. w mo-

dernizację starego źródła ciepła

� nowoczesna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania

� niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania

� płynna regulacja mocy kotła w zakresie 30-100% mocy

� zaawansowane systemy sterowania wg wskazań pogodowych

� bezdymne oraz całkowite spalanie

� łatwa, wygodna obsługa oraz eksploatacja
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