
Centralne ogrzewanie to wci¹¿ najpopular-
niejszy system grzewczy, stosowany do
ogrzewania domów jedno- i wielorodzin-
nych. Kot³y na paliwa typu groszek to urz¹-
dzenia stoj¹ce, tote¿ umieszcza siê je w od-
dzielnych pomieszczeniach. W s¹siedztwie
kot³a grzewczego mo¿e znajdowaæ siê miej-
sce do magazynowania opa³u.

W obecnych czasach domki jednorodzinne
s¹ budowane z ma³¹ kot³owni¹. Œwiadczy to
o tym, ¿e kot³y c.o. s¹ coraz mniejsze gabary-
towo i producenci kot³ów s¹ w stanie dopa-
sowaæ kocio³ do ka¿dego zakamarka naszej
kot³owni. Obecnie miejsce na kot³ownie nie
musi przypominaæ du¿ego sk³adu opa³u,
gdy¿ wszystkie paliwa sta³e s¹ dostêpne
w czystych 25 kg opakowaniach. Kot³y staj¹
siê urz¹dzeniami niewymagaj¹cymi prawie
obs³ugi przez u¿ytkownika. 

Szybki rozwój technologii produkcji ko-
t³ów i stosowanie coraz bardziej nowocze-
snych rozwi¹zañ powoduje, ¿e pomieszcze-
nia, w których zamontowano Ÿród³o ciep³a,
zupe³nie nie przypominaj¹ ciemnej, brudnej
i zakurzonej kot³owni. Sytuacja ta wynika ze
zmiany przepisów oraz z wiêkszej dba³oœci
inwestora o wygl¹d równie¿ tego miejsca
w budynku.Tak¿e producenci kot³ów dbaj¹
o to, regularnie wprowadzaj¹ coraz to lepsze
rozwi¹zania tak, aby u¿ytkownicy byli w pe³-
ni usatysfakcjonowani.

Kocio³ z automatycznym podajnikiem 
i zasobnikiem na paliwo jest znacznie wy-
godniejszy w eksploatacji, u³atwia te¿ utrzy-
manie kot³owni w czystoœci, bo raz uzupe³-
nione paliwo mo¿e wystarczyæ nawet na ty-
dzieñ grzania. W latach 90-tych przerabia³o
siê masowo kot³ownie na gaz i olej opa³owy
ze wzglêdu na ³atwy dostêp i nisk¹ cenê
a tak¿e czystoœæ w kot³owni. Obecnie paliwa
sta³e znowu wracaj¹ do ³ask, bo choæ gaz
i olej zapewniaj¹ bezobs³ugow¹ pracê urz¹-
dzeñ grzewczych, to kosztuj¹ znacznie wiê-
cej ni¿ wêgiel czy drewno. A co równie wa¿-
ne, wspó³czesna kot³ownia na paliwa sta³e
ju¿ nie musi byæ najbrzydszym miejscem
w domu – mo¿e byæ czysta i nowoczesna. 

Firma HEF jako producent kot³ów grzew-
czych na paliwa sta³e ma mo¿liwoœæ dopaso-

wania kot³ów do ka¿dej, nawet nietypowej
wymiarowo kot³owni. HEF zaspokoi nawet
najwiêksze wymagania klientów tote¿ nasze
kot³y jesteœmy w stanie umieœciæ w miej-
scach w¹skich i ciasnych, a jednoczeœnie
umo¿liwiaj¹cych swobodne czyszczenie
i konserwacjê kot³a. Mamy mo¿liwoœæ prze-
³o¿enia zasobnika paliwa na przedni¹ œcianê
kot³a, co umo¿liwia ³atwy dostêp do miejsca
zasypu. Firma dostosowuj¹c siê do wymagañ
klienta daje mo¿liwoœæ umieszczania paleni-
ska po lewej czy prawej stronie kot³a w za-
le¿noœci od potrzeby. Tak¿e umieszczanie
czopucha po prawej czy lewej stronie kot³a
jest pewnym wyjœciem w ma³ych i w¹skich
kot³owniach.

Jednym z lepszych rozwi¹zañ jest  instalo-
wanie na kot³ach sterownika pogodowego, co
umo¿liwia klientowi obni¿enie czêstotliwo-
œci zagl¹dania do kot³owni.

Kot³y na paliwo sta³e s¹ ca³y czas udosko-
nalane i modernizowane, m.in. poprzez
wprowadzenie coraz nowszych rozwi¹zañ
w technologii produkcji. Wp³ywa to na osi¹-
gniêcie wysokiej jakoœci i estetyki oferowa-
nych produktów. Jednak podstawowym
czynnikiem decyduj¹cym o jakoœci oraz eko-
nomicznoœci urz¹dzenia jest w³aœciwy dobór
materia³ów. Przy doborze kot³a uwzglêdnia-
ne s¹ parametry i œrodowisko pracy oraz ca³-
kowity jego koszt, przy jednoczesnym zacho-
waniu niezawodnoœci eksploatacji.

Dla zapewnienia prawid³owej, bezpiecznej
i d³ugotrwa³ej eksploatacji instalacji z kot³em
na paliwo sta³e niezbêdny jest nie tylko w³aœci-
wy dobór samego kot³a, ale równie¿ poprawne
rozwi¹zanie wszystkich elementów kot³owni.  

Wiêkszoœæ producentów podaje równie¿
szczegó³owe wymagania dotycz¹ce zasad
monta¿u i eksploatacji – tak, aby zapewniæ
dla swoich urz¹dzeñ optymalne warunki
pracy, zgodne z projektowanymi. Istotne s¹
równie¿ zalecane schematy po³¹czeñ, cho-
cia¿ trzeba tu zwróciæ uwagê, ¿e w przypad-
ku urz¹dzeñ importowanych proponowane
sposoby nie zawsze s¹ zgodne z polskimi
przepisami. Przydatna mo¿e byæ równie¿ 
literatura podejmuj¹ca tematykê kot³owni na
paliwo sta³e, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie
zawsze zosta³y w niej uwzglêdnione najnow-
sze konstrukcje kot³ów oraz stawiane przez
nie wymagania.
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