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Prezentacja firmowa

„Hajnówka” nale y do rodziny 

niskotemperaturowych, wodnych kot ów 

grzewczych o konstrukcji stalowej. Urz dzenia 

te warto stosowa  wsz dzie tam, gdzie istnieje 

atwy dost p do paliw sta ych, takich jak 

trociny czy drewno odpadowe. Kot y mog

s u y , w zale no ci od typu, do ogrzewania 

domów jednorodzinnych czy gospodarstw 

rolnych jak i budynków hodowlanych oraz 

budynków przemys owych. Produkowane 

kot y spe niaj  wymogi w zakresie ochrony 

rodowiska. Ich sprawno  przy spalaniu 

paliw podstawowych wynosi ponad 86 % 

co jest potwierdzone ekspertyzami O rodka 

Badawczo-Rozwojowego Gospodarki 

Energetycznej w Warszawie. Kot y typoszeregu 

“Hajnówka” pracuj  w ogrzewaniu wodnym 

systemu otwartego (PN-91/B/02413; 

PN-EN 303-5).

Kocio  “Hajnówka” umo liwia 

wykorzystanie nast puj cych róde  energii:

trociny drewno opa owe i odpadowe,

w giel, mia  w glowy.

Sprawno  energetyczna kot ów, przy wysokiej 

temperaturze czynnika grzewczego, jest nie  

mniejsza od 87% i dochodzi do oko o 93%. 

W prawid owo eksploatowanych kot ach typu 

“Hajnówka” emisja szkodliwych gazów jest 

bardzo niska. Ilo  tlenku w gla w spalinach 

wynosi ok. 0,02%. Natomiast tlenku azotu 

oko o 0,002%, a siarki nie przekracza, 

w zale no ci od rodzaju spalanej biomasy, 

0,05-0,09%. Kolejnym walorem urz dze

nale cych do typoszeregu “Hajnówka”

 jest doskona e spalanie oraz dopalanie 

w II komorze. Sprawia to, e popio y stanowi

jedynie 0,4% masy paliwa, a w spalinach nie 

ma sadzy. Unos py ów lotnych w spalinach 

jest mniejszy od 10 kg na ton . Zu ycie 

biomasy jest podobne do zu ycia w gla 

(unos jest jednak co najmniej dwa razy 

mniejszy, a zawarto  popio u 30 razy 

mniejsza, ni  przy standardowym gatunku 

w gla). W kot ach typy “Hajnówka” emisja 

netto dwutlenku w gla jest równa zero. 

Kot y charakteryzuje niskie zu ycie paliw 

kopalnych, a tym samym zmniejszenie emisji 

zanieczyszcze  do atmosfery, z mo liwo ci

atwej utylizacji odpadów. Kot y mog

by  wyposa one w elektroniczny uk ad 

steruj cy prac  wentylatora (nadmuchu) 

i pomp  cyrkulacyjn . Uk ad taki zapewnia 

stabiln  prac  urz dzenia oraz zmniejsza 

zu ycie opa u. 

Coraz wi cej osób spo ród zainteresowanych 

zakupem kot a zwraca uwag  nie tylko na jego 

wydajno  i cen , ale tak e na jego proekologiczne 

funkcjonowanie. Odpowiedzi  na takie wymagania 

klientów jest kocio  centralnego ogrzewania 

typu „Hajnówka” firmy NESKOP.

Kot y typu „Hajnówka” 

firmy NESKOP

 Kocio   c.o.120 kw

NESKOP s.c. J. Kolp, A. Kolp, K. Kolp

ul. Warszawska 116

17-200 Hajnówka

tel/faks: 085 682 47 44

tel.: 085 682 47 45

e-mail: biuro@neskop.pl

www.neskop.pl
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