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Nazwa HEF przywodzi na myśl kotły cen-

tralnego ogrzewania, ale to znacznie więcej,

to marka, którą tworzono przez ostatnie

20 lat i która obecnie jest jedną z wiodących

w tej dziedzinie. 

Kotły retortowe firmy HEF cieszą się już

od dawna renomą wśród tysięcy użytkowni-

ków i instalatorów. Z roku na rok firma dy-

namicznie powiększa swoje rynki zbytu,

a co za tym idzie, zwiększa produkcję.

Obecnie wyroby te można kupić nie tylko

na terenie całego kraju, lecz również za gra-

nicą. 

Kotły firmy HEF stały się symbolem wyro-

bu o doskonałej jakości, zapewniającej

klientom nie tylko komfort i bezpieczeń-

stwo lecz również efekty ekonomiczne. Ko-

tły tego typu charakteryzują się dużymi

możliwościami regulacji mocy w szerokim

zakresie (30-100% mocy znamionowej),

przy równoczesnym nieznacznym spadku

sprawności cieplnej.

Obecnie w naszej ofercie znajduje się szero-

ki wachlarz wyrobów.

EKO-PLUS – z wentylatorem i podajni-

kiem ślimakowym 15-1800 kW

EKO-PLUS LUX – z wentylatorem i po-

dajnikiem ślimakowym 25-50 kW.

Automatyczne kotły typu EKO-PLUS

przeznaczone są do spalania węgla kamien-

nego sortymentu groszek-eko, o granulacji

5-25 mm. Kotły te budowane są w postaci

zespołu elementów, tworzących dopracowa-

ne urządzenie o zwartej konstrukcji. Różni-

ce pomiędzy kotłem EKO-PLUS i EKO-

PLUS LUX to: możliwość czyszczenia wy-

miennika bez demontażu części kotła oraz

szybki dostęp do wymiennika. 

EKO-PLUS „U” – z dodatkowym paleni-

skiem 18-50 kW. 

Podstawowym paleniskiem jest paleni-

sko retortowe przystosowane do spala-

nia węgla kamiennego sortymentu gro-

szek-eko, granulacji 5 - 25 mm. Zastoso-

wanie dodatkowego paleniska rusztowe-

go, którego praca jest całkowicie nieza-

leżna od sterownika, pozwala na eksplo-

atację kotła podczas dłuższych przerw w

dostawie energii elektrycznej, pod wa-

runkiem, że instalacja może pracować w

układzie grawitacyjnym. Palenisko

rusztowe pełni rolę paleniska rezerwo-

wego, przeznaczonego do okresowego

spalania drewna.

EKO-PLUS „U” na PELLETY – do spa-

lania biomasy – pelety 18-50 kW.

Rozwinięciem konstrukcji kotła EKO-

PLUS UNIWERSALNY jest typoszereg

kotłów EKO-PLUS PELLETS. Podstawo-

wym paliwem dla kotłów tego typu są pele-

ty a paliwem zastępczym jest węgiel ka-

mienny sortymentu groszek-eko. Najważ-

niejszą modyfikacją wymiennika jest zasto-

sowanie wykładziny ceramicznej w komo-

rze spalania oraz przekonstruowanie kana-

łów dymowych. 

EKO-PLUS MULTI – do spalania miału

25-75 kW.

Kocioł EKO-PLUS  MULTI działa na tej

samej zasadzie co EKO-PLUS. Dzięki za-

stosowaniu palnika miałowego z obroto-

wym talerzem retorty i zgarniaczem spie-

ków możliwe jest spalanie rozmaitych ga-

tunków miału kwalifikowanego dostęp-

nych na rynku (np. EKO-FINS itp.).

W skład typoszeregu wchodzą kotły od

25-75 kW. Palnik może spalać tradycyjne

paliwo stosowane w kotłach retortowych

jak również węgiel groszek-eko z większą

ilością podziarna lub mieszankę groszku i

miału.

HEF – z miarkownikiem ciągu

HONEYWELL 14-67 kW.

Kotły typu HEF są kotłami zasypowymi

w których zastosowano ruchome palenisko

rusztowe przystosowane do spalania węgla

kamiennego, drewna w postaci polan, zrę-

bek. Zastosowanie  wymiennika płytowego

zapewnia trójciągowy przebieg spalin, a me-

chaniczny regulator ciągu steruje procesem

spalania paliwa utrzymując zadaną tempe-

raturę wody w kotle. Sprawność tych ko-

tłów dochodzi do 79 %. Kotły zasypowe ty-

pu HEF produkowane są w zakresie mocy

od 14-67 kW, przy czym jednostka o mocy

67 kW wyposażona jest w ruszt wodny z ru-

chomym mechanizmem czyszczącym. 

MINI-HEF – do ogrzewań etażowych 

9-11 kW.

Kocioł stalowy z dolnym spalaniem. Wyko-

nany jako konstrukcja spawana z rusztem

żeliwnym sztabikowym. Kocioł ma zabu-

dowane 2 otwory na wysokości drzwiczek

zasypowych, które służą, do odprowadzenia

spalin przy otwarciu drzwiczek. Na

drzwiczkach dolnych jest regulacja dopły-

wu powietrza. Kocioł jest estetycznie obu-

dowany lakierowaną blachą w kolorze bia-

łym lub brązowym. Estetyczna izolowana

obudowa pozwala na ustawienie kotła np.

w kuchni. 
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