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Prezentacja firmowa

Kot y grzewcze HEF
Firma HEF ponownie zaskakuje swoj

dalekowzroczno ci  w zrozumieniu potrzeb 

swoich klientów. W dobie niedoboru na rynku 

paliw jako ciowych, nowymi produktami firmy 

s  kot y wielopaliwowe.

HEF Wytwórnia Kot ów Grzewczych

ul. Oleska 104, 42-700 Lubliniec 

www.hef.pl, e-mail: handlowy@hef.pl

tel./faks 34 353 00 68, 353 08 20

SALONY FIRMOWE:

Katowice 32 259 26 32

Cz stochowa 34 368 29 71

Zawiercie 32 670 06 18

Tarnowskie Góry 32 392 23 30

Grodzisk Mazowiecki 22 357 52 92

MASTER – M UNI – Kocio  grzewczy przezna-

czony do spalania paliw sta ych w sposób zauto-

matyzowany. Palnik o oryginalnym kszta cie 

i muskularnej eliwnej budowie niew tpliwie 

wró y mu d ug ywotno . Przejrzysta i czytel-

na konstrukcja z pewno ci  nie nastr czy trud-

no ci w eksploatacji. Co jednak najwa niejsze dla 

potencjalnego u ytkownika: palnik spala  szeroki 

zakres dost pnych obecnie na rynku paliw sta-

ych: od mia u, poprzez groszek, w giel brunatny, 

a  po pelety, wykazuj c przy tym niespotykan

ekonomik  w zu yciu. Nie bez znaczenia pozo-

staj  równie  pozosta e elementy urz dzenia. Do 

zbudowania wymiennika u yto stali kot owej nie 

a uj c na ilo ci i jako ci materia u. 

Prostopad o cienna budowa, w której umieszczo-

no trójci gowy wymiennik p ytowy nadaje mu 

mimo odpowiedniej wagi, lekko ci i smuk o ci.

Ca o  solidnie wzmocniono w celu osi gni cia

wytrzyma o ci ci nieniowej. Wymiennik pozwa-

la na skuteczny odbiór temperatury ze spalin ze 

sprawno ci  kot a przekraczaj c  86%.  Komor

spalania, wyposa ono dodatkowo w ruszt wodny 

o mo liwo ci uzyskania pe nej mocy je li palnik 

g ówny nie jest wykorzystywany. Czyszczenie 

wymiennika odbywa si  z przodu poprzez du

wygodn  furtk . Standardowo kocio  zarz dzany

jest za po rednictwem czytelnego i intuicyjnego 

sterownika. Natomiast strumie  paliwa w podaj-

niku zabezpieczono zaworem termostatycznym 

wbudowanym. Kot y dost pne w mocach: 15, 20, 

25, 30, 35, 40, 50 kW.

Drug  nowo ci  w gamie produk-

tów firmy jest kocio CARBI.

Jest to ekonomiczne urz -

dzenie grzewcze, zapro-

jektowane z my l

o komforcie, wygo-

dzie i bezpiecze -

stwie u ytkowania. 

Sprawno  kot ów 

wynosi do 79%. 

Kocio  wyposa ony 

w ruszt wodny oraz 

przegrody wodne, 

o obszernej komorze za-

sypowej i poziomym prze-

p ywie spalin. Kot y te tak e

przystosowane s  do spala-

nia szerokiej gamy paliw 

sta ych, od w gli grubych, 

poprzez groszki, mia y w mieszankach, 

a  po drewno w postaci polan. Kocio

sterowany poprzez mikroprocesorowy 

blok roboczy nadzoruj cy jego prac  i obs uguj cy 

nast puj ce urz dzenia peryferyjne: wentylator na-

dmuchowy, pompa c.o., pompa c.w.u. (opcja).

Ponadto kocio  zabezpieczony jest ograniczni-

kiem temperatury STB, blokuj cym prac  wen-

tylatora nadmuchowego w przypadku przekro-

czenia przez kocio  temperatury bezpiecznej, tj. 

95° C. Produkowane moce kot ów: 9, 13, 17, 20, 

25, 30 kW.

Czy dzi ki swoim walorom kot y te zdob d  na-

sze uznanie? Nie da si  zaprzeczy , e ich poja-

wienie si  wiele zmienia. Jest równie  efektem 

kompilacji rzetelnej wiedzy in ynierskiej ze zdro-

worozs dkow  analiz  sytuacji paliw na polskim 

rynku.


