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Wytwórnia Kotłów Grzewczych HEF swoje uznanie zyskała

dzięki wysokiej jakości i niezawodności produkowanych ko-

tłów grzewczych. Spełniając ustalone wymagania odpowia-

dające uzgodnionym specyfikacjom oraz właściwym nor-

mom i wymaganiom prawnym, wyroby HEF cieszą się na

rynku wysokim stopniem zaufania. Odznaczają się również

małą wrażliwością na spalanie paliwa o obniżonej wartości

opałowej. Strategia zróżnicowania oferty rynkowej pozwoli-

ła firmie na uplasowanie się w ścisłej czołówce producentów

kotłów na paliwa stałe. Wyrażając ilość wyprodukowanych

do tej pory niskoemisyjnych automatycznych kotłów retor-

towych w jednostce mocy, jest to na dzisiejszy dzień impo-

nująca liczba 370 MW.

Z roku na rok firma HEF wprowadza na rynek modyfikacje

dla istniejących modeli oraz nowe urządzenia grzewcze

z myślą o wszystkich potencjalnych klientach. Wprowadzane

modyfikacje mają służyć zwiększeniu komfortu użytkowania

produkowanych kotłów. 

Kolejną nowością świadczącą o prężności firmy jest kocioł

EKO-PLUS „U” PELLETS.

Urządzenie to jest rozwinięciem typoszeregu kotłów EKO-

PLUS „U”. Istniejący wymiennik został przystosowany do

współpracy z palnikiem do spalania biomasy. Najważniejszą

modyfikacją wymiennika jest zastosowanie wykładziny cera-

micznej w komorze spalania oraz przekonstruowanie kana-

łów spalinowych. W konstrukcji paleniska również dokona-

no kilku poważnych zmian konstrukcyjnych, polegających

między innymi na: zastosowaniu nowej konstrukcji dysz po-

wietrza pierwotnego w pierścieniu retorty, zabudowie dysz

powietrza wtórnego – co znacznie zmieniło rozkład powie-

trza w palenisku. Cel modyfikacji – odbiór ciepła ze spalane-

go paliwa z maksymalną sprawnością oraz ochrona wy-

miennika przed skraplaniem się spalin – został z powodze-

niem osiągnięty. Potwierdzeniem jest sprawność kotła prze-

kraczająca 90 %. Dokonane modyfikacje znacznie poprawiły

efektywność cieplną kotła pozwalając na stałe opalanie bio-

masą. Palnik został zaprojektowany w taki sposób, by mógł

spalać jako podstawowe paliwo pelety produkowane z róż-

nych rodzajów biomasy, np. trocin, słomy, wytłok rzepaku

itp. Zadowalające efekty przynosi również spalanie biomasy

w postaci różnego rodzaju nasion roślin uprawnych (np. bu-

raków cukrowych). Paliwem zastępczym jest węgiel kamien-

ny sortymentu groszek II. Dodatkowo kocioł posiada wy-

mienne palenisko rusztowe umożliwiające w sytuacjach

awaryjnych (np. brak prądu) spalanie innych rodzajów pali-

wa np. węgla lub drewna. Kotły EKO-PLUS „U” PELLETS pro-

dukowane są w zakresie mocy 18-50 kW.

Po raz kolejny mamy więc do czynienia z produktem mają-

cym szansę stania się przebojem w dziedzinie kotłów na pa-

liwa stałe. Nietrudno dostrzec, że dokonując wyboru najlep-

szego rozwiązania, firma HEF bierze pod uwagę zarówno

walory użytkowe, jak i najnowszą myśl techniczną, pozwala-

jącą na zrealizowanie oczekiwań klientów. Gwarancją reno-

my wytwarzanych przez firmę HEF produktów są: jakość,

wykwalifikowana załoga, wykorzystanie wysokogatunko-

wych materiałów, innowacje techniczne oraz stosowanie no-

woczesnych maszyn. Polecając swoje urządzenia HEF gwa-

rantuje fachowe doradztwo w zakresie możliwości zastoso-

wania produkowanych kotłów, możliwość zakupu, montażu

oraz serwisu kotłów w całym kraju. Kotły firmy HEF to urzą-

dzenia od podstaw projektowane, wdrażane i produkowane

przez HEF. 
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