
       TARNESSE KUULUB

• Üks või mitu katlaseadet, millised võivad  
  töötada kas kõik korraga või ükshaaval
• Täiskomplektne katlamaja koos kõikide 

vajalike seadmetega 
• Katlamaja hoone vastavalt kliendi soovi-

le, näiteks metallkarkass, kaetud „sand-
wich“ paneelidega koos katusega, või 
katlamaja paigaldamine olemasolevasse 
hoonesse

Hankides meilt katlmaja koos hoone me-
tallkarkassiga, teostame me enne tarnet 
kogu seadmestiku täis montaaži, ning 
seejärel jagame kogu tarnitava kompleksi 
vastavalt valitud transpordiliigile sobiva-
tesse transpordisuurustesse. Selle eeltöö 
tulemusena suudame paigaldada kogu 
katlamaja oma lõpp asukohas 2 – 3 nä-
dalaga.

       TEHNILISED PARAMEETRID  
       JA ÜLDANDMED     

• Katlamajade võimsused 0,5 – 5 MW
• Täisautomaatsed lahendused
• Kasutegur 85…90%
• Moodulkonstruktsioon 
  (paigaldusaeg  käivituseni ainult 2…3 nädalat)
• Katlamaja enda soojusrežiimi juhitakse   
  sõltumata välistrassidest
•  Juhtpult – visualiseeritud, internetti ühen- 
  damise võimalusega

       DISTANTS JUHTIMINE

Kõiki katlamaja toiminguid ja parameet-
reid, sealhulgas ka järelejäänud kütuse-
kogust, saab jälgida interneti vahendusel 
distantsilt. Nii ei vajagi katlamaja pidevalt 
kohalviibivat operaatorit.

PUIDUJÄÄTMETE 
KÄSITLUS

Puidugraanulid (pelletid) on suurepä-
ra-seks alternatiiviks teistele kütustele:

• Võrreldes teiste tahkete kütustega väike   
   tuhasus;
• Graanulite transport efektiivne;
• Võimalus kogu soojatootmine täielikult  
   automatiseerida.

Me pakume täiskomplektseid katlamajala-
hendusi - alates projekteerimisest ja ehi-
tamisest kuni meie seadmeid igapäevaselt 
ekspluateerivatele ettevõtetele kogu vaja-
likku tehnilise toeni.  

Katlad kui soojavahetid, pumbad ja tei-
sed komponendid on oma ala juhtivatelt 
ettevõtetelt. Hekotek projekteerib kogu 
kompleksi nii, et kõik lülid oleksid täielikult 
automatiseeritud.

GRAANULIKATLAMAJAD



WWW.HEKOTEK.COM

Venemaal:  
Arhbioenergo kommunaalkatlamajad:

   Brevennik (4,5 MW, katlamajas 3 katelt)

   Bobrovo (4,5 MW, katlamajas 3 katelt)

   Laiski Dok  (3MW, katlamajas 2 katelt)

   Lugovoi (1,6 MW, katlamajas 2 katelt)

Malõje Karelõ (0,8 MW, katlamajas 1 katel)

Babanegovo (1,0 MW, katlamajas 2 katelt)  

Eestis: 
Hekoteki tootmisüksus Jüris (0,8 MW, 
katlamajas 1 katel) 

Puit Profiil (Põltsamaa) – 2,5 MW

 
Leedus: 
Jures medis (Kazlu Ruda) – 2,5 MW

NÄITEID HEKOTEKI TARNITUD PUIDUGRAANULIKATLAMAJADEST

Kokku üle saja puidujäätmetel töötava katla-
maja, milliseid meie kliendid igapäevaselt Bal-
timaades ja Venemaal edukalt ekspluateerivad.

MEIE EESMÄRK – MEIE KLIENTIDE EDUKUS 

Hekoteki tehnilised lahendused kindlustavad maksimaalselt efektiivse 
tooraine kasutamise. Me näeme parimate tulemuste saavutamise 
garantiina tihedat ja konstruktiivset koostööd nii meie klientide kui 
allhankijatega. 

KOOSTÖÖS ON EDU VÕTI!

Tänu katlamaja töö distantsjälgi-
misele on operaatoril pidevalt teada 
graanulite kogus kütusepunkris ja ta 
saab õigeaegselt planeerida nende 
transporti.
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