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Kocioł wodny typu Ekopell 25

o nominalnej mocy cieplnej 25 kW
opalany granulatem drewna rrpellets"

prodŃowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo s.c. Walendowscy
Tursko 47

63-322 Gołuchów

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189

z dnia}8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25lWB
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
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Wymogi ekopro,jektu: ś40 <20 ś 500 <200
* Pomiary zużvcia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredltacji
EEI: l19
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 125118-LG,
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