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ZAŚ WIADCZENIE ED l 227 l t8

Kocioł wodny typu Ekopell 150

o nominalnej mocy cieplnej 150 kW
opalany granulatem drewna rrpellets"

produkowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo s.c. Walendow§cy

*_;;tTolu*
speŁria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigr) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 20l5l1189

z dnia28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrekfywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/I251WE

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Parametr Symbol Wartość Jednostka ] Wvmogi ekoprojektu

Sezonowa ef-ektywnośc energetl,czna _^ o l ol > 75 dla kotłów o nominalnej moc_v grzewczej ś 20 kW
ogrr.ruaniu po.ieszczin' Ęl Ó l '0 

> 77 <l]a kotłórr o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wfiarzane ciepło
uź\,.tkowe

Sprawność użlĄkowa
*Zużycie energii elektrycmej na

potrzeby własne
Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania

pomieszczeń dla paliwa zalecanego

vzy przy 30Y" plzy przy 30'|" plzy przy 30Y"
mamionowej
mocy cieplnej

w try"bie
cruryania

organiczne
związki
gazoWe

oGC
zramionowej
mocy cieplnej

namronoweJ
mocy cieplnej

zramlonoweJ
mocy cieplnej

mamlonoweJ
mocy cieplnej

ZlamlonoweJ
mocy cieplnej

PM Co No,

c-
E
a

P, Pp 4p €1.o, €lnin Psrl Es rU Es OGC Es C.O Es NOx

o
ts
_d3

151,5 42,9 86 84 0,74 0,04 0,01 36 8 258 191

o
trEo

kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Wymogi ekopro,iektu: <40 <20 ś 500 śż00
* Pomiary zuĘcia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji

EEI: 119
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 130/18-LG.

kierownik Laboratorium kierownik zakładu
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