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LABoRAToRIuM BADAwćZE KóTŁów I uRzĄDzEś cRżrwczycn H'E r,1ll. D
93-23 l Łódź, ul. Doslart,cza ł tel. 4? 64 00 821 fax. 4? 64 00 8?8 §;r

SWIADECTWO
Nr OSl18ICUE/19

pohrierdzające. że:

kociol lyodn!,tl,pu Biovert 36
o nrlrnina]rrej moc1, ci,.,plnei 'ró k\\".

z eulon,}al\czll\l,tl podaualriem pa}iir-a stałeg*. opalan} lranulalem d|ert'na l}elct

produkrlrran5 1rrzez:

Spóldzielnia }f eta ltlrlcórv KOTLARZ
ó3-300 Plesztu. ul. Kaliska 98

hadanl,zgodnie z rlrmagirniałni P\-E\ .383-,l:20li spełnia lr.rlnagnriia 5 klłi§i'.

§rłiadectrrrr lrlrjano rr opirrciu o ulniki baclali lahoraklI"rjnlch rrlkonanlch przez:

Laboratoriunl Barjłli Kot}órl i L.rzadzeń Crzeuczlch n ł-orjzi- ul. [)ostltrteza l - podane rr

spraltozdaniLt ;l hadirti trr l{J lg-LG,

Suiadr,ctrt,o "]est rlazne pod rrarułkietrr. ze nrodtlcr,1,1i nic rrprcłrt,adza źadnl'ch znlialr lechnicznrcil
rt produkorranrch ul,zadzeniach rr slosunku do urza.lzcń pocldanleh baclanionr. bez ich llcześniejszego uzgodnienir
z Laboratoriun. klore lildało śrt jadectrro.

okres lt ażności śrr iatlcctlr a

od 08.2019 do 08.202]

kieroiinik l"aboratoriunl Badilń kotłtrit Ki*ral.rlik L. rzadzeń

r{ ),,"łó lr.§fYTuT

i__liciz. dn ja ]6,1)§,]l.] lq r.

c,, _ -, l -- J
5ll(JJlil t / 4

p,o.D

P.P.H.U. ,, WALENDOWSCY" S.C - Roman Walendowski - jest członkiem Spółdzielni

,,KOTLARZ" i jest uprawiony do produkcji tego kotła , araz posługiwania się tym

świadectwem
SPÓŁDZl ELNlA METALOWCÓW

-K}TLARZ-
63.300 Pleszew, ul Ka]iska 98

trl.ńulÓ-ozlrł22-692. tel, 508,31-31
Barba
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LA l}ORATo Rl L \{ t].,\ t),\t\ {]Z F. Ko T ł,i}\\ l t, I{7-, \ DZ F, i G RZ E,\\,C:ZYCH

93-23 l Lódż. ui, D§§rawcza i tel,.t2 ół Oij 82i fax. ,12 64 00 828

,,:,,,

śwte§EcT\ryo
Nr O§/18lCUEl19

tsrgcioł ri.odny ą.pu BiOv*rt 36
^ _^*;_^l-^; *^^.. ^;^^l-^; 14 L\I.,U lrvltrlukllY rliv!.Y 9,1rjlllvJ JL. § lY

z ąutoma§cznynr podaił,aniem paliwa §tełęgo, opalaay granulatem drewna Pelet
badanl,zgodnie z rł_rmaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia rł3.rnagania 5 ldasy.
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§prałr ność ą §r'ł 91.5 91,2 ,. > 88.6 ",
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ł'lg,/mj

lat 369 ,, ś 500

_{O, :l5 l39 " hez n r nlagłń

OCC ii il " ś żtl

PrJ :9 j3* < J0 \\\

!' rrl(lIJ/(1,i(.. | ||,' ,,:,, ,; , ",,,,
''' dorycz3,obciąłenia obniżonego ś 309ó nominaln*j moc1,cieplnej
"') do1cz} t1,lko moc1 nominalnei

l!.sTYTt T ĘllERGsrvl. 1an§łylut Badsg,;;..,
_ }-ałlrd &łdł*
"Jfr'.Tif.TlT'dfi ló';l,:1''

lel. 4e §40-s8-żl

Łódź. dnia 26.08,20l9 r.

§trona 2 z 2


