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LABORATORIUM BADAWGZE KOTŁÓW t URZĄDZEŃ GRZEWGZYGH
93-23I Łódż, ul, Dostawcza 1 ,tel.42 64 00 82i
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Kocioł wodny Ępu Ekopell 50

o nominalnej mocy cieplnej 50 kW
opalany granulatem drewna rrpellets"

prodŃowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo §.c. Walendowscy

fi_;; GT,l"'ou*

spełnia wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Ro4orządzeniem Komisji OE) 2015/l l89
z dniaZ8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/I251WE

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

EEI: 118
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr l27l18-LG.

kierownik Laboratorium kierownik zakladu
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnośó energetycma
ogrzewania pom ieszczeń Ęs 80 ó/ > 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW

) 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
Wfiarzane ciepło

użltkowe Sprawnośó uZ}tkowa
*ZllĄcie energii elektrycmej na

potrzeby własne
Emisje doĘczące sezonowęgo ogrzewwia

pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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kW kW % % kW kW kW mglm3 mglm3 mdm3 mg/m3

Wymogi ekopro ektu: <40 <20 < 500 ś 200
* Pomiary zMycia energii elektrycmej wykonano poza zalcesem

(podpis) (podpis)

lenki zotl


