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93-23IŁódź. ul. Dostawcza 1 ,tę1.42 64 00 821

ZAŚ WIADCZENIE ED l 426 l l 8

Kocioł wodny typu KALDER 30

o nominalnej mocy cieplnej 30 kW
opalany węglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

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

63-322 Gołuchów

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigr) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 20l5l1l89
z dnia28 kwietnia 2015 r, w sprawie wykonania dyreĘovy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009l125/WE

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

* Pomiuy zlĄcia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji

EEI:84
Zaświadczęnie wydanona podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 352l18-LG.

kierownik Laboratorium
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonolva et'ektl,wnośc energętvozna
ogrzervania pom i"r.".rń'"'"" Ę,s 87 ,6 %

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewcze1< 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
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P, PP Ęn Ęp €lro-, € l ntin Psa Es PM Es OGC Es CO Es NOx

o
28,9 8,9 8,7 88 0,042 0,019 0,003 JJ 13 319 341

ć
o
E kW kW % % kW kW kV/ mglm3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Wymogi ekoproiektu: <40 <20 < 500 < 350
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