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LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW l URZĄDZEŃ GruZEWCZYCH
93-231 Łódź, ul. Dostawcza I ,rcL42 64 00 821

ZAŚ WIADCZENIE ED l 23 8/ 1 8

Kocioł wodny typu KALDER 13

o nominalnej mocy cieplnej 13 kW
opalany węglem kamiennym §ortymentu gro§zek

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) 2015/1189
zdnia28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25lWB

w odniesieniu do wynogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,

Parametr i Symbol wartość Jednostka ; wymogi ekoprojektu

§ezonorł a elektr u nośc energet} c/na
ogrzewania pom ieszczei ry, 82 %

ż 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczsj < 20 kW
) 77 dla koflów o nominalnej mocy grzewczsj > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane ciepło

uźłtkowe Sprawnośó użytkowa
*ZuĘcie energii e|ektrycmej na

potrzeby własne
Emisje doĘczące sozonowego ogrzewania

pomieszczeń dla paliwa zalecanego

pr7ł przy 30"h
mamionowej
mocy cieplnej

pIzy
mamionowej
mocy cieplnej

pruy 30o/"
znmionowej
mocy cieplnej

przy
mamionowej
mocy cieplnej

przy 30%"
namionowej
mocy cieplnej

w trybie
czuwania

orgmlczne
uIązkl
gu owe
oGC

ZnamlonoweJ
mocy cieplne.j

PM Co No,

aś
.h

P, Pp Ęp €l.* l
€lmtn Psa Es PV Es OGC Es CO Es NOx

o
13,7 ),l 89 86 0,04 0,02 0 32 l6 450 322

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

Wymogi ekoprojektu: ś40 <20 < 500 ś 350
Pomiary zuZycia energii elektrycznej wykonano poza zabesem akredytacji

EEI = 84
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: rlr I42/I8-LG.

kierownik Laboratorium kierownik zakładl
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