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ZA Ś WTAD CZENIE ED l 232 l I 8

Kocioł wodny typu Biopell 20

o nominalnej mocy cieplnej 20 kW
opalany granulatem drewna rrpellets"

produkowany przez:

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

ffi_;; GT,i.'ou*

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) określone Rozporządzeniem Komisji OE) 20l5l1189
z dniaż8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25lWB

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

* Pomiary zuZycia energii elektryczrrej wykonano poza zakesem akeĄtacji
EEI: 118
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń lóoratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr l35l18-LG.

kierownik Laboratorium Badń kotłów Kierownik ZahJadl Badń Urządzeń
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Łódź; dnia 07.05.2018 r.

Param€tr Symbol Wartość Jednostka \ilymogi ekoprojektu

Sezonowa et'ektlr;vność energet_vczna
ogrzewania pomi.,..r.ń 

-'--"* 0, 8 l ol ż 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej ś 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy gaewczej > 20 kłV
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Emisje dotyczące sezonowego ogzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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Wymogi ekopro ektu: <40 ś20 ś 500 < 200


