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ZAŚWIADCZENIE ED l23 1 / l 8

Kocioł wodny typu Biopell 12

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW
opalany granulatem drewna ropellets"

prodŃowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo §.c. Walendow§cy
Tursko 47

63-322 Gołuchów

spełnia wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) określone kozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89
z dniaZ& kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektyvr,y Parlamentu Europejskiego i Rady 2009lI25lWE

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

* Pomiary zużycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredytacji
EEI: 119
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podarrych w sprawozdaniu: nr l34l18-LG.

Kierownik Laboratorium Badń Kotłów Kierownik Zal<ładuBadań Urządzeit
i Urządzei Grzewcłc}*5-6y§"UT, Ęffi #ffi G §yy6l Energetycznych

r , ,7 ,/ lnstytut Baoawczy n
t4 , 74,'*u-/) Ś,._/ r,,ą.l,u,iŹ3lłJł"-,i"';,ir.,, . un,7. d. b4- &pa,ą.t!w

93-231 Łódż,;l. óostówcza 1 l
(podpis) tel, 42 640-08-21 (podpis)

Łódź; dnia 07.05.2018 r.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa eltktvwność energetvczna
ogrzewania pomieszczen 

- 
Ęs 81 %

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
) 77 dla kotłów o nominalnej mocy gtzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
Wywarzane ciepło

uźltkowe Sprawnośó uź}tkowa
*ZuZycię energii elektrycmej na

potrzeby własne
Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania

pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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Wymogi ekopro. iektu: <40 <20 < 500 < 200
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