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ZAŚWIADCZENIE ED/5 I0 l 19

Kocioł wodny typu KWM-SP 240

o nominalnej mocy cieplnej 240 kW
opalany węglem kamiennym §ortymentu gro§zek

produkowany przez:

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

63-322 Gołuchów

speŁria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 20l5l1189
zdnia}8 kwiętnia 2015 r. w sprawie wykonania dytektywy Parlamentu Europejskiego i RaĄ 2009/l25/WE

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

* Pomiary zuĘcia energii elektrycmej wykonano poza zakresem akredytacji

EEI:84
Zaświadczenie wydano n'a podstawie vrlmików badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 4/19-LG.

kierownik Laboratorium
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Parametr Svmbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekĘvność energetycma
ogrzewania pom ieszczeń 84

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

Parametr Parametr Parametr
Wfiarzane ciepło

uŻltkowe
Sprawność użltkowa

*Zużycie energii elekĘcmej na
potrzeby własne

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego

prZy przy 30%" prZy przy 30%" plzy przy 30%" wĘbie
cnwania

czasfki sfałe
organicne
zńąz]a
guowe
oGc

lenek weplr lenki
mmronoWeJ
mocy cteplne.1

mamronoweJ
mocy cieplnej

mmlonoweJ
mocy cieplnej

nalntonowe]
mocy cieplnej

anamlonowej
mocy cieplnej

zlamlonoweJ
mocy cieplne;

PM Co No*

ś
* P, Pp €lr^ €lmin Psa Es PU Es OGC Es CO Es NOx

o
235,,7 64,6 8,7 87 0,4 0,15 0,001 10 l4 352 226

E
kV/ kW % o/ao kW kW kW mdm' mg/m3 mdm' mglm3

Wymogi ekoprojektu: <40 <20 < 500 < 350


