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ponr ierdzające, że :

kocioł rvodny KOVERT 15
z palnikiern retortol1,\-m firm1 ARDEO iautomaĘ,cznt-m podajnikiem palirra
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produko\\ and przez:

Spółdzielnia }Ietalowcórv KOTLARZ
ó3-.l00 Plesze*-. ul, Ka]iska 98

spełnia rrvmagnnia dotvczace ochront, środolriska: dla 5 klas1 ustalonc rr normie P\-E\ J(l3-i:20l

Dł;kumentac,ia techniczna dostarczana z kotlem spelnia rr,l,magania pkt. tl norm1, P§-
E\ _103_5:2012
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kierorłnik Laboratorium
Laboratorium Badawcze kotłów i urzadzeń

Grzelvczych

kierownik zakładu
Zakład §adań Urządzeń Energet_v-cznych
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P.P.H.U Ślusarstwo- Kotlarstwo s.c. Walendowscy- Roman Walendowscki
jest członkiem Społdzielni KOTLARZ i jest upra\^/niony do produkcji tego kotła
oraz posfugiwania się tym Świadectwem.
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Kacioł ił.odny KOV§RT 15 a nominalnej moc;" ciepinej 14 kW z palnikiem
rętorto\Ęym firmy ARDEO i automatyczrtym podajnikiem paliu,a..

Badanl,zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 20}2 ką,ajifikuie się do 5 klasy-.
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