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Kocioł wodny GIJT 22

o mocy nominalnej 22 kW
opalany peletami z drzew liściastych

dysponentem zaświadczenia na mocy umowy licencyjnej jest:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka

Kocioł wodny GIilT 22 kW spehria wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji
(UE) 20l5l1189 zdnia28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009l1ż5lWE w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

-) Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badan lńoratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 425l18-LG
Wykonanych zgodnie z PN EN 303-5:2012.

Ą Rozporządzenie Delegowanego Komisji (LIE) 20l5l1l87 zdnia27 kwietnia 20l5 r.

uzupehriające dyreĘwę Parlamentu Europejskiego i Rady 20I0A0NE w odniesieniu do etykiet efekłwności
energeĘczrej dla kotłów na paliwa stałe i zęstawów zawierających kocioł na paliwa stałe, ogrzewacze dodatkowe,
regulatory temperatury i ur ządzenia słoneczre
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zaklłd Bndań
Urząd ueń Energetycznych CUE

99-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

Parametr Symbol \ilartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnoś ć energety Qzna
ogrzewania pomie szazęń Ęs 79 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazęj > 20 kW
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Wytwarzanę ciepło
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Wymogi ekoprojektu: <40 <20 < 500 < 200

Wspołczynnik efetr<fywności energe Ęcznej EEI: 1 1 6 
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Klasa 
**) A+

(podpis)
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Kocioł wodny GHT 40

o mocy nominalnej 40 kW
opalany peletami drzew liściastych

dysponentem zaświadczenia na mocy rrmowy licencyjnej jest:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka

Kocioł wodny GHT 40 kW spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 zdnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/125lWE w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

-) Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdanfu: llr 4261I8-LG
wykonanych zgodnie z PN EN 303-5:2012,

'9Rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 20l5lll8"I z dnja 27 lłryiefria 2015 r. uzupehriające dyreĘwę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010l30NE w odniesieniu do etykiet efektyvrności energetycmej dla kotłów na
paliwa stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwa stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i
wządzenia słoneczre.
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Łodź; dnia 10.06.2019 r.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

S ezonowa ęfektywność ęnęrgety czna
ogrzęWani a pomie SZaZeh Ęs 80 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej ś 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazęj > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciępło
uzytkowe

Sprawnośó uzytkowa
Zużycte energii elektrycznej na

potrzeby własne
Emisj e doĘczącę sezonowego ogrzęwania

pomieszczęń dla paliwa zalecanego

przy
znamionowej

mocy
cieplnej

przy 30oń
znamionowej
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cieplnej
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znamionowej
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cieplnej
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Wymogi ekoprojekfu: ś40 <20 < 500 < 200

Wspołczynnik efektywności energe Ęcznej EEI: 1 1 8 
**) Klasa A+
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