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ZAŚWIADCZENIE ED/864/20
Kocioł wodny typu GRAND PELLET 300

o nomina]nej mocy cieplnej 300 kw
z automatycznym podawaniem pa]iwa, opa]any biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowany przez:

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

spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisj i (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Euopejskiego i Rady 2009/125/WE

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

Parametr Symbol 1     war'ość '  Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność energetyczna
77s 80 % 2 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej Ś 20 kw

ogrzewania pomieszczeń 2 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kw

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane cierio
Sprawnoś ć użytkowa

Zużycie energii elektrycznej na Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby własne *) pomieszczeń dla paliwa zalecanego

Przyznamionowej plzy 30%2nmionowej Przy2namionowej przy300/ozmamionowej Przyzmamionowej p,zy 30%mamionowej
w tiybie cząstkl orgamcznezwlązk,

tlenek tlenkl

mocycieplnej mocycieplnej mocycieplnej mocycieplnej mocycieplnej mocycieplnej czuwamia
stałePM

gazoweOCXJ
wę8laCO azotuNOx

5 P" Pp „" elmc" elmln Pw EspM Es oGC Esco ENox

i 287,0 84,4 83,7 83,1 0'407*) 0,198*) 0,005 18 18 397 197

€f kw kw % % kw kw kw mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

EEI = 117(A+) Wymogi ekoprojektu : Ś40 Ś20 Ś500 Ś200
* ) obliczone wg Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 na podstawie deklaracji producenta

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 116/20-LG.
Badania wykonano zgodnie z nomą PN-EN 303-5:2012.
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