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Kocioł wodny GHT 22

o mocy nominalnej 22 l{łV
opalany zrębkami drzew liściasĘch

dysponentem zaswiadczenia na mocy umowy licencyjnej jest:

METAL-FACH Jacek Kuch arcwicz
ul. Sikorskiego 66, 16-1 00 Sokółka

tęl. 42 64 aa 8ż1

Kocioł wodny GIJIT 22 kW spehria wynogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone kozporządzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 zdnia 28 kwietria 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009l125lWE w odniesieniu do wynogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

) Zaśńadczpnie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 151/18-LG
wykonanych zgodnie z PN EN 303-5:2012.

ĄRozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 20l5lll87 z dnia 2'7 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 20I0|30NB w odniesieniu do eĘkiet efektywności energetycznej dla kotłów na
paliwa stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwa stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i
wządzenia słoneczre.

kierownik Laboratorium

lnstytut Badawczy
zaklad Badań

Urrądzeń Bnergctycznych CUE
9S-2S1 Łódź, ul. Dogtawcza 1

tel. 42 40-08-e1
Łodź; dnia 10.06.2019 r.

'

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sęzonowa efektywność energ eĘ czna
o grzewani a p omie szczęil Ts 79 %

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

Współ czlnnik efektywności energe Ęcznej EEI: 1 1 6 
**) Klasa A+

(podpis) (podpis)
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Kocioł wodny GHT 40

o mocy nominalnej 40 k}V
opalany zrębkami druew liściastych

dysponentem zaświadczenia na mocy umowy licencyjnej jest:

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

Kocioł wodny GHT 40 kW speŁria wymogi doĘcące ekopĄektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji
(lE) 20l5l1189 zdnia 28 kwietria 2015 r. w sprawie wykonania dyrekĘwy Pmlamentu Europejskiego i Rady

2009lI25lWE w odniesieniu do wlmogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

-) Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 426/I8-LG
wykonanych zgodnie z PN EN 303-5:2012.

"')Rozporządzenie Delegowanego Komisji (JE) 20l5lll8'7 7 rlnia 27 kwietnia 20t5 r. uzupehiające dyreĘwę
Parlamentu Europejskiego i Rady 20l0l30NE w odniesieniu do etykiet efekĘwności energetyczrej dla kotłów na
paliwa stałe i zestawów zawierĄących kocioł na paliwa stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i
wządzenia słonecme.

kierownik Laboratorium
_- tN TYTUTENERG

Urząd z,eń Energetycznych CUE
93-231 Łódź, ul. Dostawcza l

lel, 42 640-08-21

Łod:ź; dnia l0.a6.2019 r.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekĘwnośó energ ęty czna
ogrzewania pomie szazęń Ts 80 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazęj > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uzytkowe

Sprawność uzytkowa
Zużycle energii elektrycznęj na

potrzeby własnę
Emisj e doĘ czącę sezonowego ogrzewania

pomiesz częń dla paliw a zalęcanęgo
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Wymogi ekoprojekfu: <40 <20 < 500 ś 200

Wspoł cryrl7nlk efekĘwności energe Ę cznej EEI: II7 **) Klasa A+

(podpis)(podpis)


