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ZAŚ wIADCZENIIE ED l 7 88 l 20
Kocioł \yodny typu Setlans Selvan 11

o nominalnej mocy cieplnej 11 kW
zręcznymzasypem paliwa stałegoo opalany szczapami drewna opalowego drzew liściastych,

przystosowany wyłącznie do pracy zmocą nominalną i zasobnikiem ciepła
produkowany przez:

PPUH KON_BUD
ul. Nadnidzińska 6, Motkowice,28-313 Imielno

spehialvymogl doĘczące ekoprojektu(ecodesigrr)określoneRozporządzeniemKomisji(tJE)20l5l1189
z dnia 28 kwietlria 2015 r . w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europej skiego i Rady 200 9 l l25 /WB

w odniesieniu do wymogów doĘczącychekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Zńwińczenie wydano na podstawie wyników badń lńoratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 3/20-LG.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
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Łodź; dnia 20.aI .202a

Parametr Symbol Wartość Jednostka \ilymogi ekoprojektu

S ezonowa efektywno ś ó energety Qzna
o grzewani a pomie szczęń Ts 78 %

> 75 dld kotłow o nominalnej mocy grzęwczej ś 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
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