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LABoRAToRIUM ełołŃ xortów 1 gRz/ĄDzeŃ cRzewczycH
93 -23l Łódź, ul, Dostawcza l

ZAŚWIADCZENIE ED/l I08 l23
Kocioł wodny typu Setlans Selvan 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW
zręcznym zasypem paliwa stałego, opalany drewnem opałowym drzew liściastych

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

KON-BUD S półka z ogr aniczoną od powiedzialnością
ul. Nadnidzińska 6, 28-3 13 Motkowice

spełnia wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/l l89
z dnia28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrekĘwy Parlamentu Ewopejskiego i Rad} 2009ll25lWE

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

* Emisje suchych gazów spalinowych w mglm3 obliczone w temperaturze ż73 K i pizy ciśnieniu 1013 mbar, dlaOz:llYo.
Zaświńczęnię wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podan1,gfi yy sprawozdaniu nr CUE.403ż.005,2023.LG018.
Badania wykonano zgodnie z normąPN-EN 303-5:2021-09.
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Symbol Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efe ktywnośc energety czna i i

ogrzewania pomie szczęń Ęs '| 77
> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr Emisja*
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