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LABORATORIUM BADAWGZE KOTŁÓW l URZĄDZEŃ GRZEWGZYCH
Laboratorium akredytowane nr AB 087

93ą31 Łódź , ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 82I

ZAŚWIADCZENIE
Kocioł  wodny Bio Stim 20

o mocy nominalnej 20 kW
opalany granulatem drzewnym Ępu pellet

produkowany przez:

ul. Solec 241253,00-403 Warszawa.

Kocioł  wodny typu Bio Slim 20 spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigr) okreś lone

Rozporządzeniem Komisji (t]E) 20l5ll l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamenfu

Europejskiego i Rady 2009ll25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotł ów na paliwa stał e.

Zaś wiadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu:  nr 83/17-LG.
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Parametr Svmbol Wartoś ć Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekt} rvnoś ó energetyczra
ogrzewania pomieszczeń 78

>  75 dla kotł ów o nominalnej mocy grzewczej <  20 kW
>  77 dla kotł ów o nominalnej mocy grzewczej >  20 kW
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Wymogi ekoprojektu: < 40 < 20 <  500 <  200
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