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Marcin Wilczyński
Pracownik badawczy kotł ów i urządzeń grzewczych
Jerzy Boruń
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Nr akedltacji AB 048 - Laboratorium Badań Kotł ów, Turbin,
Urządzeń Crzewczych i Odpylających oraz Emisj i Pył owo-Gazowej.
W zakresie analiz fizyko - chemicznych paliw i odpadów
paleniskowych.

streszczenie:

W sprawozdaniu zamieszcuono wyniki badań cieplnych wodnego kotł a grzewczego
SAS ECO-PELL 200 z automatycznlł n podawaniem paliwa. Deklarowana nominalna moc
cieplna wynosi 200 kW przy opalaniu granulatem drewna typu pelety.

Uzyskane

w czasie badń

parametry techniczno-eksploatacyjne kotł a porównano

z wyTnaganiami zawartymi w normie

Zleceniodawcą badń

i

PN-EN 303-5:2012.

producentem kotł a jest f:rma ZakJad, Metalowo-Kotlarski

,,SAS" Mieczysł aw SAS; Owczaty, ul Przemysł owa 3; 28-100 Busko-Zdrój.
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1. WSTĘ P.
1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ.
Badania wykonano w oparciu o umowę nr CUE/7I|17 z dnia

-

.06,2017r, zawartąpomiędzy:

Zakł adMetalowo-Kotlarski ,,SAS" Mieczysł aw SAS; Owczaty, ul Przemysł owa 3; 28-100
Busko-Zdrd,

-

0'7

a:

Inst}tutem Energetyki - Instlutem Bada:wczym,01-330 Warszawa, ul, Mory 8.

1,2. CELBADAŃ.
Celem pracy był o wykonanie badń typu kotł a SAS ECO-PELL 200 oraz ocena speł nienia
wymagań zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 [1].

1.3. RODZAJ OBIEKTU BADAŃ.
Badany kocioł jest stalowym wodnym kotł em cęntralnego ogrzewania z altomatycznym
podawaniem paliwa. Zamontowany w kotle palnik przystosowany jest do spalania sprasowanego

granulatu drzewnego typu pelet, Kocioł przeznaczony jest do pracy w instalacji c.o. systemu
otwartego. Kocioł naleĄ do typoszeregu kotł ów SAS ECO-PELL o mocach od 100, 150, 200,
250 i 300 kW.

1.4. MIEJSCE WYKONANIA BADAŃ.
Badania wykonał o Laboratorium Badań Kotł ów
ul. Dostawcza

1

i

Urządzeń Grzewczych

w

Łodzi,

w laboratorium zakł adowym Zleceniodawcy w Busku Zdroju.

1.5. SPoSoB WYBORU PROBKI.

Kocioł przeznaczony do badań wybrał i zamontował w laboratorium

zakł adowym

Zleceniodawca w dniu l5.06.20I'7 . Zlęcęniodawca zadeklarował , ż e przekazuly do badań kocioł

jest reprezentat}§Tly dla cał ej prodŃcji. Kocioł został poddany badaniom cieplnym w dn.
ż 8.06-30.06-20l'7 r.

1.6. WYKONAWCABADAŃ.
Badania kotł a wykonali pracownicy Laboratorium

Prowadzący badania: Jerzy
Wykonawcy

Borń - Pracownik

badń: Marcin Wilczynski

-

Badń Kotł ów i Urządzeń Grzewczych.

badawczy kotł ów i lxządzeń grzewczych

Pracownik badawczy kotł ów i urz ądzeń grzewczych

Aleksandra Cabanek - Laborant do spraw kotł ów i analiz chemicznych
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Badania lrposzercgu kolł Ó}Ą) SAS ECO-PELL.
Badania kotł a SAS ECO-PELL 200 kW.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTŁA.
2.1. OPIS Bt]DoWY KOTŁA.
Badany kocioł wodny typu SAS ECO-PELL 200

z

automatycznym podawaniem paliwa

o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 200 kW przy opalaniu granulatem drewna typu pelety
przedstawiono na rysunkach 1, 2 i 3.

Korpus kotł a wykonano z atestowanej stali ł ączonej metodą spawania. Wewnętrzne ś ciany
korpusu wodnego kotł a wykonane są ze stali 16Mo3 o gruboś ci8 mm, zewnętrzne ze stali
konstrukcyjnej S235JR o gruboś ci 5 mm. Zewnętrzną częś ćkorpusu zaizolowano cieplnie weł ną

mineralną

i

pokryto cieŃoś cienna blachą. Kocioł posiada izolowane stalowe drzwi

popielnikowe, drzwi paleniskowe oraz dwię sztuki drzwi wyczystnych.
Prostopadł oś cienrra komora paleniskowa stanowiąca palenisko

z

zamontowanym rusztem

otworow}m (dostarczającym powietrze pierwotne) przystosowana jest do spalania paliw stał ych
t}pu pelet. W celu utrzymarria wysokich temperatur w obrębie palnika, boczne i gómą ś cianę

komory paleniskowej wył oź onopł ltami ceramicznymi. Dodatkowo powietrze wtóme
dostarczane jest

p

oprzęz otwory Zamontowane w Ścianach bocznych komory paleniskowej.

Częś ćkonwekcyjną korpusu wodnego umiejscowioną nad komorą paleniskową, tworzą
kolejno pięć poziomych kanał ów spalinowych.

W dwóch

ostatnich kanał ach przelotowych

zastosowano turbulatory spalin. Pod palnikiem znajduj e się popieinik na odpady paleniskowe.

W tylnej

częś ci,za w}ł rriennikiem znajduje się zasobnik paliwa. Paliwo do palnika

dostarczane jest z zasobnika automatycznie podajnikiem tł okowym.

Kocioł ptzeznaczony jest do pracy w instalacji wodnej zabezpieczonej
w

naczlmiem

zbtorczym systemu otwartego,

Kocioł wyposa,ż ono w króciec wylotu spalin z przepustnicą o ś rednicyQ*: 400mm, klóciec

G3", spustowy GVł " , zawór bezpieczeństwa 1". Pracą kotł a
regulator pracy kotł a TECH ST-550-H.

zasilania./powrotu wody kotł owej
steruje

|NSTYTUT,EryERGETYK!
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Rysrrnek 1. Kocioł SAS ECO-PELL 200 wygląd ogólny.

Rysunek 2. Kocioł SAS ECO-PELL 200 elementy wewnętrznej budowy.
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Rysunek 3. Schemat konstrukcyjny kotł a SAS ECO-PELL 200.

2.2. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTŁA.
Identyfikacji badanego kotł a dokonano w oparciu o dokumentacje techniczną

i

instrukcję

obsł ugi. Tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku 4. Podstawowe dane technicznę kotł a

umieszczono w instrukcji obsł ugi kotł a.
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Rysunek 4. Tabliczka znamionowa kotł a SAS ECO-PELL 200.

3. PROGRAM BADAŃ I STOISKO POMIAROWE.
3.1. PROGRAMBADAŃ.
Program badań zgodnie z wlł naganiami zawart}.rni w normie PN-EN 303-5:2012 [1]
obejmował badania i ocenę speł nienia wymagań okreś lonych:
. w punkcie 4.2 ,,Wymagania dotyczące wykonania" normy [1],
. w punkcie 4.3 ,,Wył nagania dotyczące bezpieczeństwa" normy [1],
. w punkcie 4.4 ,,Wymagania cieplne" normy [1],

3.2. PALIWO STOSOWANE Do BADAŃ.
W czasie badań do opalania kotł a stosowano paliwo - sprasowany granulat drewna tlpu
pelety zgodne z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012[1].
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Badania ł poszeregu kolł ów sAS ECO-PELL,
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3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.
Badania kotł a przeprowadzono na stoisku badawczym w Laboratorium zakł adowym
Zleceniodawcy w Busku Zdroju. Stoisko odpowiada wymaganiom punktu 5.7.2 normy PN-EN
303-5:201ż |1],
Stosowane w badaniach ptzyrządy pomiarowe, dla ka:ż dego parametru mierzonego speł niają
wymagania dotyczące niepewnoś cipomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 |Il.

4. METODYKAPOMIARÓW.
Wymagania techniczne, waruŃi i metody badń są zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 |1l.

5. WYNIKIBADAŃ.
Niepewnoś ci rozszerzone pomiarów przy poziomie ufnoś ci95% i współ czynniku
rozszerzeniak ok.2 dla wyznaczonej wartoś ci:
+3%ol1
sprarł moś cikotł a przy nominalnej mocy cieplnej:
+1,8%QN
nominalnej mocy cieplnej:
+5% wartoś ci emisji, nie mniej niz +25 mglŃ
emisji* CO;

.
.
.
'
.

*

emisji* OGC:

+4mglm3 dla wartoś ci3,5-50 mg/m3
+8mg/m3 dla wartoś ci > 50+150 mg/m3

emisji* pył u

+6mglm3 dla wartoś ci10+75 mg/m3
*8mg/m3 dla wartoś ci> 75-150 mg/m3

odniesione do spalin suchych, 01], 1013 mbar i wąrtoś ci Oz = ] 0oń

5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAŃ BILANSOWYCH.
Wyniki cieplnych badań bilansowych badanego kotł a SAS ECO-PELL 200 opalanego
splasowanym granulatem drewna typu pelety zamieszczono w tabeli

.

Nastawy regulatora TECH ST-550-H przy mocy nominalnej

Czas podawania tł oka podajnika
Czas postoju tł oka podajnika

-

12s

-40s

Obroty wentyiatora powietrza pierwotnego

.

1,

,

34%o

l powietza wtómego -

187o

Nastawy regulatora TECH ST-550-H przy mocy zredukowanej

Czas podawania tł oka podajnika

-

12s

Czas postoju tł oka podajnika - 240 s
Obroty wentylatora powiehza pierwotnego

-

7

%o

l pońetrza wtómego -

ż 7Yo

Przepustnica spalin: brak przepustnicy spalin.

U
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Bada/]|a vposż ercgu konó\ł SAS ECO-PELL.
Badania kotł a sAS ECO-PELL 200 kW,

:

Zestawienie Wielkoś ci mieź onych i bilansóW cieplnych kotł a uzyskanych
czasie badań bilansowych plzy opalaniu 9ranulatem drewna typu pelety.
Typ i Wielkoś ć kotł a; Kocioł sas Eco Pell 200

W

l\ł oc kotł a: 200 kW
WYszczeqóln

ie n

pom

ie

ozn

Data pomiaru

lvliano

1

pom 2

2017.06.28

2017.06.29

0,0
46,4
5,6

0,0
46,4
5,6

PALlwo
L,p
1

2
3

o

4

9

5
6
7
8
9

zawaftoś ć prccentowa s
z. zawańoś ć procentowa c
o
a zawalź oś ćprocentowa H2
zawaftoś ć Wcentowa N2
o zawartoś ć wcentowa
02
zawańoś ć Wilqoci W

Delety LAVA

s

%
yó
o/o

H2
N2

02

o/o

0.1

0.1

41,3
6.5
o,2
16809
47.79

41,3
6,5
0,2
16809
13,78

9393
59,7

9428

Ap

%
%
%

Wartoś ćopał owa

Qi

kJ/kq

zuż ycie paliwa

B

kg/h

N

zawańoś ć popioł u Ap

WoDA
10
11

12

strumień masy WodY
temp, Wody na Wlocie do kotł a
temo. wodv na wvlocie z kotł a

kq/h

,c
,c

t1

78.1

59,6
64,9

sPALlNY
13
14
,15

16
17
18
19

20
21

22

Temperatura spalin

zawańoś
zawańoś
zawańoś
zawańoś

tsp

coz

ćco2 W spalinach
ćco w spalinach
ć Nox w spalinach
ćTHc w spalinach

Emisia ovł u w soalinach
W spalinach
Strumień masv spalin
Wspoł czynnik nadmiaru powietż a
ciaa kominow ż a kotł em

zawańoś ć so2

%

Nox
THc
su

mg/Nm3

m

q/s

so2
F

146,0
14.a
0,0250
0,0101
0,0006
22

0,0288
0,0040
0,0008
29

1,57
1.39
43

52,79
2,44
26

86,0
8,4

%

n

Pa

oDPADY
24
25

strumień masy popioł u
strumień masy ż uź |a
zawańoś ó częś ci palnych W popiele
zawartoś ć cześ ci paInvch w ż uż lu

Gp

Gż

kq/h
kq/h

0,319
0

bp

bż

0,145
0
10,6

%

PoWlETRzE
27

Temperatura otoczenia

2a

ciś nieniebarometryczne

to
pb

23,5

hPa

BlLANS
30
31

32
34

Moc ciepl, doprowadzona z paliwem
Moc cieplna kotł a Wodnego
sprawnoś ć cieplna kotł a
strata kominowa
strata niezupeł nego spalania
strata niecał k,spa|ania W popie|e
Strata niecalk,spalania W ż uż lu

223,1
201.0

Q1

Q2

64,4
58.1

n

o/o

90,1

sk
sco

o/o

6,8

%

0.1

§np

o/o

0,2

90,3
5,6
0,2
0,2

snż

o/o

100,5

29,1

o/GJ
q/GJ
q/GJ
o/GJ

109

220

72

50

3

8

mg/m3
mo/m3
mg/m3
mq/m3
mo/m3

228

462

151
8
16

106

CHARAKTERYSryKA

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

obciaż enie cieplne pow,oqź ewal,
obciaż enie wż q|edne kotł a
emisia
emisia
emisia
emisia
emisja

emisia
emisia
emisia
emisja

ż anieczvszczeń co
zanieczyszczeń So2
ż aniecż vszcż eń Nox
ż aniecż yszczeń occ

co

(o2= 10%)obliczeniowe
So2 (02=1 0%)oblicż eniowe
Nox (o2=1 o%)ob|iczeniowe
oGc (02=1 0%)obliczeniowe
pył u (o2=1 0%)obliczeniowe

qh

qk

o/o

EMlsJA

Eco

ES02
ENox

EoGc

eco

eSo2
eNoX

eoGc
ep

138/l7-LG
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lyposzeregu kotł ów SAs ECO-PELL.
EC)-PELL 200 kW.

Badania kolł ,j SAS

NI AB 087

5.2. WYNIKI BADAN I OCENA KOTŁA Z OBOWIĄZUJĄCYMI
WYMAGANIAMI ZAWART\MI W NORMIE PN-EN 303-5:2012

|ll.

Wyniki badań typu kotł a SAS ECO-PELL 200 porównano z wymaganiami zawartymi
w normie PN-EN 303-5:2012 [l]. Wytiki i porównania zamieszczono w tabeli 2
Zaklad Mętalowo-Kotlarski ,,SAS" Mieczysł aw
Przemysł owa 3; 28-1 00 Busko-Zdroj,
Kocioł SAS ECo_PELL 200

Ploducęnt kotł a:
T}p kotł a:
Nominalna moc cieplna:

Pelet: 200 kW.
sDra§owanv granulat drewna tll]u pelet
Paleni§ko z ru§ztem otworowym

Paliwo:
Palenisko:
Mechanizm podawania paliwa:
Króć ce: spalin, zasilania./DowTotu, spustowy
Rę8ulator temperatury:

ogranicznik t€mperatury

SAs; owczary, ul

Automatyczny tł okowy NoRD t],p SK l SIS63
400 m11\ G 3", G %"

TEcH ST-550-H
Mechaniczny, z ręczn}ł n powiotem do pozycji wyjś ciowej IMIT
Po\ł iętrzę pięrwotnę: w.nadmuchowy: G2E160; powietrze wóme:
w.nadmuchowy: WPA140

bezpieczeństwa:

Wentylator:
Urzadż ęnie do odprowadzania nadmiaru ciepł a|

Eleklromasnewczny kosza paliwa

wył ącznik kańcowy:

Tabela 2. Wyniki badań i ocena kotł a grzewczego SAS ECO-PELL 200.
ocena

Lp.

Punkty normy

Wylagania./ Dane Producenta

l

2

3

ł ynagań

Speł nienia/Nie
§peł nia/ Nie dotyczy/
Ni€ oceniono

wynik badania
1

PN_EN 303_5

\ł YMAGANIA

Pkt, 4
2.

PN-EN 303_5
PkL4.2

3,

PN-EN 303_5

4

W\MAGANIA DoTYczĄcE W},KoNANIA
odDowietrzanie Drzestrzeni wodnei:

4.

PkL4.2.4.],

Kotł y grzewcze i ich częś ci powinny być uksztahowane w sposób umoż liwiający calkowite
odpowielr/enię pr7e\lr/eni wodnęj i nie w)\lępowanie wrzenia,
uwapa: wvsteDowanie wlzenia fi\oż na rczqoznać no odsł osach wż enia,

PN_EN 303-5

Kontrola Dł omienia:
Należ y zastosować urządzenie umoż liwiające obserwację pł omienia lub warstwy ż ?ru.

Pkt 4.2,4,3

sp€
lnia

Speł nia

urzadzeniem t\4n mosabvć drzwiczki. ież eli umoż liwiaia b9zDieczna obserwacie.

Izolaci. cieplnł :
5.

PN-EN 303-5
PL14.2.4.8

Wszystkie kotł y grzewcz€ powinny być w}posazone w izolację cieplną. Izoiacja cieplna
powinna być odpoma na przeciętnie wy§iępujące obcił mia termicme i mechanicme,
Izolacja powinna być wykonana ż materiał ów niepalnych a podczas eksploatacji w
prż eciętnych waruŃach eksploatacyjnych. nie powinny wydzieLać się z niej substancje

speł nia

szkodliwe.

oDorv DrzeDlvwu wodY Drzez kociol grzewczv:
opory przepł ywu wody należ y okeś lićprry przeplywie odpowiadając}Ąi

6.

PN-EN 303-5
Pkt 4.ż .4.9

producenta|

10

20

PN_EN 303_5
Pkt 4.3

speł nia

producenta, podany w mbar,

D€
klilacja
7.

nominalnej

mocy cieplnej, j róż nicy temperatury wody wylotow€
j i wody powTotnej do kotł a
grzewczego 10 K i 20 K, Wylik dla każ dej wie]koś ci kotł a, powinien być zgodny z danymi
K /ż 00+250L
K lż 0o-22o/:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

§N$TVTą,T pŃncew
Zakł dd(E adań
U r ządzeń Elńł rgetyczny :h
Laboratoril/n . AB oRż
o87
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Nr AR 087

l38/l7-LG
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srona:

l0

StTon

l4

I

koiów SAS ECO-PELL.
Badania kólł a sAs ECO-PELL 200 kW.
ryposzeregu

Ocena wynagań

speł nienia/Nie
Lp,

Punkly normy

W)magania./ Dane Producęnta

§peł ni8/ Nie dotyczy/

Nie oceniono

w]Ą
2

]

k badania

3

4

Kocioł grzewczy z ręcznym zas}?em paliwa powinien być tak Ę Ę osaż ony, by podczas
eksploatacji zgodnej z przemaczenięm i zgodnej z instn*cją obsł ugi producenta nie
\lystępował y ż Adne zagraż enŹa bezpieczeństwa dla obsł ugi np, ż agroż enia prż y otwarciu
drzwicz€
k zasĘ owych lub drż wiczek paleniskowycb (np. wybuch spalin),

Nie dotyczy

Recznv zasvp paliwa:

8.

PN-EN 303_5
Pkt 4.3.2

TemDeratura Dowierzchni zewn€
trznvch:
Podczas badań wg 5.12 temperatura zewnętraych powierzchni kotł a grzęwczego (','naz z
podstawą kotł a drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha otworów sł uż ącychdo
nadzorowania pracy kotł a pracującego prż y ciągu nafufaln}ł n) nie powinny przekraczać
tempemtury otocż enia o więcej niż 60 K. Wymaganie dotyczące tempefatury podstawy

i

9.

PN-EN 303_5
Pkt 4.3.6

10.

PN_EN 303_5
Pkt 4.3,8

i

kotł a nie obowiązuje wówczas, gdy wedł u8 pisemnych zaleceń producenta kocioł

grzewczy powinien być posadowiony na niepalnym podł oż u.
Podczas badań wg 5.12, temperatury powierzchni uch\ł }tów obsł ugoł ych iwszystkich
częś ci, które podczas eksploatacji kotł a gfzewczego rnogą być dofykane, nie powinny
przeknczać Lemperatur1 oloc,,enia o więcej njż ,
- 35 K w prz}ladku \Ąykonanych z metali i matęriał ów podobnych;
- 45 K w prz}padku wykonanych z porcelany i materiał ów podobnych;
- 60 I< w pź ypadku wkonanych z tworzł .w sź ucznych i nateriał ów Dodobnvch,

Speł nia
Drzwiczki wyczysme
31

,9

K

Speł nia
Uchw]4 drzwiczek
/tworzy,wo szt\czr,el
|,7,7

K

Regulator temperatury i urządzenia ograniczające temperaturę
postanowienia opólne:
W zależ noś ciod systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia instalacji, w której

l1

PN_EN 303_5
Pk14.3.8,1

kociol będzie zastosowany, w kaź dym kotle 8rż ew.T!m naląy przewidzieć zzstosowanie
urż ądzeń r€
gulacyjnych i zabezpieczających w}mienionych w następnych rozdział ach oftz
należ y prż ewidzieć odpowiednie moź liwoś ciich zainstalowania, Kaź de w}ł na8ane
\ł yposaż enie powinno być albo dostarcż one przez producenta albo powinno być dokł adnie
wyspecyfikowane w instrukcji montaż u, ze szczególn}ł n uwzględnieniem granicznych
wańoś ci nastaw i stał vch czasowvch zabezDieczaiąceso osranicznika temDeraturv.

Regulator temDeraturv

i

urzadzenia opraniczaiace temDerature w

otwartvch instalaciach grzewczvch:

W prż }padku instalacji grzewczej zabezpieczonej fizycmie (temperafura jest ogmniczona
przez ciś nienie panujące w instalacji), zgodnie z wynaganiami normy EN 14591, nalęż y
przewidzieć następujące \ł yposaź €
nie:
- reguiator temperatury,
- zabęąlęczający ogranicż nik tempemtury (z fęcmyr, kasowaniem blokady).
Kotly grzelł cze, których srslem spalania nie jesl aki cał kał iciewylączalny ani nie jest

I2.

PN-EN 303-5

Pk

4.3.8.2

spelnia
Dostarczone
i zamontowane przez
producenta

system §zybko

wylączllny:
Regulatol temperafury

speł nia

- zabeąieczający
częś ciowo wył qcnlny, noqą nie być hyposaż one v zabezpieczający ogranicznik o$anicznik temperatury
tempefalury, g)rż v] Mkich przypadkach (np. v pl4,padku kotł ów qqey,cąch bez (z ręczn}ł n kasowaniem
ańonalycznego doprowadzania powielź a do spalallia i/Iub automalycznego blokady)
§peł nia
doplovadż ańia paliva), nadńiaf ciepł a i, postaci pary ||odnej jes! odpro,r|adzaĄ) do

atmos|bry przez ofuarte pał ączenie.

Badania funkcjonalne regulstors temperrtury /zgodnie z pnk. 5.13/:
-

maksymalna ustawiona wartoś ć temp€
ratury

wody;

'c
lr'

8'

maks\ł nalnv waost tęmoemturv wodv wvlotowei : <
'C
Badania funkcjonalne ogTanicznika teDper. bezpieczeństwa /zgodnie z pnk.5.'3l:
przęz
proŃcenta
- maks}ł nalna temperafura wody deklarowana
bfak deklafacji 0C
-

- maks}ł nalna ustawiona wartoś ćtemperatury wody; 11' 0c
0C
- maks\ĄnaLnv wTost tęmoefaturv wodv \ł Ą/lotowęi: < 1I0

spelnia
89.5

"c

spelnia
9,7,4aC
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Badania lyposzelegu kolł ół SAS ECO-PELL.
Badania kotł a sAS ECO-PELL 200 kII].

Nr AB 087

Ocena wymagań

Lp,

spelni€
nia/Nie

PunĘ

normy

ś pelnia/ Ni€ dotyczy/

WJmmgania,/ Dane Producenta

Nie oceniono

wynik badania
l

2

Regulatol temDeraturv

i

4

urzadz€
nia

ograniczaiace temDerature w

zamknietych in§talaciach grzewczvch:

Rozróż nia się następujące wańanty w}posaź enia zgodnego

z \ł }ł naganiami normy EN

12828:
a) gdy system spalaniajest szybko wylączalny; w}magane w}posaż €
nie skł ada się z:
- regulatom temperafury,
- zabezĘ iecĄącego ogranicmika temperatury (z ręcmym kasowaniem blokady).

b) gdy sy§tem spaianiajest częś ciowo wył ączalny; w}ł nagane w)posaź enie skł ada się z:
_ r€
gulatola temperatury,

ogranicmika tempemtury (ż ręcanyn kasowaniem blokady);
_ niezawodnego urządzenia do odprowadzania resź kowego obciąż enia ciąlnego wg

- zabezpieczającego

4.3,8,4 (termiczne zabezpieczenie odpł ywu),

l3.

PN_EN 303-5
Pk14.3.8.3

c) gdy system spalania nie jest w,vł ączalny a nominalna moc cieplna kotł a < 100 kwj
w}ł nagane w}posaż enie skł ada się ż :
- regulatora temperafu ry,
_ termicznego zabezpieczenia odpł ywu wg 4.3.8,4, kóre w przlpadku awarii odprowaalza
maks}ł nalnie moż liwą moc cieplną.
Jeż €
li powyż sze w}ł nagaoja nie są speł nione, to kociol grzewczy należ y iNtalować w
instalacii otwartei wg EN l2828,
Brdsnia fukcionslrre lepulatora temD€
leturv lż godnie zpnk. 5.13li
- maks}ł nalna ustawiona na regulatorze wańoś ć temperatury wody; 80 0c
0c
- maksvmalnv dopuszczainY wzrost temDeratury wodv wvlotoweii < .l0'
Badania funkcionaln€ ogranicznika temirer. bemieczeństwa lz9ońie z pkt. 5.13lI
_ maks}ł nalna temperatura wody deklarowana przez producenta- bqk deklał acji 0c
- maks}ł nalna ustawiona na ogmnicmiku wańoś ć temperatury wody;
- mak§\ł nalnv doDuszczalnv wzrost temp€
ratury wodv wvlotoweii ś ?l0
Badanie funkcionslne svstemów szvbko wvł ł czalnvch lzgodnię z pkt. 5,l4lI

Speł nia
system spalania szybko

wył ączainy; (wg a).

w w}posaż eniu: regulator
tanperatury, ogmDicznik
temperatury
bezpieczeństwa
(z ręcmym ka§owani€
m

blokady)

speł nia
89,5

spelnia

.lrl'c
'c

Nagł a awaria odpro{adzenia ciepł a:
- maks}ł nalny wzrost temperatury wody §rylotowei;

ś

lr' 'c

ś

0C

Zanik napięciaI
-

maks}ł nalny wztost temperatury wody wylotowej;
maks}ł nalna konccntmcja Co,, < 5,0 Co

0C

9,7

,4

0C

Spelnia
97,8

,c

Co<o,2D^

Spelnia
86,3.c

'1'

Co<o,25yo

urzadzenia do odoDrowadzania cieDla nadmiaroweqo:
Podczas badań \Ę E 5.15 zabezpjecz^jący wymiennik ciepł a lub inne urządzenia do
odptowadzania ciepł a nadmiafowego powinny zapewniać , by maksynalna tempeńtura

wody w kotle grzewcz}ł n nie przekraczał a l l0'c,
W tym celu stosuje się termiczne zabezpieczenie odpbniu, np. tęrmicznę zabezpieczenie
odpł },wu ,,sTW T}p T}" wg EN 14597 wTaz z zabudowan}m w kotle grzewczym
w}miennikiem ciepł a, Jako wymiennik ciepł a moż e być zastosowany pojemnoś ciowy albo
przepł ywowy podgrż ewacż Wody, jeż eł i będzie on tak zabudowany i us},h.rcwany, aby
mó8ł odprowadzić ciepł o nadmiarowe bez stosowania kolejnych urządzeń pomocniczych i
bez zasilania energią obcą. Zabudowany na stał e przepry.ł owy podgrzewacz wody nie

powinien być wykorzystywany jako uż r,tko\ry pod8rż ewacz wody lecz wyIącmi€ jako
mbeą]eczający \ł ymięnnik ciepł a, Pfócz tego powinny być speł nione następujące
warunki:

i wymiennik ciepł a pońnny być dostosowane do
konstrukcyjnych i cięplnych wł aś ciwoś ci
kotł a 8rzewczego a w przypadku awadi powinny

ł ermiczne zabezpieczenie odpł }§u
14.

PN_EN 303-5
Pkt 4.3.8.4

Nie dotyczy

być w stanie beąiecmie odprowadzić maks},malną moc cieplną względnie przy
częś ciowym wył ączeniu resź kowe obcrąż enie cieplne;
,jeź ęlijako $}miennik ciepł a zastosowano zasobnik ci€pł €j

wody, to povinien on być tak
zaprojektowany, by speł niał poł yż sze warunki przy jego maks}ł nalnej temperaturze
roboczej;

ł ermicme zabezpieczenie odpł y§u powinno byó zainstalowane przy ł ymienniku ciepł a
sł uż ącymwył ącznie do odpfowadzania §jepł a w razie awarii przed wlotem wody
chł odzącej do wymiennika ciepł a.

Nie wyklucza się stosowania innych rozwiąań spelniających w}ż ej podane funkcje i
standardy zabezpieczeń. Zasadniczo jednak dopuszcza się stosowanie w§zystkich urż ądzen
odprowadzających ciepł o nadmiarowe tylko wI
-kotł ach grzewczych bez \ł ył ączalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do

l00 kW
_kotł ach grż ewczych
cieplnei do l00 kW,

z

częś ciowo wył ącz^ln}ł nsystemem spalania o resź kowej mocy

1!rl §s,rt|ffi§{Ę T'
:.rlrł N&{ńwurą
Urząri :cń Erfuf setvczn cti
(

- maks)ł nalny wzrost tempeiatury wody wylotowęj; < 110 0C
- makstmalna koncentracia Co,. ś 5,0 Co
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lyposzeregu korł ów SAS EC)-PELLBadania kotł a Ms ECO-PELL 200 kW.

Nr AB 087

Ocena wymagań

Lp.

Spelnienia/llie
Punkty normy

W},rnagania./ Dane Producenta

spe|nia/ Nie dotyczy/

Nie oceniono
Wl,rrik badania
2

l

l5.

4

3

PN_EN 303-5

WYMAGANIA CIEPLNE

Pkt 4.4

po§tanowieńa ogólne!
speł nienie następujących w}ł nagań cieplnych należ y wykazać podczas badań

l6.

PN_EN 303-5
Pkt4,4.1
Tablica 7

\ł rykonylvanych prż y spalaniu paliw do badań zestawionych w Tablicy 7,
Paliwa do badań nalezy tak Wybrać . aby odpowiadał y paliwom dopuszczon}ł n do spalania
w kotle gru ewcz}ł n.
Uwaga: Nominalnamoc ciepha lub zakres mocy cieplnej mogą zależ eć od rodzaju paliwa,
W w}ł naganiach dotyczących spm\ł noś cić ieplnej granicmych wańoś ci emi§jl
zanieczyszczęń \\ryróż nia się 3 klasy. Aby speł nić wymagania jednej z klas naleź y speł nić
wszystlie w}ł nagania dotyczące spra\rnoś ci ciąln€
granicmych wartoś ci emi§jl
j
zanieczysż czeń dla t€j kla§y.

spelnia

i

i

sDrawnoś ć cieDlna kotla:

pź y nominalnej mocy cieplnej badana wg 5,7, 5,8 i 5.]0, nie
powinna być rmiejsza od sprawnoś cj okreś lonej wzorem podanym na Rysunku J dla
Sprawnoś ć cieplna kotla

odpowiedniej klasy,

Dla kotł ów o nominalnei mocv cieDlnei Drż ekfacż aiacei t00 kw usbla sie \ł nmapana
sDrawnoś ćdtaklasv 4- 84 % adlaklasy
89 %, Dla kotł ów klasv 3 o nominalnej mocy
cieDlnei Drzekraczaiacei 300 kW ustala się w}ł nagana §Drawnoś ć na 82 oń.
Klasa 5, 0 < l00 kW:
(w procentach)
Ę K :87 +loł

5

0

I7.

PN-EN 303-5
Pkr4.4.2
Rysunek

1

Klasa 4, p < l00 kW:

ł

K =80+2log

Q

4e= 90,1 %
{w procentach)

sp€
ł nia

Klasa 3, 0< 300 kW:
= 61+

ąK

6|oe

0

Wyniki badań:
Qł = 201.0 kW

Sprarł noś ćw}ł nagana:

(w procentach)

gdzie ł K sprawnoś ć cieplna kotł aw procentach a 0 moc cieplna w kilowatach.
Uwag^li Q oańcza albo nominalną moc cieplną ąalbo minimalną moc cieplną
uzyskiwaną prż y pracy ciągł ej p.i,.
Uwaga
W niektórych krajach ustala się spra\ł noś ćcieplną w zależ noś ci od ciepł a
spalania paliwa,

4,..ż 89,3 %
kla§a 5

2:

Nominalna moc cieplna: deklaracja produc€
nt;
Pe|et QN= 300 k|ł
Klrsa kotł a: deklaracja producenta; ł /asa 5

TemDeratura sDelin wYlotowvch:

l8.

PN-EN 303-5
P]Ńl4.4.3

Dla kotł ów grzgwczych, w ldórych temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy
ciepln€
j prż ekracza tempelaturę otoczenia o mniej niż 160 K, producent powinien podać
informacje dotyczące Wykonania komjna, w celu zapobiegania moż liwoś ciosadzaniu stę
sadzy, niewy§tarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanał ach spalin.
Deklaracia producenta: Zalecane wkł ady kominowe kwasoodDome

spelnia
146,0

K

ciag sDalinI
l9,

PN_EN 303-5
Pkt4.4.4

ńnimalny ciąg na *ylocie spalin niezbędny dla prawidł owej
pracy, Jęż eli producent nje podał ź adnycb informacji, to obowiązuj4 wartoś ciwg
Producent powinien podać

EN

]

3384-1 :2002+A2:2008, Tablica B.2,

spelnia
0,43 mbar

Deklaracia producenta: 0,55 mbał .
stał oDalnoś ć :
20.

PN-EN 303-5
Pkt 4.4,5

Podana prż eŻ producenta stał opalnoś ćkotł ów grż ewczych zasilanych paliwem ręcmje przy
nominalnej mocy cieplnej przy jednyl zasypie paliwa powinna W}nosić co najmniej
- 2 h przy spalaniu paliw biogenicmych i innych paliw stĄch,
- 4 h przy spalaniu paliwkopalnych.
I

Nie dotyczy

Deklaracia producenta,..,.,.-,,.., h.
Minimalna moc cieDlna:

2l. PN-EN

303-5

Pkt 4,4.6

Minimalna moc cieplna kotł ów grzewczych zasi|anych paliwem automatycznie powinna
w}ł rosić najw}ż ej 30 % nominaln€
j mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonyivane
automatycz|ie przez urządzenie regulacine,

Regulacja doprowaduania paliwa

i

doprowadzania powietrza moż e

prż erywana,

Deklaracia producenla: brak deklaracji

być ciągł a lub

spelnia
58,1kW:29,l %QN

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH
9]-231Łódź . ul. Dostawcza

Nr ewidencvinv:

1-

Tel,/ fax. ((X2) 6 40 03 04

l38/17-LG

Strona:

13

Stron:

14

Badania lyposzeregu kon6ł SAS ECO-PELL.
Radania kotla SAS ECO-PELL 200 kI,|/.

celtyfi kat akred},tacji PCA

Nr AB 087

ocena wymagań

spelnienia/Ni€
Lp.

spelnia/ Nie dotyczy/

Wymagania/ Dane Producenta

Punkry normy

Nie oceniono

wwik
]

2

badania

3

Minimalna moc cieplna prż y pracy ciągł ej kotł ów 8fzewczych zasilanych paliwem ręcmle
i przemaczonych do eksploatacjj z zasobnikiem ciepł ą moż e być większa niż 30 %
nominalnej mocy cieplnej, W takim przFadku, w informscjach technicznych producent
n podać jak moż na odprowadzić wytworzoną iloś ć ciepł a,
kotta powini€
go zasilanego paliwem ręcmie przy obciązeniu częś ciow}ł nnje są
Badania kotł a gż ewcz€
konieczne wówczas, gdy producent w}ł naga ż eby kocioł grzewczy był na stał e poł ączony z
zasobnikiem ciepł a,
lu
Wielkoś ć zasobnika ciepł a dla kotł ów. w których dopuszcż a §ię spalanie wi€
się dla tego paliwa, które w}.rnaga największę8o zasobnika,
Najmniejsza pojemnoś ć zasobnika ciepł a \ł ynosi 300 l,

Nie dotyczy

paliw ustala

Deklaracir Droduc€nt^, .....-...., Iitfól9
Graniczn€ wartoś ci emisii zanieczvszczeń:
W}ł naganie to.jest speł nione wówczas, gdy podczas

,
Spalanie powirmo być niskoemisyjn€

pracy
nrocy

z nominalną mocą cieplną a dla kotlóW glzęwczych z zakresem €ksploatacyjnej
ciąlnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą ciąlną, w

cza§ie badań wp 5,7. 5.9 i

ż 2.

PN_EN 303-5
Pkt 4,4.7
Tablica 6

5,l0 emisia nie przekńcza wańoś cipodanych w Tab]icy

wny
sprasowany granulat drz€
Przy mocy nominalne,j

Przy mocy minimalnej

6,

t
typu pel€

Fmisja
Emisja
Emisia
Emisja
Emisja
Emisia

Co

(Ę ,nik badań)

228 mgm'

8 mg/m'
badań)
plł u {wvnik badan)
16 mg,/m'
Co (wynik badań) 462 mg/m'
OCC {wynikbadańl )8 mg/m'
prIu (wvnik badan)
J] mg m'

oGC

(w}mik

Kla§a kotla wg tablicy 6 - klasa 5 lw ca\rl zakręsi€ obciąż eń cieplnycv

klasa 5

klasa 5
klasa 5
klasa 5
kla§a 5
kla§a 5
Ida§a 5

Deklaracia oroducenl^i klasa 5

OGóLNA ocENA wYl[IKÓw BADAŃ KOTŁA3
. kocioł opalany sprasowanym granulatem drewna typu pelety sp€łnia wymagania klasy
w zakIesie spfawnoś cicieplnej normy PN-EN

23.

5

3O3-5: 201,2.

. kocioł opalany sprasowanym granulatem drewna typu pelet speł nia wymagania klasy

5

w zakresie emisji zanleczyszczeń gazowych normy PN-EN 303-5: 2012.

. producent badanego kotł a na podstawie przeprowadzonych badań, zobowiązany jest

do
kotla
i
dokumentacji
uaktualnienia i/lub uzupeł nienia deklaracji, zawartych w oznakowaniu
dostarczanej wraz z kotlem / wg. pkt. 4.2.1.1, 7 i 8 normy PN-EN 303-5z 201ż l.

6. INFORMACJE KoŃCoWE.
w sprawozdaniu wyniki badan dotyczą wył ącznie badanego egzefiplarza
kotł a typu SAS ECO-PELL 200 z dostarczonym wyposż ęniem, wł ącznię przy opalaniu
Przedstawione

peletami wyszczególnion},m w pkt. 3.2.

Uwaga: Wvmaqania dotvczace bezpieczeństwa (punkt 4.3) zawarte w nunktach: 4.3.1l
4.3.3: 4.3.41 4.3.5: normv PN-EN 303-5: 2012 oraz ocena rvzvka i badania funkcionalne

bezpieczeństwa zeodnie z punktem 5.16 normv PN-EN 303-5: 2012.
Producent powinien przęprowadzić ocenę ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzględnia
się dział ania siĘ wyż szej. ocena ryzyka powinna być sprawdzona przez niezależ .Aą jednostkę
pod względem kompletnoś ci,poprawnoś ci i wiarygodnoś ci.
W przypadku koniecznoś ci przeprowadzania badań uzupeł niających obowiązują warunki
zawalte w punktach: 5.16.1; 5.16.2;5.|6.3;5.16.4; 5.16,5 normy PN-EN 303-5:2012.
!*{$,§YF{§T, §h§§fiąffi E,6*f Ka

italił adrsadań

zeń E ri{} getycz nych
LaboratoriuM - AB 087

|i r z ąd

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW
GRZEWCZYCH

l

93-23lŁódź , ul. Dostawcza

1.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
URZĄDZEŃ

Tel,/ fax, (042) 6 40 03 04
certyfi kat akred}tacji

Nr AB 087

PCA

Nr ewid€
ncvjnv:

l38/l7_LG

Strcna:

l4

sEon:

14

Badania typoszeregu kolł lrw SAS EC)-PELL.
Badania kotla SAS EC)-PELL 200 klt/_

7. LITERATURAI DOKUMENTY
1, PN-EN

2.
3.
4.
5

.

303-5: 20|2 Kotł y grzewcze na paliwa stał e z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wl.rnagania, badania i oznakowanie.
Instrukcja obsł ugi kotł a SAS ECO-PELL 100+300.
Instrukcja obsł ugi sterownika TECH ST-550-H,
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, wentylatorów nadmuchowych G2E 160 i WPA 140.
Dokumentacj a oceny ryzyka , deklaracj a zgodnoś ciWE i nadanie znaku.
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ZASWIADCZENIE
Kocioł wodny SAS ECO PELL 200
nominalnej 200 kW
opalany sprasowanym granulatem drzewnym Ę pu pelety
o mocy

produkowany przez:

Zakł atl Metalowo-Kotlarski .SAS" Mieczysł aw Sas
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysł owa 3
Kocioł wodny sAs Eco PELL 200 kw speł nia ł rymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) okeś lone
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1 189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania d}Tektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoproiektu dla kotł ów na paliwa stał e,

wartoś ć Jednostka

wymogi ekoprojektu
> 75 dla kotł ów o nomjnalnej mocy grzewczej < 20
> 77 dla kotlów o nominalne.j mocy grż ewczej > 20

Pąrametr
Wtł warż anęcieplo
uż ],tkowe

pż y

mocy
cieplnej

,nocy
cieplnej

ępp

Zuzycie energii elektrycznej na
pouzeby wł asne

plzy 30'/"
p.zy
Wy 30'/"
aamionowej amionowej aamionowej

przy 30%

mocy
cieplnej

Parametr

sprawnoś ć uą(kowa

aamionowej aanionowej

kW
kW

ą,

Ęp

mocy
cieplnej

,noc}
cieplnęj

e|,o,

el.-

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania
pomi€
szcż eń

dla paliwa zaleranego

organlczn€

w trybie

cząś ki &iąki
ś ał e gż owe

PM

occ

tlenek
węgla

E, ru

Es OGC

Es

Co

No,

E, V),

{:O

20l

58,1

83,1

83,4

0,195

0,0ó8

0,003

29

1,7

42,7

llJ

kW

kW

%

%

kW

kW

kW

mg/m3

mg/m3

mg/m3

m9m3

ś 500

<200

Wymogi ekoprojektu:

Współ czynnik efektywnoś ci energetycznej EEI=

U

<40
11

Klasa

8

<20

A+

'Zaś wiadczenie vydano na podstawie wyników badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr l38/17-LG.
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