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LABORATORIUM BADAWGZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
93-23| Łódż , ul, Dostawcza I ,tel. 42 64 00 82I

ZAS WIADCZENIE ED l 428/ 1 8

Kocioł  wodny typu KAMEN Multi K5-15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW
opalany węglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

Zakł ad Ślu sa rs ko-Kotla rs ki,, KAMEN" Ja n u sz Kam encza k
402C Pustków, 39-205 Pustków

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) okreś lone kozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189

z dniaZ8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25lWE
w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotł ów na paliwa stał e.

Zaś wiadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 360/18-LG.
Badania wykonano zgodnie z nofmą PN-EN 303 -5 :20 12.

kierownik Laboratorium
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Parametr Symbol Wartoś ć Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekĘwnoś ó energetycma
ogrzewania pomięszczęń Ęs 82

> 75 dla kotł ów o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
> 77 dla kotł ów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
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