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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:

Zakład 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) określone 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 kotłów na paliwa stałe.

Zaświadczenie 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 Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekĘwnośó energetycma
ogrzewania pomięszczęń Ęs 82

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uzltkowe Sprawność użytkowa

*Zllż.vcie energii elektrycznej na
potrzeb1, rvłasne

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego

plZy
nmionowej

mocy
cieplne.1

przy 30"/"
mamionowej

mocy
cieplnej

prZy prry 307.
mamionowej

moc!,
cieplnej

prZ!,
mamionou,e.j

noc!,
cieplne.1

prry J07.
aaInionorve.1

mocv
cieplnej

w Ębie
czuu,ani a

cZąstki
stałe
PM

organiczne
mtązki
guowe
oGC

tlenek
węgla
Co

tlenki
uotrt
No,lloc!

ciepJne.1

o9
tr P, PP €lrro, -l Pss Es PM Es OGC Es CO Es NOx

o l4,8 4,3 85 86 0,043 0,017 0,003 24 5 39I 324

*
o
E

kW kW % % kW kW kW mdm' mglm3 mglm3 mglm'

EEI =82 Wymogi ekoprojektu: <40 <20 < 500 < 350
poza zakresem

u? tiL
@odlis) (podpis)




