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ZAŚWIADCZEME NR ED l I29 l 18

Kocioł Q Max Eko GL 480

o mocy nominalnej 480 kW
opalany węglem kamiennym sortymentu Gk II

produkowany przez:

P rzedsiębio rstwo P rod u kcyj n e Heiztech n ik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Drogowców 7 r83-250 Skarszewy

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) określone

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1l89 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrekĘwy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2009/I25/WE w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

* Pomiary anĘciaenergii elekĘczrej wykonano poza zakresem alaedytacji

Zaświadczpńe wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 11/18-LG.

kierownik Laboratorium

Ulqą$ ?ęń Ęnergetyczrryc e CU
93-231 Łódź, ul. Dostawaza 1

tel. 42 640-08_21

Łodź; dnia 20.02.201 8 r

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

S ezonowa efektywnoś ć energęty Qzna
ogrzewani a pomie szazęń Ts 90 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
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