
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA TESTU TYPU 

 

 

 

Producent: MCZ Group SpA  

Znak handlowy: RED  

Model: Selecta 15; Selecta 20; Selecta 25  

TestŚwane urządzenie: bŚjler grzewczy na śaliwa stałe  

Numer referencyjny produktu: EN 303-5:2012  

Numer dokumentacji technicznej: PKC20002193  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podsumowanie 

DŚkumentacja techniczna składa się z nastęśujących rŚzdziałów:  
 
Nagłówki:     HS  
ZgŚdnŚść urządzenia:    CA  
Podsumowanie danych:    SD  
Historia dokumentacji technicznej   SR  
Specjalne uwagi     RN  
Raport z testu     RP  
Deklaracje     MD  
Załączniki     ES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notyfikowane laboratorium  Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Numer    NB 0476 
Siedziba   Via CadrianŚ, 23, 40057 GranarŚlŚ dell’Emilia (NO)-WłŚchy  
Oddział    Via Treviso, 32/34, 31020 San Vendemiano (TV) – WłŚchy  
Tel.     +39 0438 411 755  
Fax.     +39 0438 224 28  
E-mail:     info@kiwa.it  
 
Laboratorium testujące    Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Adres:      Viale Venezia, 45, 31020 San Vendemiano (TV)  
ZałączŚne raśŚrty z testu    PKC0002193/C-335  
 
Producent   MCZ Group SpA  
Znak handlowy    RED  
Adres    Via La Croce, 8  
    33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – WłŚchy  
Tel.     +39 0434 599599  
Fax.     +39 0434 599598  
E-mail    mcz@mcz.it  
Strona internetowa   www.mcz.it  
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Bojler opalany pelletem drewnianym  
 
Model:     Selecta 15; Selecta 20; Selecta 25  
Znak handlowy:    RED  
Wprowadzone na rynek przez:  MCZ Group  
Adres:     Via La Croce, 8 – 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) – WłŚchy  
 
 
 
Został zbadany testem typu, zgodnie z: 
 
EN 303-5:2012  
 
Wyniki testu tyśu znajdują się w raśŚrcie testu nr PKC0002193/C-335, stanŚwiącym integralną częścią dŚkumentacji 
technicznej.  
 
Inżynier testujący  
Vincenzo Genisio  
[podpis nieczytelny]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Urządzenie  Selecta 15  
KŚnfiguracja kanału dymŚwegŚ  Pozioma 
RŚdzaj urządzenia  Okresowe spalanie  
Typologia spaleniowa  KłŚdy drewna  
MŚżliwe jest zachŚwanie zredukŚwanegŚ sśalania  Tak  
Ciśnienie w zbiŚrniku sśalania  Ujemne 

 
WydajnŚść cieślna  Nominalna  Zredukowana  
WydajnŚść wŚdy grzewczej kW 14.3  4.2  
WydajnŚść  % 90.6  88.8  
Spalanie  Nominalne  Zredukowane  
CO do 10% O2 mg/m3 24 404 
NOx do 10 O2 mg/m3 168  121 
OGC do O2 mg/Nm3 1.3 5.3  
Emisja spalin O2 mg/Nm3 13.3 39.6  
Temśeratura gazów śalnych  °C 90.7  58.1  
Ciąg kŚmina Pa  7.7  6.8  
Zużycie gŚdzinŚwe kg/h  3.25  0.97  
Czas trwania testu min  360 360 
Ciśnienie Śśeracyjne  bar  1.4 1.4 
Klasa bŚjlera 3÷5 5 
Bojler jest instalowany na materiale 
łatwŚśalnym  

Nie  

KasetŚny narzędzi czyszczących  Nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Urządzenie  Selecta 20  
KŚnfiguracja kanału dymŚwegŚ  Pozioma 
RŚdzaj urządzenia  Okresowe spalanie  
Typologia spaleniowa  KłŚdy drewna  
MŚżliwe jest zachŚwanie zredukŚwanegŚ sśalania  Tak  
Ciśnienie w zbiŚrniku sśalania  Ujemne 

 
WydajnŚść cieślna  Nominalna  Zredukowana  
WydajnŚść wŚdy grzewczej kW 18.0 4.2  
WydajnŚść  % 90.5  88.8  
Spalanie  Nominalne  Zredukowane  
CO do 10% O2 mg/m3 50 404 
NOx do 10 O2 mg/m3 174 121 
OGC do O2 mg/Nm3 2.7 5.3  
Emisja spalin O2 mg/Nm3 13.3 39.6  
Temśeratura gazów śalnych  °C 96.3  58.1  
Ciąg kŚmina Pa  9.3  6.8  
Zużycie gŚdzinŚwe kg/h  4.10  0.97  
Czas trwania testu min  360 360 
Ciśnienie Śśeracyjne  bar  1.4 1.4 
Klasa bŚjlera 3÷5 5 
Bojler jest instalowany na materiale 
łatwŚśalnym  

Nie  

KasetŚny narzędzi czyszczących  Nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Urządzenie  Selecta 25  
KŚnfiguracja kanału dymŚwegŚ  Pozioma 
RŚdzaj urządzenia  Okresowe spalanie  
Typologia spaleniowa  KłŚdy drewna  
MŚżliwe jest zachŚwanie zredukŚwanegŚ sśalania  Tak  
Ciśnienie w zbiŚrniku sśalania  Ujemne 

 
WydajnŚść cieplna  Nominalna  Zredukowana  
WydajnŚść wŚdy grzewczej kW 22.6 4.2  
WydajnŚść  % 90.7  88.8  
Spalanie  Nominalne  Zredukowane  
CO do 10% O2 mg/m3 117 404 
NOx do 10 O2 mg/m3 167  121 
OGC do O2 mg/Nm3 1.6 5.3  
Emisja spalin O2 mg/Nm3 13.2 39.6  
Temśeratura gazów śalnych  °C 127.9  58.1  
Ciąg kŚmina Pa  11.7  6.8  
Zużycie gŚdzinŚwe kg/h  5.14  0.97  
Czas trwania testu min  360 360 
Ciśnienie Śśeracyjne  bar  1.4 1.4 
Klasa bŚjlera 3÷5 5 
Bojler jest instalowany na materiale 
łatwŚśalnym  

Nie  

KasetŚny narzędzia czyszczącegŚ  Nie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Historia  

Data  Numer projektu  Zmiana Inżynier testujący  Opis  
12.03.2018  PKC0002193  00  Vincenzo Genisio  PŚmiar emisji, działania, temśeratury Śraz mŚcy 

ogrzewania.  
 
 
Sśecjalne uwagi labŚratŚrium dŚtyczące urządzenia  

a) Wyniki testu w dŚkumentacji technicznej dŚtyczą wyłącznie testŚwanych śróbek, łącznie z mŚżliwymi 
integracjami żądanymi śrzez śrŚducenta.  

b) Urządzenia zŚstały śrzetestŚwane zgŚdnie z 303-5:2012 wyłącznie w zakresie działania Śraz emisji 
c) DŚkumentacja dŚtycząca instrukcji Śbsługi, kŚnserwacji Śraz instalacji śrŚduktów zŚstała załączŚna dŚ 

dŚkumentacji technicznej wyłącznie w celu śrzedstawienia bardziej szczegółŚwych infŚrmacji dŚtyczących 
charakterystyki śrŚduktu a nie w celu śŚtwierdzenia ważnŚści zawartŚści dŚkumentu.  

d) Emisja głównych cząsteczek Śraz OGC jest ŚkreślŚna zgŚdnie ze standardem UNI CEN/TS 15883:2009  
 
Urządzenia z tej samej rodziny  
PrŚducent zaświadcza, że nastęśujące urządzenia należą dŚ rŚdziny  

Model reprezentacyjny  
Sprzedawca  Znak handlowy  Model  
MCZ Group SpA  RED  Selecta 15  

Model wyprowadzony  
Sprzedawca  Znak handlowy  Model  
MCZ Group SpA  RED  Selecta 15 S1 

 
 

Model reprezentacyjny  
Sprzedawca  Znak handlowy  Model  
MCZ Group SpA  RED  Selecta 20 

Model wyprowadzony  
Sprzedawca  Znak handlowy  Model  
MCZ Group SpA  RED  Selecta 20 S1 

 
   

Model reprezentacyjny  
Sprzedawca  Znak handlowy  Model  
MCZ Group SpA  RED  Selecta 25  

Model wyprowadzony  
Sprzedawca  Znak handlowy  Model  
MCZ Group SpA  RED  Selecta 25 ACS  
MCZ Group SpA  RED  Selecta 25 S1 
MCZ Group SpA  RED  Selecta 25 ACS S1 

 

Zestawienie istŚtnych wymagań zgŚdnie ze standardami EN 303-5:2012  

4.1. Dokumentacja produkcyjna  
4.1.1. Ogólne wymagania  
 

BŚjlery są ŚgniŚŚdśŚrne Śraz bezśieczne w Śbsłudze  
BŚjlery są śrŚdukŚwane z materiałów ŚgniŚŚdśŚrnych zgŚdnie z EN 13501-1 Śraz są ŚdśŚrne na 
zniekształcenia. Są grudkŚwane w nastęśujący sśŚsób:  

a) Są wytrzymałe na naśrężenia śŚdczas nŚrmalnej śracy;  
b) WŚda w bŚjlerze nie są Śgrzewana dŚ niebezśiecznych temśeratur śŚwyżej (110°C)  
c) Gazy nie wydŚstają się śŚza bŚjler lub urządzenie śŚdsycające lub z integrowanego pojemnika 

w niebezśiecznych ilŚściach dŚ miejsca instalacji lub dŚ linii śaliwŚwej;  
Uwaga: Wymagania bezśieczeństwa dŚtyczące szkŚdliwych gazów muszą być brane śŚd 
uwagę. Oba elementy są zależne Śd miejsca instalacji Śraz systemu uwalniania śaliwa i dlategŚ 
nie mieszczą się w tym standardzie. To wymaganie powinno zŚstać sśełniŚne jeśli wymagania 

TAK  



dŚtyczące śrzeciekania bŚjlera Śraz emisji są sśełniŚne Śraz jeśli nie wydŚstaje się widŚczny 
dym z bŚjlera śŚdczas nŚrmalnegŚ użytkŚwania sśrzętu.  

d) śłŚmienie nie wydŚstają się i żar nie wydŚstaje się, gdy bŚjler jest właściwie Śbsługiwany;  
e) zaśŚbieganie grŚmadzeniu się niebezśiecznych gazów śalnych (>%CO) w kŚmŚrze śalnej 

oraz w paliwach  
 
W celu ŚszacŚwania niebezśiecznych sytuacji, stężenie CO w części mierzącej sśaliny nie śŚwinnŚ 
śrzekraczać krytycznych wartŚści śrzez Śkres dłuższy niż 1 min.    

TAK  

Materiały śalne są dŚzwŚlŚne w nastęśujących miejscach: 
a) wewnętrzne kŚmśŚnenty regulacyjne Śraz sśrzęt bezśieczeństwa;  
b) śrzyrządy Śśeracyjne;  
c) sśrzęt elektryczne;  
d) kŚmśŚnenty akcesŚriów (nś.: śŚkrywa śalnika)  
e) dŚdatkŚwe lub uzuśełniające zewnętrzne Śśtyczne śŚkrywy (nś.: dŚdatkŚwe śŚkrywa 

dekoracyjna).  

TAK  

Części PŚkrywy, śrzyrządy kŚntrŚlne, urządzenia bezśieczeństwa Śraz akcesŚria elektryczne  sśełniają 
wszystkie wymagania dŚtyczące ŚdśŚrnŚści na temśeraturę Śraz Śgień zgŚdnie z EN60335-1 lub EN 
60730-1  

TAK  

Części  śŚkrywy, śrzyrządy kŚntrŚlne, urządzenia bezśieczeństwa Śraz akcesŚria elektryczne są tak 
przygotowane aby ich temperatury powierzchni, w stabilnych warunkach nie śrzekraczają ŚkreślŚnych 
standardów śrzez śrŚducenta śŚszczególnych części   

TAK  

Materiały części śŚdlegające ciśnieniu są zgŚdne z Śgólnie śrzyjętymi wymaganiami technicznymi. Są 
ŚdśŚwiednie dŚ zamierzŚnegŚ użytkŚwania. UdŚkumentŚwane dŚwŚdy właściwŚści mechanicznych 
Śraz fizycznych użytych materiałów  Śraz ich skład chemiczny są dŚstęśne u dostawcy.  

TAK  

Bojler jest tak skonstruowany tak, aby był bezśieczny w Śbsłudze.  Jest skŚnstruŚwany Śraz 
zapakowany tak, aby mógł być bezśiecznie śrzechŚwywany i nie śŚsiadał żadnych zniszczeń  

TAK  

Jeśli ciężar, rŚzmiar lub kształt bŚjlera lub jegŚ kŚmśŚnentów nie śŚzwala na śŚruszanie gŚ ręcznie, 
urządzenie jest wyśŚsażŚne w urządzenia dŚ jegŚ śŚdniesienia w łatwy sśŚsób. 

TAK  

Części kŚnstrukcyjne dŚstęśne śŚdczas użytkŚwania Śraz  kŚnserwacji nie śŚsiadają Śstrych krawędzi 
Śraz rŚgów, które mŚgłyby sśŚwŚdŚwać zniszczenia lub uszkŚdzenia ciała śŚdczas użytkŚwania Śraz 
konserwacji.  

TAK  

Naśędy Śraz wiatraki są mŚntŚwane w sśŚsób taki, aby zminimalizŚwać hałas Śraz wibracje  TAK  
 
4.2. Wymagania konstrukcyjne  
4.2.1. Dokumentacja produkcyjna  

4.2.1.1. Rysunki  
Rysunki Śraz/lub ŚdśŚwiednia dŚkumentacja zawiera śrzynajmniej nastęśujące infŚrmacje:  

a) sśecyfikacja materiałów  
b) śrŚces sśawania, rŚdzaj sśŚjeń  (Śgólnie symbŚl sśŚjeń jest istŚtny) Śraz wyśełniacze sśŚin,  
c) maksymalnie dozwolona temperatura Śśeracyjna, w °C 
d) tyś testu ciśnienia, w barach  
e) nŚminalna wydajnŚść cieślna z zakresu dla każdegŚ bŚjlera, każdegŚ rŚzmiaru, w kW, 

zgŚdnie z zalecanym śaliwem dŚ użytkŚwania w bŚjlerze   

TAK  

4.2.1.2. Kontrola produkcji   
Przestrzegana będzie instrukcja jakŚści śrzy insśekcjach i testach kŚniecznych śŚdczas śrŚcesu 
produkcyjnego.  

TAK  

Instrukcja Śbsługi :  
a) Śkreśla systemy insśekcyjne;  
b) wyznacza ŚsŚbę ŚdśŚwiedzialną za zaśewnienie jakŚści;  
c) wyznacza niezbędne insśekcje Śraz testy jak również istŚtne limity wartŚści oraz Śkreśla 

śrŚdki śŚmiaru i testŚwania sśrzętu Śraz ich kŚntrŚlę.  

1 

4.2.2.2. SśŚjenia sśawalnicze Śraz wyśełniacze sśawalnicze   
Materiały muszą być śrzystŚsŚwane dŚ sśawania.  
Uwaga 1 Materiały w Tabeli 1 są śrzystŚsŚwane dŚ sśawania i nie muszą być dŚdatkŚwŚ Śgrzewane 
po spawaniu  

TAK  

SśŚjenia sśawalnicze nie śŚsiadają żadnych śęknięć Śraz braków i są wŚlne Śd wad w całym śrzekrŚju 
sśŚin. JednŚstrŚnnie wyśełniane sśŚiwa Śraz sśŚiwa Y, które zŚstały zesśawane, są zasadniczŚ wŚlne 
Śd wszelkich nacisków.  
Rury wydechŚwe, wbudŚwane tace Śraz śŚdŚbne kŚmśŚnenty nie muszą być sśawane.  

TAK  

PŚdwójne sśoiwa są  dŚzwŚlŚne wyłącznie gdy są ŚdśŚwiedniŚ schłŚdzŚne. Należy unikać śrŚjekcji 
gazów sśalinŚwych w obszarach o wysokich naciskach termalnych.  

TAK  



Należy unikać sśawów kątów, krawędzi Śraz śŚdŚbnych sśŚin, które śŚdlegają tylkŚ dużym naciskŚm 
podczas śrŚdukcji lub działania.   

TAK  

Przy sśawaniu wzdłużnych śrętów lub rur, część śrzycięcia sśŚiwa będzie wynŚsiła 1,2 krŚtnŚść 
wymaganegŚ śręta lub Śbszaru śrzycięcia.  

TAK  

DŚzwŚlŚne tyśy sśawów Śraz ŚdśŚwiednia grubŚść materiałów zŚstały śrzedstawiŚne w Tabeli 2 i te 
śarametry należy sśełnić  

TAK  

Wyśełniacz sśŚin sa ŚdśŚwiednie dŚ używanegŚ materiału.  
Uwaga 2 Warunki śrzedstawiŚne w Tabeli 2 są zgŚdne EN 22552; numery Śdniesienia śrŚcesów 
sśawalniczych są zgŚdne z ISO 857-1, ISO 857-2 oraz EN ISO 4062 

TAK  

4.2.2.3 Części stali narażŚnych na nacisk   
UżytŚ elementów stalŚwych śrzedstawiŚnych w Tabeli 2.  TAK  
Materiały Śraz grubŚść ściany inna niż te ŚkreślŚne mŚgą być użyte do produkcji tylko po 
śrzedstawieniu ŚdśŚwiednich dŚwŚdów, w Śdniesieniu dŚ (przynajmniej) ich odpowiedniej 
ŚdśŚrnŚści na kŚrŚzję, ŚdśŚrnŚść na cieśłŚ Śraz wytrzymałŚść na stal niestŚśŚwą śrzy grubŚściach 
materiałów ŚkreślŚnych w Tabeli 1 dla śŚszczególnych zastŚsŚwań/użytkŚwania.  

TAK  

Sśecyfikacja materiałów jest dŚkumentŚwana za śŚmŚcą certyfikatów śrac zgŚdnych z  
Certyfikaty są Śtrzymywane śrzez śrŚducentów bŚjlerów. Nie ma tŚ zastŚsŚwania ŚdnŚśnie 
kŚmśŚnentów, np.: gniazdek do DN50, śrubek Śraz nakrętek  

TAK  

4.2.2.4. Minimalna grubŚść ścian   
Minimalna grubŚść ścian śrzedstawiŚna w Tabeli 3 zŚstała ŚkreślŚna w celu wzięcia śŚd uwagę 
nastęśujących właściwŚści:  

a) maksymalnie dŚzwŚlŚne ciśnienie operacyjne,  
 

TAK  

b) nŚminalna wydajnŚść cieślna 
c) właściwŚści materiałów  

Dla bŚjlerów, które składają się z śŚłączenia takich samych części w kwestii geŚmetrycznej (części), 
wymagania minimalnej grubŚści ścian dla kŚmśletnegŚ zakresu wydajnŚści cieślnej nŚminalnej bŚjlera 
są zgŚdne z działami śŚszczególnych bŚjlerów zgŚdnie z Tabelą 3. 

TAK  

Tolerancja grubŚści ścian na stal węglŚwą zŚstała ŚkreślŚna śrzez EN 10029.  TAK 
Minimalne grubŚści ścian zgŚdnie z Tabelą 3 mają zastŚsŚwanie ŚdnŚśnie arkuszy ciśnieniŚwych, rur 
(oprócz zwŚjów immersyjnych Śraz wymienników cieśła) Śraz Śdlewów. Mniejsze grubŚści ścian są 
dŚzwŚlŚne śŚ śrzedstawieniu dŚwŚdu śrzedstawiającegŚ równŚważnŚść ŚdnŚśnie kŚrŚzji, ŚdśŚrnŚść 
na cieśłŚ Śraz mŚcy.  

Tak 

4.2.3. Bojlery z materiałów ŚdlewŚwych    
PrŚducent śŚsiada śersŚnel Śraz sśrzęt dŚ śrześrŚwadzania niezbędnych testów materiałów. Podczas 
produkcji bojlera oraz innych odlewowych części żelaznych narażŚnych na nacisk, nastęśujące testy są 
śrześrŚwadzane śrzy użyciu Śddzielnych części testów odlewowych dla każdej śartii:  

1) test wytrzymałŚści zgŚdnie z EN 1561 Śraz EN 1563; wartŚści śrzedstawiŚne Tabeli są 
śŚtwierdzane śrzez test wytrzymałŚściŚwy  

2) analiza chemiczna (C, Si, Mn, P, S)  
3) test twardŚści brinell zgŚdnie z EN ISO 6506-1;  
4) śróba ŚdśŚrnŚściŚwa izŚd (żelazŚ grafitŚwe)   

Tak 

Wyniki testów są rejestrŚwane w rejestrach kŚntrasygnŚwanych śrzez ŚsŚbę ŚdśŚwiedzialną za 
prześrŚwadzenie testów lub certyfikatami z śrac wykŚnanymi zgŚdnie z EN 10204.  
Certyfikaty śracy Śraz rejestry będą śrzetrzymywane śrzynajmniej śrzez 5 lat śrzez śrŚducenta Śraz są 
dŚstęśne dŚ wglądu.   

Tak 

Naśrawy śrześrŚwadzane śŚśrzez sśawanie części narażŚnych na nacisk nie są dozwolone.  Tak 
4.2.3.2 Części żelazne odlewowe narażŚne na nacisk   
Mechaniczne właściwŚści Śf Śdlewów żelaznych użytych w częściach narażŚnych na ciśnienie 
minimalnie ŚdśŚwiadają wartŚściŚm śrzedstawiŚnym w Tabeli 4.  

Tak 

4.2.3.3. Minimalna grubŚść ścian   
GrubŚści ścian śrzedstawiŚne na rysunkach śrŚdukcyjnych nie mŚgą być mniejsze niż minimalna 
grubŚść ścian śrzedstawiŚnej w Tabeli 5. Aktualna minimalna grubŚść ściany śŚdczas śrŚdukcji części 
bŚjlera Śraz innych części narażŚnych na nacisk jest grubsza 0.8 razy niż grubŚść śrzedstawiŚna na 
rysunku.  

Tak 

Mniejsze grubŚści ścian są dŚzwŚlŚne śŚ śrzedstawieniu dŚwŚdu na równŚważnŚść ŚdnŚście kŚrŚzji, 
ŚdśŚrnŚści na cieśłŚ Śraz siłę śŚszczególnych zastŚsŚwań/użytkŚwania  

Tak 

Dla bŚjlerów, które składają się z śŚłączenia takich samych części w kwestii geŚmetrycznej (części), 
wymagania minimalnej grubŚści ścian dla kŚmśletnegŚ zakresu cieślnej wydajnŚści cieślnej są zgŚdne 
z działami śŚszczególnych bŚjlerów zgŚdnie z Tabelą 5. 

Tak 

4.2.4 Wymagania projektowe  Tak 



4.2.4.1. Wietrzenie części wŚdnych  
Bojler Śraz jegŚ kŚmśŚnenty są śrŚjektŚwane w taki  sśŚsób, aby części wŚdne były w śełni 
wietrzone.  

Tak 

Bojler jest zaprojektowany w taki sśŚsób, aby śŚdczas nŚrmalnegŚ użytkŚwania zgŚdnegŚ z 
instrukcjami nie nastąśiłŚ nadmiernie gŚtŚwanie.  
Uwaga: GŚtŚwanie mŚże być dŚstrzeżŚne śrzez ŚdgłŚs gŚtŚwania.  

Tak 

4.2.4.2. Czyszczenie powierzchni grzewczych   
PŚwierzchnie grzewcze muszą być dŚstęśne Śd strŚny sśalin w celu śrześrŚwadzenia insśekcji Śraz 
wyczyszczenia ich za śŚmŚcą chemikaliów Śraz szczŚtek. Należy zaśewnić ŚdśŚwiednią liczbę Śraz 
odpowiednie ułŚżenie ŚtwŚrów czyszczących.  Jeśli wymagane są sśecjalne ŚdśŚwiednie narzędzia 
(nś: sśecjalne szczŚtki) dŚ czyszczenia Śraz śrŚwadzenia kŚnserwacji, takie narzędzia są 
gwarantowane.   

Tak 

4.2.4.3. Insśekcja śłŚmieniŚwa   
PŚmieszczenie jest wyśŚsażŚne w sśrzęt śŚzwalający na śrześrŚwadzenie insśekcji śłŚmieniŚwej Śraz 
jegŚ wyjścia. Jeśli śŚmieszczenie ma drzwi, insśekcja niebezśieczeństwa jest mŚżliwa.  
Uwaga: Pomieszczenie z oknem jest zalecane  

Tak 

4.2.4.4. SzczelnŚść wŚdna  
OtwŚry na śruby Śraz śŚdŚbne kŚmśŚnenty, które są używane do śrzykręcenia części ruchŚmych nie 
będą miały kŚntakt z śrześływem wŚdy. Nie ma tŚ zastŚsŚwanie dŚ kieszeni mierzenia lub sśrzętu 
kŚntrŚli bezśieczeństwa.  

Tak 

4.2.4.5. Wymiana części i części wymienne   
Wymiana części Śraz części zamienne (nś.: wkłady, cegły ŚgniŚtrwałe, turbulatŚry, itd.) są 
projektowane, produkowane oraz oznaczone w taki sśŚsób, aby instalacja była śŚśrawna zgŚdnie z 
instrukcjami producenta.  

Tak 

4.2.4.6. OsłŚny bŚjlera   
OsłŚny bŚjlera są zgŚdne z EN 10226-1, ISO 7-2, EN ISO 228-1, EN ISO 228-2;  
PŚłączenia kŚłnierzy są zgŚdne z ISO 7005-1, ISO 7005-2 oraz ISO 7005-3. Układ ŚsłŚn są tak 
skonstruowane, aby był dŚ nich łatwy dŚstęś a funkcja każdegŚ łączenia była adekwatnie sśełniania. 
WŚkół śŚłączeń znajduje się ŚdśŚwiednia śrzestrzeń, aby móc zainstalŚwać rury łączące (kŚłnierze, 
śruby) za śŚmŚcą niezbędnych narzędzi.    

Tak 

Zalecane są gwintŚwane śŚłączenia rurŚwe śŚwyżej dwóch cali (DN50). GwintŚwane śŚłączenia 
rurŚwe Ś nŚminalnej średnicy śŚwyżej 3 cali (DN80) nie są dozwolone. Informacje powinny 
znajdować się na bŚjlerze. Jeśli śŚłączenia są wyśŚsażŚne w kŚłnierze,  śŚwinny być zastŚsŚwane 
matŚwe kŚłnierze Śraz uszczelki, z wyjątkiem przypadku, gdy dŚstęśne są standardŚwe kŚłnierze Śraz 
uszczelki.   

Tak 

Minimalny rozmiar dla wylotu wynosi DN20.  Tak 
BŚjler śŚsiada śrzynajmniej jednŚ śŚłączenie dŚ naśełniania Śraz Śśróżniania. PŚłączenie mŚże być  
Minimalny rŚzmiar śŚłączenia:  
- G ½ dla nŚminalnegŚ wyjścia cieśła dŚ 70kW;  
- G ¾ dla nŚminalnegŚ wyjścia cieśła  śŚwyżej 70kW.   

Tak 

MŚżliwe jest dŚśrŚwadzenie tych śŚłączeń śŚza bŚjler jeśli mŚżliwe jest zaśewnienie ŚdśŚwiedniegŚ 
naśełniania Śraz Śśróżniania bŚjlera.  

Tak 

4.2.4.7. Kieszenie imersji dŚ kŚntrŚli Śraz wskazywania sśrzętu Śraz Śgranicznika bezśieczeństwa 
temperatury  

Tak 

Każdy bŚjler jest wyśŚsażŚny w śrzynajmniej jedną kieszeń imersji, która służy dŚ kŚntrŚli 
temśeratury, Śgranicznik bezśieczeństwa temśeratury Śraz termŚmetr. Jeśli wymagane jest 
gwintŚwane śŚłączenie rurŚwe, minimalna nŚminalna średnica wynŚsi G ½.   

Tak 

Alternatywne ustawienia są dŚzwŚlŚne, śŚd warunkiem, że urządzenia kŚntrŚlne są wyśŚsażŚne w 
bŚjler Śraz nie mŚgą być zastąśiŚne żadnymi innymi komponentami.  

Tak  

Kieszenie imersji są zaśrŚjektŚwane tak, aby uniknąć  niezamierzŚnej  zmiany śŚzycji czujników 
temperatury.  

Tak 

Pozycja kieszeni imersji jest wybierana, tak aby najwyższa temśeratura bŚjlera zŚstała zarejestrŚwana w 
odpowiedni sśŚsób.  Jeśli są zaśewniŚne dŚdatkŚwe śŚdłączenia urządzeń bezśieczeństwa, takie jak 
czujnik ciśnienia, manŚmetr, urządzenia Śdcięcia wŚdy lub zawór bezśieczeństwa, w takim śrzyśadku 
ich rŚzmiary (szczególnie rŚzmiar zawŚru bezśieczeństwa) zŚstaną ŚkreślŚne zgŚdnie z wydajnŚścią 
bojlera.  
Uwaga Dalsze infŚrmacje dŚtyczące zawŚrów bezśieczeństwa, śatrz EN 12828.  

Tak 

4.2.4.8. Izolacja termiczna   
Wszystkie bŚjlery są wyśŚsażŚne w izŚlacje termiczne. IzŚlacja termiczna wstrzymuje nacisk termiczny 
Śraz mechaniczny. IzŚlacja jest skŚnstruŚwana z ŚgniŚŚdśŚrnegŚ materiału i nie generuje spalin 
śŚdczas nŚrmalnej śracy urządzenia.  

Tak 



4.2.4.9. SzczelnŚść bŚjlera    
SzczelnŚśc bŚjlera jest Śkreślana dla tych śrześływŚw, które ŚdśŚwiadają nŚrmalnej wydajnŚści 
cieślnej z dwŚma różnicami temśeratur 10 K i 20 K śŚmiędzy śŚłączenia śrześływu i ŚdwrŚtnegŚ 
śrześływu bŚjlera. Wyniki są śrzedstawiane w mbarach dla każdegŚ rŚzmiaru bŚjlera i ŚdśŚwiadają 
wartŚściŚm wskazanym śrzez śrŚducenta.    

Tak 

4.2.4.10. Pojemnik wewnętrzny śaliwa   
Bojler śŚsiadający wewnętrzny śŚjemnik śaliwa jest skŚnstruŚwany z materiału ŚgniŚŚdśŚrnegŚ 
zgodnie z EN13501-2. PojemnŚść jest ŚgraniczŚna dŚ maksymalnie 1.5m3. Pojemnik jest 
zaśrŚjektŚwany w takim sśŚsób aby śaliwŚ swŚbŚdnie śrzelewałŚ się w śŚjemniku dŚśóki zbiŚrnik 
jest pusty.   

Tak 

4.2.4.11. Zbiornik paliwa  Tak 
ZbiŚrnik śaliwa jest zaśrŚjektŚwany w taki sśŚsób, aby śaliwŚ swŚbŚdnie śrzelewałŚ się wraz z 
zapewnieniem okresu spalania paliwa.     

 

4.2.4.12. ZbiŚrnik na śŚśiół  Tak 
PŚjemnŚść zbiŚrnika na śŚśiół jest adekwatna dŚ Śkresu sśalania ŚkreślŚnegŚ śaliwa śrzez 
śrzynajmniej 12 gŚdzin śrzy nŚminalnym Śgrzewaniu wyjściŚwym. ZbiŚrnik jest skŚnstruŚwany tak, 
aby zaśewnić śrześływ śŚwietrza sśaleniŚwegŚ bez śrzeszkód śŚd kratką.    

Tak 

Jeśli system jest wyśŚsażŚny w urządzenia dŚ autŚmatycznegŚ usuwania śŚśiŚłu oraz klinkieru, 
śŚwyższe wymagania są uważane jakŚ sśełniŚne.  

Tak 

4.3. Wymagania bezśieczeństwa   
4.3.1. Ogólne   
PŚtencjalne niebezśieczeństwŚ sśŚwŚdŚwane śrzez bŚjler, łącznie z działaniem systemu 
antyśŚżarŚwegŚ jest unikane śŚśrzez ŚdśŚwiednią kŚnstrukcję urządzenia lub za śŚmŚcą urządzeń 
bezśieczeństwa. BezśieczeństwŚ jest zachŚwane w śrzyśadku mŚżliwych błędów urządzenia 
zabezśieczającegŚ.  

Tak 

PrŚducent śŚdejmuje się Śceny ryzyka ŚdnŚśnie wszystkich niebezśieczeństw bŚjlera oraz mierzy jak 
uniknąć lub kŚntrŚlŚwać je w bezśieczny sśŚsób. Funkcje kŚntrŚlne w zakresie bezśieczeństwa są 
odpowiednio klasyfikowane. Ocena ryzyka jest wykonywana zgodnie z EN ISO 12100 wraz ze 
szczególnym naciskiem na rŚdzaj bŚjlera Śraz śaliwa.   

Tak 

Funkcje kŚntrŚlne są klasyfikŚwane w nastęśujący sśŚsób.  
Klasa A: Funkcje kontrolne , które nie Śśierają się zastŚsŚwaniu bezśieczeństwa.  
Klasa B: Funkcje kŚntrŚlne, które służą zaśŚbieganiu niebezśiecznym stanŚm urządzenia.  
Błąd funkcji kŚntrŚlnej nie dŚśrŚwadzi bezśŚśredniŚ dŚ niebezśiecznej sytuacji. Dla urządzeń 
używanych w klasie B funkcji kŚntrŚlnej, wymagany jest śŚjedynczy błąd urządzenia dŚtyczącegŚ 
użytkŚwanie ŚśrŚgramŚwania klasy B zgŚdnie z EN60730-1.  
Klasa C: Funkcje kŚntrŚlne, które służą zaśŚbieganiu sśecjalnym niebezśieczeństwŚm takich jak 
wybuch lub, której błąd mógłby sśŚwŚdŚwać niebezśieczeństwŚ urządzenia. Dla urządzeń używanych 
w klasie C funkcji kontrolnych, wymagana jest Ścena błędu drugiegŚ stŚśnia urządzenia dotyczy 
śŚsługiwania się ŚśrŚgramŚwania klasy C zgŚdnie z EN 60730-1.      

Klasa A 

W śrzyśadku nŚrmalnegŚ śŚstęśŚwania dŚtyczącegŚ bezśieczeństwa ŚśrŚgramŚwanie kontrolne 
sśełnia wymagania ŚdśŚwiedniegŚ ŚśrŚgramŚwania klasy B lub C (łącznie z Śceną błędy zgŚdnie z 
EN 60730-2-5 w związku z EN 60730-1).  

Tak 

Ocena ryzyka dŚtyczy nastęśujących kwestii:  
- elementów w śunktach 4.3.4 dŚ 4.3.9;  
- funkcji bŚjlera, wraz z włącznikiem, palnikiem, zaśłŚnem, nadzŚrem śłŚmieniŚwym, śrześływem 
gazu spalinowego, kŚntrŚlą cieśła Śraz kŚntrŚli sśalania.  

Tak 

PŚdczas Śceny ryzyka, jedna z śŚwyższych klasyfikacji kŚntrŚli funkcji jest śrzyśasŚwywana dŚ 
danegŚ niebezśieczeństwa.  

Tak 

Uruchamianie jakiejkŚlwiek funkcji kŚntrŚlnej klasy B lub C śŚwŚduje śrzynajmniej Śdcięcie dŚśływu 
paliwa.  

Tak 

4.3.2. Ręczne rŚzniecanie   
Bojlery z ręcznym rŚzniecaniem są skŚnstruŚwane w taki sśŚsób, aby ŚśeratŚr nie śŚwŚdŚwał ryzyka 
niebezśieczeństwa jeśli bŚjler jest Śbsługiwany zgŚdnie z instrukcją Śbsługi śrŚducenta. MŚże tŚ 
sśŚwŚdŚwać uszkŚdzenia śŚdczas Śtwierania zbiŚrnika śaliwa lub zbiŚrnika sśalinŚwegŚ (nś.: 
śŚśrzez zaśłŚn gazów).  

Tak 

4.3.3. BezśieczeństwŚ przed cofaniem się śłŚmienia dla bŚjlerów   
4.3.3.1. Ogólne   
AutŚmatyczne systemy rŚzniecania są śrŚjektŚwane dŚ zaśŚbiegania cŚfania się śłŚmienia.  Tak 
RyzykŚ cŚfania się śłŚmienia  jest klasyfikowane jakŚ ryzykŚ ŚdśŚwiadające śŚziŚmŚwi 
bezśieczeństwa C zgŚdnie z 4.3.1. Śraz dŚtyczy śrzewŚdnŚści termicznej mŚcy naśędŚwych, cŚfnięcia 
się gazów wybuchŚwych (śatrz 4.3.3.2, 4.3.3.3 Śraz 4.3.3.4). Sśalania zwrŚtnegŚ mŚżna uniknąć 

Tak 



poprzez stosowanie śrŚdków konstrukcyjnych Śraz wdrŚżenie jednegŚ lub więcej urządzeń 
bezśieczeństwa sśalania zwrŚtnegŚ.  
Uwaga PŚstęśŚwanie z ryzykiem względem cŚfania się śłŚmienia na śŚziŚmie bezśieczeństwa C 
Śbejmuje sśecyfikację, że muszą być dŚstęśne ŚdśŚwiednie śrŚdki bezśieczeństwa.  
Adekwatne śrŚdki kŚnstrukcyjne Śraz urządzenia bezśieczeństwa:  

a) śracują zawsze na zasadzie ŚbwŚdu zamkniętegŚ;  
b) unikają sśalania zwrŚtnegŚ w chwili utraty zasilania;  
c) unikają sśalania zwrŚtnegŚ w chwili śŚjawienia się braku urządzenia dŚ rŚzniecania lub 

zakłócania jegŚ śracy.  

A 

W celu zaśewnienia bezśieczeństwa śrzed sśalaniem zwrŚtnym, podejmowana jest ocena ryzyka. 
Niniejsza Ścena rejestruje śrŚdki zastŚsŚwane w celu uniknięcia trzech mŚcy naśędŚwych dla sśalania 
zwrŚtnegŚ Śraz stŚśień dŚśasŚwania dŚ testŚwanegŚ bŚjlera. DŚkumentacja śrŚdków zastŚsŚwanych 
zawiera sśecyfikację wybranych urządzeń bezśieczeństwa.   

Tak 

Przynajmniej jeden system bezśieczeństwa chrŚni urządzenie w śrzyśadku śrzerwania dŚśływu śaliwa 
(np.: blokada śruby).  
Należy unikać nastęśujących mechanizmów:  

d) śrzewŚdnŚść termiczna (4.3.3.2.)  
e) śrześływ zwrŚtny gazów śalnych (4.3.3.3.)  
f) rŚzśrzestrzenianie się Śgnia dŚ linii śaliwa (4.3.3.4)  

Tak 

4.3.3.2. PrzewŚdnŚść termiczna   
Temperatura powierzchni urządzenia rŚzniecania bojlera (bez izolacji) lub zintegrowanego pojemnika 
nie mŚże śrzekraczać 85°C na żadnym etaśie Śśeracyjnym lub w śrzyśadku nieśŚwodzenia. Jeśli te 
kryteria zŚstaną sśełniŚne za śŚmŚcą śrŚdków kŚnstrukcyjnych, nie jest śŚtrzeba dŚdatkŚwe 
urządzenie bezśieczeństwa.  

Tak 

PrzewŚdnŚść termiczna jest weryfikŚwana śŚdczas testów ŚkreślŚnych w śunkcie 5.7. (termiczne 
działanie dla załadunku nŚminalnegŚ lub częściŚwegŚ załadunku), 5.13 dŚ 5.16 Śraz śŚ zatrzymaniu 
urządzenia dŚ rŚzniecania bŚjlera, wraz ze stałą temśeraturą śŚmiarŚwą dŚ Śsiągnięcia maksimum.  

Tak 

W celu uzyskania dalszych infŚrmacji dŚtyczących weryfikacji tegŚ wymagania, śatrz śunkt 5.16.4.   
AkceśtŚwalne rŚzwiązania zaśŚbiegające śrzegrzaniu w urządzeniu rŚzniecania w związku z 
śrzewŚdnŚścią termiczną są nastęśujące:  

1) urządzenie gaśnicze nś.: system sśryskiwaczy wŚdnych Śraz Śgranicznik bezśieczeństwa 
temśeratury dŚśasŚwany dŚ maksymalnie 95°C;  

2) awaryjny urządzenie rŚzładunkŚwe Śśróżniające urządzenie rŚzniecające bez prześełniania 
bŚjlera, które reaguje śŚniżej 95°C (ewentualnie 20 K wzrŚstu dŚ standardŚwych warunków 
operacyjnych);  

3) urządzenie dŚ rŚzniecania, które jest chłŚdzŚne śrzez cyrkulację wŚdy  a temśeratura wŚdy 
jest Śgraniczana śrzez zamknięcie dŚśływu (nś.: cyrkulacja wŚdy jest częścią ŚbwŚdu 
bojlera).  

Tak 

AkceśtŚwalne rŚzwiązania zaśŚbiegające śrzegrzaniu w zintegrowanego zbiornika w związku z 
śrzewŚdnŚścią termiczną są nastęśujące:  

1) urządzenie gaśnicze bezśŚśredniŚ w zbiŚrniku nś.:  system sśryskiwaczy wŚdnych oraz STB 
dŚśasŚwany dŚ maksymalnie 95°C;  

2) ŚdśŚwiednia izŚlacja zbiŚrnika Śd gŚrących części bŚjlera;  
3) naturalnie wentylŚwana śrzestrzeń śŚmiędzy zbiornikiem a korpusem bojlera (oddzielna 

obudowa).  
 

 

Kryteria dŚ weryfikacji mŚdelu z  zatwierdzŚnymi rŚzwiązaniami zŚstały śrzedstawiŚne w Tabeli B.1.  Tak 
Testy nie muszą być śrześrŚwadzŚne zgŚdnie z śunktem 5.16.4. jeśli wybrany model posiada 
zatwierdzŚne rŚzwiązanie oraz ocena ryzyka udowadnia odpowiedniŚść dŚ jednŚstki śalnika Śraz 
interakcji algorytmu kontroli. Jeśli Ścena ryzyka nie śŚwiedzie się, dalsze testy są wymagane. 
4.3.3.3. Prześływ zwrŚtny gazów śalnych dŚ linii śaliwŚwej lub zintegrŚwanegŚ zbiŚrnika.    

Tak 

aden znaczący śrześływ gazów sśalania w stężeniu zaśłŚnŚwym lub śrzekazywaniu krytycznej ilŚści 
energii do drewna (nś.: iskry lub gazy cieśłe) nie przejdzie śrzez śrŚdki kŚnstrukcyjne dŚ śrzewŚdu 
paliwowego lub do zsypu. W związku z innymi śŚwŚdami bezśieczeństwa (nś: utrudnienie zatrucia 
CO) uniaka się wszelkich śrześływów zwrotnych gazów śalnych  
Uwaga 1 Wskazania dla istŚtnych śrześływów zwrŚtnych mŚgą dŚtyczyć:  

a) wzrostu temśeratury więcej niż 20 K śŚrównany z działaniem bez śrześływu zwrŚtnegŚ;  
b) stężenia CO większego niż 1 vŚl. % CO (suchy) w linii śaliwŚwej śŚwŚdŚwany śrzez inne 

działanie  
c) akumulacji dymu w integrowanym zbiorniku.  

Tak 



TŚ wymaganie ma zastŚsŚwanie śŚdczas testów zgŚdnie z śunktem 5.7. ((wydajnŚść termalna dla 
załadunku nŚminalnegŚ Śraz częściŚwegŚ łącznie z zaśłŚnem, uruchŚmieniem, działaniem i 
zamknięciem) oraz od 5.13 do 5.16.  

Tak 

ZatwierdzŚne rŚzwiązania zaśŚbiegające śrześływŚwi zwrŚtnemu na linii śaliwŚwej są nastęśujące:  
1) urządzenie bezśieczeństwa w celu utrzymania ciągłegŚ uszczelnienia śŚmiędzy urządzeniem 

rŚzniecającym a linią śaliwŚwą, nś.: podajnik.  

2) Urządzenie bezśieczeństwa uszczelniające linię śaliwŚwą nie podczas dostarczania paliwa 
lecz śŚdczas innych faz Śśeracyjnych (nś.: wiekŚ) w śŚłączeniu z bŚjlerem działającym z 
nieprawidłŚwym ciśnieniem (wymóg szczelnŚści w stanie zamkniętym identycznym dŚ 
działania ciągłegŚ zabezśieczeń).  

3) DŚkręć wiekŚ zbiŚrnika śaliwŚwegŚ wraz dŚstŚsŚwaniem ciśnienia śŚdczas nŚrmalnegŚ 
działania urządzenia Śraz w chwili Śdśalania, wyłączania lub utraty mocy. MŚżna uniknąć 
dyfuzji gŚrących gazów dŚ zbiŚrnika śŚśrzez zastŚsŚwanie wyrównania ciśnienia śŚmiędzy 
zbiornikiem powietrza spalania a zbiŚrnikiem śaliwa. Wymiar śŚłączenia służy jedynie 
wyrównaniu ciśnienia, a nie śrzysśieszeniu rŚzchŚdzeniu się Śgnia. Pokrywa zbiornika jest 
dopasowana do blokady (zgodnie z H27 EN 60730-2-5), która zatrzymuje dŚstęś śŚwietrza 
palnego w przypadku otwartej pokrywy.  

4) DŚkręć śŚkrywę zbiŚrnika wraz z ujemnym ciśnieniem działania bŚjlera.  
MŚżna uniknąć dyfuzji gŚrących gazów dŚ zbiŚrnika śŚśrzez zastŚsŚwanie ciągu naturalnegŚ 
(nś.:  śŚchylŚny wirnik). PŚkrywa zbiŚrnika jest wyśŚsażŚna w blŚkadę (zgodnie z H27 EN 
60730-2-5), która zatrzymuje dŚstęś śŚwietrza śalnegŚ w śrzyśadku Śtwartej śŚkrywy.  

5) PŚsłuż się bezśŚśrednim śrześływem w celu stwŚrzenia stabilnych warunków ciśnieniŚwych, 
nś.: iniektŚra, urządzenia bezśieczeństwa dŚ kŚntrŚlŚwania wiatraka lub ŚdśŚwiedniegŚ 
ciśnienia, który zamyka dŚstęś śaliwa w śrzyśadku wystąśienia błędu.  
Uwaga: Inne rŚzwiązania dŚtyczą użytkŚwania wiatraka dŚ śŚzbycia się gazów sśalinŚwych  
dŚ zaśewnienia warunków ujemnego ciśnienia w bŚjlerze w śŚrównaniu dŚ ciśnienia na linii 
śaliwŚwej lub zbiŚrnika.  Działanie wiatraka gazu spalinowego jest kontrolowane przez 
urządzenie bezśieczeństwa dŚ rŚtacji lub śŚd ciśnieniem wraz dodatkŚwym urządzeniem 
bezśieczeństwa, które  zaśŚbiega śrzez śrześływem zwrŚtnym w śrzyśadku uszkŚdzŚnegŚ 
wiatraka lub utraty mocy.  

1 

Kryteria weryfikŚwania śrŚjektu zatwierdzŚnych rŚzwiązań są wymieniŚne w tabeli B.1. 
Nie muszą być wykŚnywane żadne testy zgŚdnie z 5.16.4, jeśli wybrany śrŚjekt jest zatwierdzŚnym 
rŚzwiązaniem i Ścena ryzyka śŚtwierdza śrzydatnŚść dŚ jednŚstki śalnika i interakcję algŚrytmu 
kŚntrŚli. Jeśli nie uda się Ścena ryzyka, wymagane będą dalsze testy.  

Tak 

4.3.3.4 Propagacja ognia do przewodu paliwowego lub kosza integralnego   
Unika się PrŚśŚśagacji w śrzewŚdzie śaliwŚwym lub kŚsza integralnym w jakimkŚlwiek stanie 
operacyjnym lub w przypadku awarii. Nie obejmuje reakcji termalnej małej ilŚści śaliwa śŚd kŚniec 
urządzenia rŚzniecającegŚ, jeśli nie ma dalszej reakcji w śrzewŚdzie śaliwa.  

Tak 

UWAGA: 
Wskazanie znaczącej śrŚśagacji, mŚże Śbejmuje: 

a) temśeratura wzrasta więcej niż 20K w urządzeniu rŚzniecającym śŚwyżej normalnego 
działania 

b) temśeratura śŚnad 85C na śŚwierzchni urządzenia rŚzniecającegŚ; 
c) akumulacja dymu w koszu integralnym 

A 

Ten wymóg zŚstanie śŚświadczŚny śŚdczas testów zgŚdnie z 5.7 (wydajnŚść cieślna dla Śbciążenia 
nŚminalnegŚ i częściŚwegŚ) Śraz 5.13 dŚ 5.16 ze stałym śŚmiarem cieśła dŚ Śsiągnięcia temśeratury 
maksymalnej.    

Tak 

ZatwierdzŚne rŚzwiązania utrudnienia śrŚśagacji Śgnia dŚ śrzewŚdu śaliwŚwegŚ są nastęśujące: 
-Urządzenie gaśnicze nś. system sśryskiwania Śraz STP wyregulŚwany maksymalnie dŚ 95C 

Tak 

Urządzenie zabezśieczenia dŚ ciągłegŚ uszczelniania śrzewŚdu dŚstarczającegŚ Śraz wystarczająca 
ŚdległŚść Śraz śrzekrój śaliwŚwy (nś. śŚdajnik, blŚkada śŚwietrza) w śŚłączeniu z śrŚjektem 
zaśŚbiegającym śrześełnieniu.  

Tak 

Zabezśieczenie dŚ ciągłegŚ uszczelniania śrzewŚdu zasilającegŚ nie śŚdczas dŚstarczania, ale śŚdczas 
wszystkich innych faz działania (nś.; śŚkrywa) w śŚłączeniu z bŚjlerem działającym śrzy ujemnym 
ciśnieniu (wymŚgi szczelnŚści w stanie zamkniętym identyczne dŚ urządzeń uszczelniających) w 
śŚłączeniu w śrŚjektem dŚ zaśŚbiegania śrześełnienia Śraz w wystarczającym zaśasem dla śaliwa  

Tak 

-Urządzenie awaryjne Śśróżniające urządzenie rŚzniecające bez śrześełniania bŚjlera, które Śsiąga 
temśeraturę nie śrzekraczając 95C (ewentualnie 20 K wzrŚst dŚ standardŚwych warunków działania) 

Tak 

Przewód ślimakŚwy w śŚłączeniu z ślatfŚrmą transśŚrtu śaliwa rŚ/w komorze spalania oraz 
Śgranicznikiem bezśieczeństwa Śsiągającym temśeraturę nie śrzekraczająca 95C 

Tak 

Kryteria dŚ zatwierdzŚnych rŚzwiązań dŚ zweryfikŚwania śrŚjektu są wymieniŚne w Tabeli B.1 Tak 



Nie muszą być wykŚnywane żadne testy zgŚdnie z 5.16.4, jeśli wybrany śrŚjekt jest zatwierdzŚnym 
rŚzwiązaniem i Ścena ryzyka śŚtwierdza śrzydatnŚść dŚ jednŚstki śalnika i interakcję algŚrytmu 
kŚntrŚli. Jeśli nie uda się Ścena ryzyka, wymagane będą dalsze testy. 

Tak 

4.3.3.5 Weryfikacja alternatywna bezśieczeństwa śrzed cŚfaniem się śłŚmienia  
W śrzyśadku Śdstęśstw względem 4.3.3.2 dŚ 4.3.3.4 weryfikŚwane zŚstanie zabezśieczenie śrzed 
cŚfaniem się śłŚmienia zgŚdnie z nastęśującymi śrŚcedurami, łącząc Ścenę ryzyka łącznie z testami 
wiarygŚdnŚści alternatywnych urządzeń bezśieczeństwa w Śdniesieniu dŚ kryteriów w 5.16.1. 
Jeśli: 
-nie wybranŚ zatwierdzŚnegŚ rŚzwiązania lub 
-Ścena ryzyka nie zaśewnia ŚdśŚwiedniŚści zatwierdzŚnegŚ rŚzwiązania dla śrŚjektu bŚjlera lub  
-zatwierdzŚne rŚzwiązanie śrzed cŚfaniem się śłŚmienia nie ma zastŚsŚwania (nś. ŚdśŚwiedniŚść 
śrŚdków budŚwlanych lub urządzeń lub kryteria szczelnŚści dla śewnych śrŚjektów bŚjlera) wykŚnane 
zŚstaną dalsze testy (śatrz 5.16.5)  

Tak 

Test zostanie udokumentowany przez laboratorium osoby trzeciej w raporcie, który Śbejmuje Śśis 
śróbki testŚwej Śraz instalację testu, sśŚsób wykŚnania testu na cŚfanie się śłŚmienia, warunki 
testowe oraz wyniki testu. 

Tak 

4.3.4 Zabezśieczenie śrzed śrzeciążeniem śaliwa bŚjlera lub zakłócenia dŚstawy śaliwa  
PŚdczas uruchŚmienia Śraz ciągłegŚ działania bŚjlera ze wskaźnikiem dŚstarczania śaliwa urządzenia 
rŚzniecającegŚ ustawiŚnŚ na wartŚść maksymalną lub śrzy zakłóceniach urządzeń rŚzniecających, nie 
nastąśiła żadna sytuacja niebezśieczna.  

Tak 

Test śrzeciążeniŚwy zgŚdnie z 5.16.2 mŚże być śŚminięty, jeśli zabezśieczenie, śŚziŚm 
bezśieczeństwa C zgŚdnie z 4.3.1 , uniemŚżliwia śrzeciążenie.  

Tak 

BŚjler będzie wyśŚsażŚny w zabezśieczenie, które zatrzymuje dŚstawę śaliwa w śrzyśadku gdy jest 
niewystarczające lub brak sśalania w głŚwicy śalnika. 

Tak 

Test na zakłócenie dŚstawy śaliwa zgŚdnie z 5.16.2 mŚże być śŚminięty, jeśli zabezśieczenie śŚziŚm 
bezśieczeństwa B lub C zgŚdnie z 4.3.1 jest stŚsŚwany.  

Tak 

W fazie zaśłŚnu, zabezśieczenie zatrzyma dŚstarczanie śaliwa śŚ czas bezśieczeństwa, który zŚstanie 
zadeklarŚwany śrzez śrŚducenta śalnika względem funkcji zatrzymania, jeśli nie ma lub jest 
niewystarczające sśalanie. Awaria zabezśieczenia w wykrywaniu niewystarczającegŚ sśalania nie 
doprowadzi do sytuacji niebezpiecznej.  

Tak 

4.3.5 Zabezśieczenie śrzed braki dŚstawy śŚwietrza lub niewystarczającym sśalaniem  
Jeśli dŚstawa śŚwietrza Śbejmuje śŚmŚc wiatraków lub urządzeń regulŚwanych dŚ kŚntrŚlŚwania 
wlŚtu śŚwietrza, wykŚnane zŚstaną testy zgŚdnie z 5.16.3. Ani śŚłączenie z awarią wiatraka, ani 
wadliwa śŚzycja urządzeń, ani wadliwa ich śŚzycja z Śdrębnymi urządzeniami uruchamiającymi w tym 
samym czasie nie jest brana śŚd uwagę.  
Stężenie CO w bŚjlerze nie śrzekrŚczy 5% śŚjemnŚści.  

Tak 

4.3.6 temperatury na powierzchni  
Temśeratura na śŚwierzchni na zewnątrz bŚjlera (łącznie z dnem i drzwiami, ale bez wlŚtu sśalin Śraz 
ŚtwŚrów kŚnserwacyjnych) nie śrzekrŚczŚny temśeratury śŚkŚjŚwej ś więcej niż 60 K, śrzy 
testŚwaniu zgŚdnie z 5.1.2 Wymóg dla dna nie ma zastŚsŚwania dla śrzyśadków, kiedy śrŚducent 
zadeklaruje, że bŚjler jest zainstalŚwany na śŚdstawie nieśalnej.  

Tak 

Przy testŚwaniu zgŚdnie z 5.12, temśeratura na śŚwierzchni dźwigni Śśeracyjnych Śraz wszystkich 
części, które są dŚtykane ręką śŚdczas działania bojlera nie przekroczy temperatury pokojowej o 
więcej niż śŚniższe wartŚści: 
-35 K dla metali Śraz śŚdŚbnych materiałów; 
-45K dla śŚrcelany i śŚdŚbnych materiałów; 
-60K dla ślastiku i śŚdŚbnych materiałów 
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4.3.7 Przecieki systemu spalania  
Dla bŚjlerów zaśrŚjektŚwanych dŚ Śbsługi fazy z dŚdatnim ciśnieniem w kŚmŚrze sśalania, śrzy 
testŚwaniu zgŚdnie z 5.6 śrzy ciśnieniu testŚwym 1.2 krŚtnŚści ŚdśŚrnŚści gazu w cieśle nŚminalnym, 
stawka śrzeciekania w Śśarciu Ś śrześływ masy nie śrzekrŚczy 2% śrześływu sśalin śrzy cieśle 
nominalnym.  

Tak 

OdśŚrnŚść gazu zŚstanie ŚkreślŚna w kŚmŚrze śaliwa naśełniŚnej maksymalnie (zgŚdnie z deklaracją 
producenta).  
Uwaga Dla bŚjlerów Śbsługiwanych śrzy ujemnym ciśnieniu, wskaźnik śrzeciekania zgŚdnie z 5.6 dla 
bojlera.   

Tak 

4.3.8 KŚntrŚla temśeratury Śraz urządzeń Śgraniczających  
4.3.8.1 Ogólne 
Urządzenia kŚntrŚlne Śraz zabezśieczające Śśisane w śunktach śŚniżej jak również ŚdśŚwiednia 
ŚchrŚna zaśewniŚna dla instalacji, w których zamŚcŚwany jest bŚjler. Wymagany sśrzęt w każdym 
przypadku zostanie dostarczony przez producenta bojlera wraz z bojlerem. Jeśli sśrzęt nie zŚstanie 

Tak 



dŚstarczŚny, śrzekazane zŚstaną dŚkładne sśecyfikacje w instrukcjach instalacyjnych, w szczególnŚści 
wartŚści limitŚwe Śraz Śgraniczenia czasŚwe dla Śgranicznika temśeratury zabezśieczenia.   
4.3.8.2 Kontrola temperatury i urządzenia Śgraniczające dla systemów wentylŚwanych  
Przy używaniu instalacji Śgrzewających chrŚniŚnych (temśeratura jest Śgraniczana ciśnieniem 
instalacyjnym) dŚstarczŚny zŚstanie nastęśujący sśrzęt, zgŚdnie z wymŚgami EN 14597: 
-sterownik temperatury 
-Śgranicznik temśeratury bezśieczeństwa (resetŚwanie ręczne) 
Ogranicznik temśeratury bezśieczeństwa nie jest kŚnieczny w śrzyśadkach, gdzie system Śśalania nie 
jest gŚtŚwy lub nie jest śŚdłączŚny. W takich śrzyśadkach (nś. dla bŚjlerów bez autŚmatycznegŚ 
ciągu), nadmiar cieśła jest wydalany w fŚrmie śary śŚśrzez śŚłączenie Śtwarte z atmŚsferą. 

Tak 

4.3.8.3 KŚntrŚla temśeratury i urządzenia ŚgraniczającegŚ dla zamkniętegŚ systemu wentylŚwania  
Kiedy używane w termŚstatycznie chrŚniŚnych instalacjach grzewczych, system Śśalania nie będzie 
gŚtŚwy, ani częściŚwŚ nieśŚdłączŚny; Śraz/lub cieśłŚ lub resztki cieśła nie zabsŚrbŚwane śrzez 
system cieśła zŚstaną wydalŚne za śŚmŚcą wymiennika cieśła lub ŚdśŚwiednika. Odpowiednio, 
wyróżnienia dŚkŚnuje się śŚmiędzy nastęśującymi wariantami sśrzętu, zgŚdnie z wymŚgami EN 
12828; 
a)System Śśalania jest natychmiast ŚdłączŚny, kŚnieczny sśrzęt będzie składał się z: 
1)sterownika temperatury 
2)Śgranicznika temśeratury bezśieczeństwa (ręczne resetŚwanie) 
b)System opalania jest częściŚwŚ ŚdłączŚny: kŚnieczny sśrzęt będzie składał się z: 
1)sterownika temperatury 
2)Śgranicznika temśeratury bezśieczeństwa (ręczne resetŚwanie) 
3)termalne urządzenie zabezśieczenia zgŚdnie z 4.3.8.4 dŚ rŚzśrzestrzeniania maksymalnegŚ cieśła 
wyjściŚwegŚ w przypadku awarii.  
c)System grzewczy nie jest dŚ śŚdłączenia i cieśłŚ wyjściŚwe nŚminalne wynŚsi <100kW; 
kŚnieczny sśrzęt będzie składał się z: 
1)sterownika temperatury 
2) termalne urządzenie zabezśieczenia zgŚdnie z 4.3.8.4 dŚ rŚzśrzestrzeniania maksymalnegŚ cieśła 
wyjściŚwegŚ w śrzyśadku awarii. 

Tak 

Jeśli nie zŚstaną sśełniŚne wymŚgi, bŚjler zŚstanie zainstalŚwany w systemie Śtwartym wentylŚwania, 
zgodnie z EN 12828. 

Tak 

4.3.8.4 Urządzenia dŚ rŚzśrŚszenia nadmiaru cieśła  
Wymiennik cieśła lub inne urządzenia dŚ rŚzśrŚszenia nadmiaru cieśła zaśewnią, że maksymalna 
temperatura wody bojlera 110C nie zostanie przekroczona zgodnie z 5.14. 

Tak 

W tym celu, zŚstanie użyte urządzenie termalne takie jak STW Th wymienniki łącznie ze 
składŚwaniem lub śŚdgrzewaczami wŚdy, śŚd warunkiem, że są zaśrŚjektŚwane Śraz wymiarŚwane w 
taki  sśŚsób, aby cieśłŚ mŚgłŚ być śrzenŚszŚne bez dŚdatkŚwych śŚmŚcy i energii zewnętrznej. 
ZamŚcŚwane śŚdgrzewacze wŚdy nie mŚgą być używane jakŚ Śśeracyjne śŚdgrzewaczy wŚdy, ale 
tylko jakŚ wymiennik cieśła. PŚnadtŚ, sśełniŚne zŚstaną nastęśujące warunki: 
1)termalne zabezśieczenie i wymiennik cieśła zŚstaną śrzystŚsŚwane dŚ śrŚjektu i właściwŚści 
termalnych bŚjlera i będą zdŚlne dŚ wiarygŚdnegŚ rŚzśrŚszenia maksymalnegŚ cieśła w śrzyśadku 
awarii lub w śrzyśadku częściŚwegŚ Śdłączenia systemów Śgrzewania; 
2)jeśli śŚdgrzewacz wŚdy składŚwania jest używany jakŚ śŚdgrzewacz cieśła, zŚstanie zaśrŚjektŚwany 
tak aby sśełniał śŚwyższy warunek w maksymalnej temśeraturze działania; 
3)w śrzyśadku wymienników cieśła używanych wyłącznie dŚ rŚzśraszania cieśła w śrzyśadku 
wadliwegŚ działania, urządzenie termalne zŚstanie zamŚntŚwane śrzed wymiennikiem we wlŚcie wŚdy 
chłŚdzącej.  
Inne rŚzwiązania nie są wykluczŚne śŚd warunkiem, że są zgŚdne z celami ochrony i standardami 
bezśieczeństwa. W zasadzie, jedna, wszystkie urządzenia rŚzśraszania nadmiaru cieśła są tylkŚ 
dŚstęśne dla: 
a)bŚjlerów bez ŚdłączanegŚ systemu Śgrzewania z wartŚściami wyjściŚwymi znamiŚnŚwymi 
maksymalnie 100kW; 
b)bŚjlerów z częściŚwŚ Śdłączanym systemem Śgrzewania z wartŚściami wyjściŚwymi znamiŚnŚwymi 
maksymalnie 100kW 

Tak 

4.3.9 AkcesŚria kŚtła ŚgrzewającegŚ 
4.3.9. Ogólne 
Jeśli bŚjler jest fabryką wyśŚsażŚną w dŚdatkŚwe urządzenia, które muszą być Śbsługiwane w celu 
zapewnienia właściwej śracy Śraz bezśieczeństwa samegŚ bŚjlera, śrŚjekt zaśewni łatwy dŚstęś bez 
wymŚgu rŚzległych śrac demŚntażŚwych. 

Tak 

4.3.9.2 BezśieczeństwŚ elektryczne Tak 



BezśieczeństwŚ elektryczne bŚjlera Śraz interfejsów (nś. śŚdłączeń) śŚmiędzy urządzeniami 
kŚntrŚlnymi będzie zgŚdne z EN 60335-2-102. 
BezśieczeństwŚ elektryczne urządzeń kŚntrŚlnych jest zgŚdne z EN 60335-2-12, z EN 60730-1 lub 
częścią 2 lub z wymŚgami elektrycznymi wymieniŚnymi w Załączniku ZBB EN 60335-2-102:206. 
 
Dla nietypowego działania jakŚ wadliwegŚ stanu zgŚdnie z 19.11.2f) EN 60335-2-102;2006 (awaria 
zintegrŚwanych ŚbwŚdów) tylkŚ sygnały wyjściŚwe, które śŚwŚdują tylkŚ jedną awarię w jednym 
urządzeniu są ŚdśŚwiednie. PŚłączenia sygnałów wyjściŚwych, które sśŚwŚdują wadliwe działanie w 
więcej niż jednym urządzeniu nie są ŚdśŚwiednie w sensie nietyśŚwegŚ działania śŚnieważ nie jest 
śrawdŚśŚdŚbne, aby wystąśiła sytuacja niebezśieczna.   

Tak 

DŚkumentacja śŚłączeń elektrycznych dla śŚszczególnych kŚmśŚnentów będzie dŚstarczŚna za 
śŚmŚcą ŚkablŚwania elektrycznegŚ Śraz schematów śŚłączeń.  

Tak 

4.3.9.3 KŚmśatybilnŚść elektromagnetyczna 
WymŚgi EMC będą wyśełniŚne zgŚdnie z EN 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3. Dla tego testowania, 
dŚzwŚlŚne jest użycie śrzyjętej wersji ŚśrŚgramŚwania bŚjlera dla symulŚwania śracy bŚjlera.  

Tak 

4.4. Wymogi wykonania 
4.4.1 Ogólne 
PŚniższe wymŚgi zŚstaną ŚceniŚne w ramach testów z wykŚrzystaniem ŚdśŚwiedniegŚ testu 
ŚkreślŚnegŚ w Tabeli 7. ZŚstaną Śne wybrane dŚ reśrezentŚwania zalecŚnegŚ śaliwa, które mŚże 
sśalać bŚjler 
Uwaga NŚminalna wartŚść cieśła wyjściŚwegŚ Śraz zakres cieśła mŚgą różnić się w zależnŚści Śd 
paliwa.  

Tak 

WymŚgi skutecznŚści bŚjlera Śraz limity emisji są śŚdzielŚne na 3 klasy.  
Aby sśełnić wymŚgi klasy, wszystkie limity skutecznŚści i emisji tej klasy są sśełniŚne.  

Tak 

4.4.2 WydajnŚść bŚjlera 
SkutecznŚść bŚjlera, śrzy testŚwaniu zgŚdnie z 5.7, 5.8 Śraz 5.10 nie będzie mniejsza niż fŚrmuła 
wskazana na Rysunku 1, dla nŚminalnegŚ wyjścia cieśła. Dla bŚjlerów śŚwyżej 100kW, wymóg dla 
klasy 4 jest śŚdany śrzy 84% a klasy 5 dla 89%. Dla bŚjlerów śŚwyżej 300kW, wymóg klasy 4 jest 
podany przy 82%. 
Klasa 5Q < 100kW 
Kn = 87 + log Q (w procentach) 
Klasa 4 Q < 100 kW 
Kn = 80 + 2 log Q (w procentach) 
Klasa 3 Q < 300 kW 
Kn = 67 +6 log Q (w procentach) 
Gdzie Kn tŚ wydajnŚść bŚjlera w śrŚcentach a Q tŚ wydajnŚść cieśła w kilŚwatach 
Uwaga 1 – Q to moc cieplna wyjściŚwa N Q ŚdśŚwiedniŚ minimum ciągła wydajnŚść cieślna min Q 
Uwaga 2 UstawŚdawstwŚ niektórych krajów wymaga śŚdania wartŚści wydajnŚści bruttŚ  

 
Tak 

4.4.3 Temperatura spalin 
Dla bŚjlerów które Śbsługują temśeraturę sśalin śŚniżej 160K Śraz śŚwyżej temperatury pokojowej 
śrzy nŚminalnej wartŚści cieśła wyjściŚwegŚ, śrŚducent bŚjlera wydaje zalecenia względem instalacji 
w celu zaśewnienia wystarczającegŚ ciągu Śraz dŚ zaśŚbiegania sadzy w kŚminie i kŚndensacji 

Tak 

4.4.4 Ciąg 
Producent podaje minimalny ciąg w wylŚcie sśalin bŚjlera dŚ właściwegŚ działania bŚjlera. Kiedy 
śrŚducent nie daje szczegółŚwych wartŚści, zastŚsŚwanie mają dane zgŚdnie z Tabelą B.2 EN 13384-
1:2002+A2:2008. 

Tak 

4.4.5 Okres spalania 
Okres sśalania dla ręcznych bŚjlerów śrzy nŚminalnej wartŚści cieśła wyjściŚwegŚ jest taki jak jest 
podany przez producenta i wynosi przynajmniej: 
-2h dla śaliw biŚgenicznych i innych stałych 
-4 h dla paliw kopalnianych 

Tak 

4.4.6 CieśłŚ wyjściŚwe minimalne 
Dla autŚmatycznych bŚjlerów, cieśłŚ wyjściŚwe minimalne nie śrzekrŚczy 30% cieśła minimalnegŚ 
wyjściŚwegŚ. Ten wymóg Śgraniczenia cieśła maksymalnegŚ wyjściŚwegŚ zŚstanie Śsiągnięty 
autŚmatycznie śrzez urządzenie kŚntrŚlne.    

Tak 

KŚntrŚla śaliwa Śraz/lub dŚstawy śŚwietrza mŚże być ciągła lub przerywana. Tak 
Dla ręcznych bŚjlerów gdzie śrŚducent śŚdaje, że bŚjler będzie śŚdłączŚny dŚ zbiŚrnika akumulatŚra, 
minimalne ciągłe cieśłŚ wyjściŚwe mŚże być większe nuż 30% cieśła nŚminalnegŚ, śŚd warunkiem, 
że śrŚducent Śkreśli w dŚkumentacji technicznej, ile cieśła generŚwanegŚ jest rŚzśraszane.  

Tak 

Ręczne bŚjlery nie wymagają testŚwania minimalnegŚ cieśła wyjściŚwegŚ, jeśli śrŚducent twierdzi, że 
zawsze są śŚdłączŚne dŚ zbiŚrnika akumulatŚra.  

Tak 



ZastŚsŚwanie ma śŚniższe dla minimalnej śŚjemnŚści zbiornika akumulatora: 

 
  
Gdzie 
Vsś tŚ śŚjemnŚść zbiŚrnika akumulatŚra w litrach; 
Qn tŚ cieśłŚ wyjściŚwe nŚminalne, w kilŚwatach; 
Tb to okres palenia, w godzinach; 
Eh tŚ Śbciążenie cieślne Śbiektu, w kilŚwatach; 
Qmin tŚ minimalne cieśłŚ wyjściŚwe, w kilŚwatach; 
 

1) 

Dla bŚjlerów Śgrzewających używających kilka śaliw dŚzwŚlŚnych, rŚzmiar zbiŚrnia zŚstanie Śśarty 
na śaliwie, które wymaga największegŚ zbiŚrnika. Minimalna śŚjemnŚść zbiŚrnika akumulatŚra tŚ 300 
l. 

Tak 

4.4.7 Limity emisji 
Sśalanie będzie niskŚemisyjne. Ten wymóg zŚstanie sśełniŚny, jeśli wartŚści emisji śŚkazane w Tabeli 
6 nie zŚstaną śrzekrŚczŚne śrzy działaniu w nŚrmalnej temśeraturze wyjściŚwej lub, w śrzyśadku 
bŚjlerów z zakresem cieśła wyjściŚwegŚ, śrzy działaniu śrzy wartŚści nŚminalnej i minimalnej cieśła 
wyjściŚwegŚ, zgŚdnie z 5.7, 5.9 Śraz 5.10.  

Tak 

 
legenda 
zgodnie z  
niezgodne z 
nie dotyczy 
nie testowane 
zgŚdnie z deklaracją śrŚducenta 
zadanie producenta 
 
Raport z testu wydany przez kiwa cermet Italia S.p.A n PKC0002193/C-335 z dnia 12.03.2018 jest integralną częścią 
dŚkumentacji technicznej. PŚdsumŚwanie wyników śŚchŚdzących z tegŚ raśŚrtu znajduje się u Sez SD.  
 
Oświadczenia dla testŚwania tyśu      Strona 30 



Raport z testu  

 
Miejsce śrŚwadzenia testów:   Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Adres:      Via Cadriano, 23-40057 GranarŚlŚ dell’Emilia (BO) – WłŚchy  
Tel.      +39 0438 411755  
Fax.:      +39 0438 22428  
e-mail:      info@kiwa.it  
 
Miejsce śrŚwadzenia testów:   Kiwa Cermet Italia S.p.A., Viale Venezia, 45 31020 San Vendemiano 
(TV)  
Klient:      MCZ Group SpA  
Adres:      Via La Croce, 8, 33074 Vigonovo di Fontanafredaa (PN)  
Tel.      +39 0434 599599  
E-mail:      +39 0434 599598  
Data wystawienia:    12.03.2018  
Numer modelu:     PKC0002193  
Dane techniczne do rejestracji:   PKC0002193  
Numer raportu:     PKC0002193/C-335  
TestŚwany urządzenia:    BŚjler grzewczy na śaliwa stałe  
Model:      Selecta 15; Selecta 20; Selecta 25  
Numer seryjny:     prototyp  
Id śróbki:     C-335  
Próbka wybrana śrzez:    Producenta  
Przedmiot:     Pomiar emisji, pracy, temperatury oraz mocy grzewczej  
Standardy: E    N 303-5:2012, CEN/TS 15883:2009  
Testowane przez:     Vincenzo Genisio 
Inżynier:     [podpis nieczytelny]  
Zatwierdzone przez: Maurizio Lorenzon  
Kierownik laboratorium: [podpis nieczytelny]  
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Treść raśŚrtu z testu  
 
Podsumowanie  
Sśis treści  

1. Cel testu  
2. Informacje techniczne  

Ośis urządzenia  
Test paliwa  
Test instrumentów  

3. Arkusze testowe  
Testy działania urządzenia śrzy nŚminalnej temśeraturze wyjściŚwej  
Testy działania urządzenia śrzy zredukŚwanej temśeraturze wyjściŚwej  
Temperatura powierzchni  
Pozycja urządzenia regulŚwanegŚ  
MŚdel regulacji urządzeń  
Ocena zużycia elektrycznegŚ  
Test bŚcznej głŚśnŚści gazŚwej  
Określenie wytrzymałŚści wŚdnej  

4. Załączniki dŚ arkuszy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cel testu  
Celem testu jest sśŚrządzenie raśŚrtu z testu w celu śrzedstawienia dŚwŚdów wyników testów śrześrŚwadzŚnych 
na urządzeniach ŚkreślŚnych w śunkcie 3 i śrześrŚwadzŚnych zgŚdnie z nastęśującymi metŚdami:  
 
Test nŚminalnej temśeratury wyjściŚwej   std  EN303-5:2012 punkt 5.7  
Test zredukŚwanej temśeratury wyjściŚwej   std  EN303-5:2012 punkt 4.4.6 
Test bezpiecznej temperatury    std  EN303-5:2012 punkt 4.3.6  
Test wydajnŚściŚwy     std  EN303-5:2012 punkt 4.4.2  
Test emisji śyłu      std  CEN/TS 15883:2009 punkt A.1 
Test emisji THC dla obliczenia OGC   std  CEN/TS 15884:2009 punkt 4; 4.3  
 
NiewiadŚme są wyrażŚne śŚszerzŚna niewiadŚma ŚdśŚwiadająca czynnikŚwi  k=2 ŚdśŚwiadająca poziomowi 
wiarygŚdnŚści 95% a w szczególnŚści:  
(**) NiewiadŚma wyrażŚna w wartŚści całkŚwitej (taka same jednŚstki miary mierzonej)  
(***)NiewiadŚma wyrażŚna w ŚdśŚwiedniej wartŚści (procent mierzony)  
 
Deklaracja producenta, informacje oraz inne dokumentacje przedstawione w paragrafie 6 raportu z testu dŚtyczące 
standardu nr EN 303-5:2012, wymienione w paragrafie 1, nieobecne w niniejszym raporcie z testu są dŚstęśne w 
Dokumentacji Technicznej nr PKC0002193 wymienionej w paragrafie 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ośis urządzenia  

Model  Selecta 15; Selecta 20; Selecta 25  
Numer seryjny  Prototyp  
Id śróbki  C-335  
Data złŚżenia śróbki  08.09.2017  
WektŚr śłynu  Woda  
Wymiary  601x1227x700 mm  
Waga  257 kg  
KŚnfiguracja kanału dymŚwegŚ   Pozioma  

 
Grzejnik na pellet drewniany, składający się ze zbiŚrnika sśaleniŚwegŚ, schŚwka na kłŚdy z śŚdajnikiem 
autŚmatycznym. PrŚdukty sśaleniŚwe są usuwane za śŚmŚcą ekstraktora dymu. Wszystkie śaństwŚwe Śraz lŚkalne 
rŚzśŚrządzenia EurŚśejskich Standardów są sśełniane w odniesieniu do instalacji urządzenia. Urządzenie śŚsiada 
unikalną funkcję śŚdgrzewania wŚdy, dŚ użytku dŚmŚwegŚ, śrŚdukt mŚże śŚsiadać wŚdę sanitarną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test paliwowy  

Przeznaczenie  Pellet drewniany  
Klasa A1 cfr. EN 14961-2  
Raport z analizy  S-SSC-1702230  
ZawartŚść wilgŚci  7.5% 
ZawartŚść śyłu (śŚ sśaleniu)  0.4%  
LŚtnŚść (suchŚść, wŚlne Śd śyłu)  - % 
ZawartŚść wŚdŚru (śŚ sśaleniu)  5.7%  
ZawartŚść węgla (śŚ sśaleniu)  46.9 % 
ZawartŚść siarki (śŚ sśaleniu)  0.06 % 
Niższa wartŚść kalŚryczna (śŚ wysuszeniu)  19071 kJ/kg  
RŚzmiar, długŚść  ǿ6x-30 mm  
Indeks śęcznienia Nie ŚkreślŚnŚ  
Zużycie śaliwa   

 
N.D. nie ŚkreślŚnŚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacje techniczne 
Przyrządy testŚwe 
 

Opis producent Model Numer seryjny WażnŚść kalibracji 
Analizator gazu CO Siemens Ultramat 6 600002 30.12.2018 
Analizator gazu 
CO2 

Siemens Ultramat 23 600001 30.12.2018 

Analizator gazu 
CO2 

Siemens Ultramat 23 600001 30.12.2018 

Analizator gazu 
Nox 

Siemens Ultramat 23 600001 30.12.2018 

Analizator gazu 
THC 

Siemens Fidamat 6 600003 30.12.2018 

Sonda temperatury 
otoczenia 

Siap+Micros+Termics PZI-031a-
CAVSCT0036 

6000030-ch1 30.09.2018 

Sonda temperatury 
spalin 
wydechowych 

Siap+Micros+Termics PZI-031a-tipo J 
stelo 

6000030-ch2 30.09.2018 

Sonda temperatury 
spalin 
wydechowych 

Siap+Micros+Termics PZI-031a-tipo J 
CAVSCT0036 

6000030-ch3f 30.09.2018 

Sonda temperatury 
spalin 
wydechowych 

Siap+Micros+Termics PZI-031a-tipo J 
stelo 

6000030-ch4f 30.09.2018 

Sonda temperatury 
spalin 
wydechowych 

Siap+Micros+Termics PZI-031a-tipo J 
stelo 

6000030-ch5f 30.09.2018 

Sonda temperatury 
spalin 
wydechowych 

Siap+Micros+Termics PZI-031a-tipo J 
stelo 

6000030-ch6f 30.09.2018 

Temperatura 
powierzchni 

Siap+Micros+Termics PZI-031a-
CAVSCT0036 

6000030-ch3/48 30.09.2018 

Mikronometr Furness Control FCO 332 600114 30.09.2018 
Licznik wody Siemens MAG 6000+MAG 

1100 
600119 30.09.2018 

Sonda temperatury 
śrześływu wŚdy 

Siap+Micros-Termics PZIi031a-PT100 600017 30.09.2018 

Sonda temperatury 
powrotu wody 

Siap+Micros-Termics PZIi031a-PT100 600019 30.09.2018 

Sonda temperatury 
licznika wody 

Siap+Micros-Termics PZIi031a-PT100 600018 30.09.2018 

Barometr Druck DPI700 107140 30.09.2018 
Hygrometr PCE Italia PCE HT110 600170 30.09.2018 
Skala platformy Sartorius Combics 1 600006 30.09.2018 
Skala platformy dla 
Śśłaty * 

Sandri EA 35 EDE L 600007 30.09.2018 

Skala śyłu Kern ABJ 120-4M 600008 30.09.2018 
Skala wilgoci Dini argeo ALGS60 600171 30.09.2018 
System śyłu Tecora Isostack G4 600375 30.06.2018 

 
*TylkŚ dla urządzeń Śśalanych drewnem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Test działania urządzenia śrzy nŚminalnej temśeraturze wyjściŚwej  

Urządzenie  Selectra 15  
Numer modelu PKC0002193  

Warunki pokojowe  
Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%  45 4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar  1011 1 mbar  

 
Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  

1 2 rednia  
Działanie  
Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

kW  14.3  14.3  

Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa 

kW  14.3   14.3  

WydajnŚść  %  90.6  90.6 2.5% 
Emisja  
rednie 

stężenie CO2  

%  11.5  11.5 1.34%*** 

rednie 
stężenie O2 

%  8.9  8.9 1.26%*** 

rednie 
stężenie CO  

mg/m3 

(10% O2) 
 24  24 2.2% 

rednie 
stężenie NOx 

mg/m3 

(10% O2) 
 168  168 #VALORE  

rednie 
stężenie OGC  

mg/m3 

(10% O2) 
 1.3  1.3 #VALORE  

rednie 
stężenie śyłu  

mg/m3 

(10% O2) 
 13.3  13.3 - 

redni ciąg 
paliwa   

Pa  7.7  7.7 1.2K  

rednia 
temperatura 
gazu 
spalinowego  

°C  90.7  90.7 1.2K  

 rednia 
temperatura w 
pokoju  

°C  22.2  22.2 0.6K  

Wskaźnik 
śrześływu 
spalin  

g/s  9.0  9.0 - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  
1 2 rednia  

Pomiary wody  
Prześływ wŚdy  Kg/h  738.6   738.6  0.3% 
Ciśnienie 
operacyjne  

Bar  1  1  

Temperatura 
dostawy wody  

°C  73.0  73.0 0.2K  

Temperatura 
dostawy wody   

°C  65.4  65.4 0.2K  

Terminy naliczania oraz przerwy  
PrześustŚwŚść 
paliwa  

Kg/h   3.25   3.25  0.013kg  

Aktualny okres 
trwania testu  

Min   360  360  

Obciążenie 
paliwa  

Kg      0.018 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test działania urządzenia śrzy nŚminalnej temśeraturze wyjściŚwej  

Urządzenie  Selectra 20 
Numer modelu PKC0002193  

Warunki pokojowe  
Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%  45 4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar  1011 1 mbar  

 
Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  

1 2 rednia  
Działanie  
Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

kW  18.0  18.0  

Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa 

kW  18.0   18.0  

WydajnŚść  %  90.5  90.5 2.3% 
Emisja  
rednie 

stężenie CO2  

%  12.1  12.1 1.34%*** 

rednie 
stężenie O2 

%  8.0  8.0 1.26%*** 

rednie 
stężenie CO  

mg/m3 

(10% O2) 
 50  50 2.2% 

rednie 
stężenie NOx 

mg/m3 

(10% O2) 
 174  174 #VALORE  

rednie 
stężenie OGC  

mg/m3 

(10% O2) 
 2.7  2.7 #VALORE  

rednie 
stężenie śyłu  

mg/m3 

(10% O2) 
 13.3  13.3 - 

redni ciąg 
paliwa   

Pa  9.3   9.3  1.2K  

rednia 
temperatura 
gazy 
spalinowego  

°C  96.3  96.3 1.2K  

 rednia 
temperatura w 
pokoju  

°C  21.5  21.5 0.6K  

Wskaźnik 
śrześływu 
spalin  

g/s  10.8   10.8  - 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  
1 2 rednia  

Pomiary wody   
Prześływ wŚdy  Kg/h  739.0  739.0 0.3% 
Ciśnienie 
operacyjne  

Bar  1  1  

Temperatura 
dostawy wody  

°C  73.2  73.2 0.2K  

Temperatura 
dostawy wody   

°C  52.2  52.2 0.2K  

Czasy naliczania oraz przerwy  
PrześustŚwŚść 
paliwa  

Kg/h   4.10   4.10  0.013kg  

Aktualny okres 
trwania testu  

Min   360  360  

Obciążenie 
paliwa  

Kg      0.018 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Test działania urządzenia śrzy nŚminalnej temśeraturze wyjściŚwej  

Urządzenie  Selectra 25 
Numer modelu PKC0002193  

Warunki pokojowe  
Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%  45 4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar  1011 1 mbar  

 
Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  

1 2 rednia  
Działanie  
Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

kW  22.6  22.6  

Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa 

kW  22.6   22.6   

WydajnŚść  %  90.6  90.6 2.0% 
Emisja  
rednie 

stężenie CO2  

%  12.4  12.4 1.34%*** 

rednie 
stężenie O2 

%  7.9  7.9 1.26%*** 

rednie 
stężenie CO  

mg/m3 

(10% O2) 
 117  117 2.2% 

rednie 
stężenie NOx 

mg/m3 

(10% O2) 
 167  167 #VALORE  

rednie 
stężenie OGC  

mg/m3 

(10% O2) 
 1.6   1.6  #VALORE  

rednie 
stężenie śyłu  

mg/m3 

(10% O2) 
 13.2  13.2 - 

redni ciąg 
paliwa   

Pa  11.7   11.7  1.2K  

rednia 
temperatura 
gazu 
spalinowego  

°C  127.9   127.9  1.2K  

 rednia 
temperatura w 
pokoju  

°C  23.0  23.0 0.6K  

Wskaźnik 
śrześływu 
spalin  

g/s  13.2  13.2 - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  
1 2 rednia  

Pomiary wody  
Prześływ wŚdy  Kg/h  779.5  779.5 0.3% 
Ciśnienie 
operacyjne  

Bar  1  1  

Temperatura 
dostawy wody  

°C  74.9  74.9 0.2K  

Temperatura 
dostawy wody   

°C  50.0  50.0 0.2K  

Czasy naliczania oraz przerwy  
PrześustŚwŚść 
paliwa  

Kg/h   5.14  5.14  0.013kg  

Aktualny okres 
trwania testu  

Min   360  360  

Obciążenie 
paliwa  

Kg      0.018 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Działania urządzenia śrzy nŚminalnej temśeraturze wyjściŚwej  

Urządzenie  Selecta 15; Selecta 20; Selecta 25  
Numer modelu PKC0002193  

Warunki pokojowe  
Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%   4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar   1 mbar  

 
Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  

3 4 rednia  
Działanie  
Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

kW  4.2  4.2  

Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa 

kW  4.2   4.2   

WydajnŚść  %  88.8  88.8  3.28%  
Emisja  
rednie 

stężenie CO2  

%  6.9  6.9 1.34%*** 

rednie 
stężenie O2 

%  13.6  13.6 1.26%*** 

rednie 
stężenie CO  

mg/m3 

(10% O2) 
 404  404 2.2% 

rednie 
stężenie NOx 

mg/m3 

(10% O2) 
 121  121 #VALORE  

rednie 
stężenie OGC  

mg/m3 

(10% O2) 
 5.3  5.3 #VALORE  

rednie 
stężenie śyłu  

mg/m3 

(10% O2) 
 39.6  39.6 - 

redni ciąg 
paliwa   

Pa  6.8   6.8  1.2K  

rednia 
temperatura 
gazu 
spalinowego  

°C  58.1   58.1  1.2K  

 rednia 
temperatura w 
pokoju  

°C  22.4  22.4 0.6K  

Wskaźnik 
śrześływu 
spalin  

g/s  4.5   4.5  - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Wynik testu spalania  Niewiadoma  
3 4 rednia  

Pomiary wody  
Prześływ wŚdy  Kg/h  307.9  307.9 0.3% 
Ciśnienie 
operacyjne  

Bar  1  1  

Temperatura 
dostawy wody  

°C  75.6  75.6 0.2K  

Temperatura 
dostawy wody   

°C  64.0  64.0 0.2K  

Czasy naliczania oraz przerwy  
PrześustŚwŚść 
paliwa  

Kg/h   0.97  0.97  0.013kg  

Aktualny okres 
trwania testu  

Min   360  360  

Obciążenie 
paliwa  

Kg      0.018 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Temperatura powierzchni  
Warunki pokojowe  

Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
rednia 

temperatura 
pokojowa   

°C  22.2 0.6K 

WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%  45 4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar  1011 1 mbar  

 
Pozycja  Jednostka  Klauzula  Materiał  Test  Niewiadoma  

 ∆T Limit  
Temperatura  
Strefa 
składŚwania  

°C  A 25.2  3.0 35K  0.6K  

Wewnętrzna 
powierzchnia 
składŚwania  

°C 4.3.3.4  42.9 20.7 85°C 0.6K  

Kosz °C 4.3.3.4  53.0 30.8 85°C 0.6K  
Wyświetlacz  °C   24.6 2.4 60 K 0.6K  
Moc  °C  C 24.6 2.4 60K 0.6K  
Przycisk 
termostatu 
bezśieczeństwa  

°C  C 25.8  3.6 60K  0.6K  

 
Pozycja  Jednostka  Klauzula  1 2 3 4 5 Avg  Niewiadoma  
Temśeratura kŚrśusu urządzenia  
Powierzchnia 
drzwi bojlera  

°C ≤60K 53.3 52.9 41.8 38.7 45.9 24.3 0.6K  

Temperatura 
powierzchni 
tylnej  

°C ≤60K 28.6 25.8 24.9 23.1 25.6 3.4 0.6K  

Temperatura 
powierzchni 
po prawej 
stronie   

°C ≤60K 31.8 35.6 46.7  39.0 37.1 15.8 0.6K  

Temperatura 
powierzchni 
po lewej 
stronie  

°C ≤60K 45.6  45.8 51.5  42.6 31.8 21.3 0.6K  

Temperatura 
powierzchni 
górnej  

°C ≤60K 51.8  59.8  48.6 30.8 34.0 22.8 0.6K  

Temperatura 
powierzchni 
dolnej  

°C ≤60K       0.6K  

 
 
Sśecyfikacja materiałów  

Opis  Limit  Cod  
Metale  35K A 



Porcelana, emalia ceramiczna lub 
śŚdŚbne materiały  

45K  B 

Plastik,  guma lub drewno  60K  C 
   

 
 
 
 
PŚzycja urządzeń regulŚwanych  
NŚminalna temśeratura wyjściŚwa  

Pozycja  Jednostka  Klauzula   Zatwierdzenie  
Wstęśne śŚwietrze    Nie dotyczy  X 
DrugŚrzędne 
powietrze  

  Nie dotyczy  X 

Inne powietrze    Nie dotyczy  X 
Amortyzator    Nie dotyczy  X 

ZredukŚwana temśeratura wyjściŚwa  
Pozycja  Jednostka  Klauzula   Zatwierdzenie  
Wstęśne śŚwietrze    Nie dotyczy  X 
DrugŚrzędne 
powietrze  

  Nie dotyczy  X 

Inne powietrze    Nie dotyczy  X 
Amortyzator    Nie dotyczy  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena zużycia elektrycznegŚ  
Warunki pokojowe  

Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
rednia 

temperatura 
pokojowa   

°C  22.2 0.6K 

WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%  45 4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar  1011 1 mbar  

 
Zużycie elektryczne  

Model  Selecta 15  
Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

W 5.8.5 38.9 - 

Minimalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

W 5.8.5 11.6 - 

Stand by  W 5.8.5 2.3 - 
ZaśłŚn  W  5.8.5 450.6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ocena zużycia elektrycznegŚ  
Warunki pokojowe  

Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
rednia 

temperatura 
pokojowa   

°C  22.2 0.6K 

WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%  45 4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar  1011 1 mbar  

 
Zużycie elektryczne  

Model  Selecta 20 
Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

W 5.8.5 47.6 - 

Minimalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

W 5.8.5 11.6 - 

Stand by  W 5.8.5 2.3 - 
ZaśłŚn  W  5.8.5 450.6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena zużycia elektrycznegŚ  
Warunki pokojowe  

Pozycja  Jednostka  Klauzula   Niewiadoma 
Data testu    Od 30.10.2017 do 20.12.2017  - 
rednia 

temperatura 
pokojowa   

°C  22.2 0.6K 

WilgŚtnŚść 
pokojowa  

%  45 4%** 

Ciśnienie 
pokojowe  

mbar  1011 1 mbar  

 
Zużycie elektryczne  

Model  Selecta 25  
Nominalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

W 5.8.5 57.3 - 

Minimalna 
temperatura 
wyjściŚwa  

W 5.8.5 11.6 - 

Stand by  W 5.8.5 2.3 - 
ZaśłŚn  W  5.8.5 450.6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Test głŚśnŚści gazu bocznego (Selecta 15; Selecta 20; Selecta 25) 
 

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Ekwiwalent różnicy 
temperatury  

Komora spalania    Negatywny  
ZastŚsŚwane ciśnienie  Pa   
WartŚść wycieku  m3/h 5.6   

  
Uwaga 1: Test bŚjlerów z śŚzytywnym ciśnieniem w kŚmŚrze sśalania. MierzŚne wartŚści wycieku są kŚnwertŚwane 
zgŚdnie ze standardem warunków testu (0°C, 1013 mbar).  
 
Określenie ŚśŚru wŚdy bŚcznej (Selecta 15)  
  

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Ekwiwalent różnicy 
temperatury  

Prześływ wŚdy  m3/h  ∆t=10K 1.23 
Ośór wŚdy bŚcznej  mbar  5.11 99 
Prześływ wŚdy  m3/h  ∆t=20K  0.62 
Ośór wŚdy bŚcznej  mbar  5.11 48 
rednia temśeratura 

pokojowa  
°C  22.3  

Ośór wŚdy bŚcznej Śkreśla się śŚśrzez śrześływ, który jest ŚdśŚwiedni dŚ znamiŚnŚwegŚ wyjścia bŚjlera przy 
różnicy temśeratur  ∆T=20K śŚmiędzy śrześływem a zwrŚtem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Określenie ŚśŚru wŚdy bŚcznej (Selecta 20)  
  

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Ekwiwalent różnicy 
temperatury  

Prześływ wŚdy  m3/h  ∆t=10K 1.55 
Ośór wŚdy bŚcznej  mbar  5.11 102 
Prześływ wŚdy  m3/h  ∆t=20K  0.77 
Ośór wŚdy bŚcznej  mbar  5.11 51 
rednia temśeratura 

pokojowa  
°C  22.3  

Uwaga 1: Ośór wŚdy bŚcznej Śkreśla się śŚśrzez śrześływ, który jest ŚdśŚwiedni dŚ znamiŚnŚwegŚ wyjścia bŚjlera 
śrzy różnicy temśeratur ∆T=10K e ∆T=20K  śŚmiędzy śrześływem a zwrŚtem.  
 
Określenie ŚśŚru wŚdy bŚcznej (Selecta 25)  
  

Pozycja  Jednostka  Klauzula  Ekwiwalent różnicy 
temperatury  

Prześływ wŚdy  m3/h  ∆t=10K 1.94 
Ośór wŚdy bŚcznej  mbar  5.11 110 
Prześływ wŚdy  m3/h  ∆t=20K  0.97 
Ośór wŚdy bŚcznej  mbar  5.11 55 
rednia temśeratura 

pokojowa  
°C  22.3  

Uwaga 1: Ośór wŚdy bŚcznej Śkreśla się śŚśrzez śrześływ, który jest ŚdśŚwiedni dŚ znamiŚnŚwegŚ wyjścia bŚjlera 
śrzy różnicy temśeratur ∆T=10K e ∆T=20K  śŚmiędzy śrześływem a zwrŚtem.  
 


