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sPRAWozDANlEz BADAŃ Nr 199/17-LG

Temat: Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap l: Badania kotła COMFORT 16 z automatycznym podawaniem paliwa.

Zeceniodawca: Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Ferdynand Kwiatkowski

z siedzibą w Podwilk 145 A;34-722 Podwilk.

NJ, lJmowy: CUE/51/17 z dnia 24.04.2017 r
I

Aneks Nr 1/17 z dn. 17.10.2017 do Umowy.

Rozpoczęcie / Zakończenie pracy. 20.08,2017 / 31.10,2017 r.

Laboratorium badawcze akredytowane w zakresie badań kotłow i uuądzeń grzewczych

Sprawozdanie niniejsze zawiera 13 stron i bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Kotłow

i Urządzeń Gzewczych nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektow
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AUToRZY
SPRAWOZDANIA:

kierownik Laboratorium
mgr inż. Marek Niedziałomski

WYKONAWCY
BADAN:

Pracownik badawczy kotłów i vrządzeń grzewczych
Marcin Wilczyński
Laborant do spraw kotłów i analiz chemicznych
Aleksandra Cabanek

PODWYKONAWCY: W zakresie analiz fizyko-chemicznybh paliwa: Laboratorium Badań
Kotłów, Turbin, |Jrządzeń Grzewczych i Odpylający ch oraz Emisj i
Pyłowo-Gazowei, Nr akredytacii AB 048

oPINIE
I INTERPRETACJE:

streszczenie:

W sprawozdaniu zamięszczono wyniki badan wodnego kotła gtzewcz'ego
COMFORT 16 wyposazonego w automatyczny ślimakowy podajnik paliwa
z palnikiem retortowym o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 16 kW. Kocioł opalany
był groszkiem węgla kamiennego.

Uzyskane w czasie bńań parameĘ techniczno-eksploatacyjne kotła porównano
zvrymaganiami zawarĘmi w normie PN-EN 303-5:2072.

Zleceniodawcą badń i producentem kotła jest:
Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Ferdynand Kwiatkowski.
34-7ż2 Podwilk; Podwitk 145 A.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr ewidencvinv: 199 l 17-LG

stróna, 1

Stron: l3
Cerryfi kat akred}tacji PCA

\r AB 087
Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMF'ORi 16 z automatvcznym podawaniem paliwa.
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Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMFORi 16 z automatvcznym podawaniem paliwa.
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1. WSTĘP.
1.1 PODSTAWA WYKONANIA BADAN.
Badania wykonano w oparciu o Umowę ff CUE/51 l17 z dnia24.04.20l7 r
i Aneks Nr 1/17 z dn.I7.10.2017 r.
Zawartą pomiędzy:

- Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Ferdynand Kwiatkowski z siedzibą
Podwilk I45 A;34-722 Podwlik a

- Instytutem Energetyki - Instytutem Badawczym,ll Mory 8, 01-330 Warszawa.

I.2 CEL BADAŃ.
Celem pracy było wykonanie badńkotła oraz ocena spełnienia wymagń zgodnie z ftorrną

PN-EN 303-5:2012 |I].

1.3 RODZAJ OBIEKTU BADAŃ.
Stalowy wodny kocioł Erzewczy COMFORT 16 z automatycznym podawaniem paliwa

ptzeznaczony do pracy w instalacji c.o. systemu otwartego.

I.4 MIEJSCE WYKONANIA BADAŃ.
Badania wykonano w Laboratorium Badań Kotłów i Urządzefi Clrzewcrych w Łodzi,

ul. Dostawcza I.Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

1.5 SPoSoB WYBORU PROBKI.
Kocioł przęznaczony do badń wybrał i dostarczył do Laboratorium Zleceniodawca w dniu

12.07.2017 r, Kocioł dostarczony ptzęz producenta był w stanie zmontowanym.

Zlęceniodawca zadeKarował, że przekazany do badń kocioł zostń wybrany losowo i jest
reprezentatywny dla całej produkcj i.

I.6 WYKONAWCA BADAŃ.
Badania kotła wykonali pracownicy Laboratorium Badń Kotłów i Urządzeń

Grzewczych.
Prowadzący badania: Marcin Wilczyński - Pracownik badawczy kotłów ivrządzeń grzewczych.
'Wykonawcy badń: Marcin Wilczyński - Pracownikbadawczy kotłów iurządzefigrzewczych.

Aleksandra Cabanek - Laborant ds. kotłów i analiz chemicznych.
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2. CHARAKTERYSTYKA TECH|{ICZNA BADAI\EGO KOTŁA.

2.1 OPIS BUDOTVY KOTŁA.

Widok zevłnętrmly badanego kotła COMFORT 16 przedstawiono na rysunku numer 1.

Badany kocioł posiada korpus wodny wykonany z blach stalowych łączonych ze sobą

metodą spawania. Blachy wewnętrzne korpusu omywane spalinami posiadają grubość

6 mm. Blachy zevlnętrzne korpusu posiadają grubość 4 mm.

Częśó konwekcyjną wymiennika stanowią: komora spalania z dwoma ceramicznymi

kanałami nawrotnymi orazjedną wodną i dwa pionowe kanały nawrotne. Na pionowym kanale

zamontowany jest zawirowywacz. Spaliny z kotła odprowadzane są do instalacji wyciągowej

spalin przęz czopuch o średnicy az:180 mm.

W komorze paleniskowej zamontowany jest stalowy palnik retortowy. Odpady paleniskowe

gromadzone są przestrzeni popielnikowej poniZej palnika. Komora popielnika od dołu nie jest
t{'chłodzona wodą. Spodnia częśó kotła zaizolowana jest pĘtami stalowymi wewnątrz których jest

warstwa wełny. Stalowe drzńczki komory paleniskowo-popielnikowej oraz wyczystne ciągów

konwekcyjnych wyłożone są od środka i od zewnątrz płytami izolacyjnymi. W zrębnicach

zamorrtowano dodatkowe drzwiczki stalowe.

Wymiennik kotła zaizolowany jest wełną mineralną w stalowej obudowie malowanej

proszkowo.

Pracąkotła i procesem spalania paliwa steruje mikroprocesorowy regulator.

Obok kotła znajduje się zasobnik paliwa. Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika

automaĘ cznie podaj nikiem ślimakowym.

Kocioł wyposażony był w króćce: zasilĄący i powrotny wody kotłowej G 1 Il4", spustowy

wody G ll4" czujnika temperatury wody regulatora, STB oraz tetmometru zabudowanego na

górnym panelu z przodu vrządzeńa gruęwczęgo.

Podstawowe dane techniczno - eksploatacyjne kotłów COMFORT 16, Producent podaje w

dostarczonej instrukcji obsługi [2].
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Etap I: Badanie kotła COMFORT 16 z automatvcznym Dodawaniem paliwa.
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Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 zatutoma.Ęcznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMFORT i6 
" 

automatycznym podawaniem paliwa.

17 7 11[!,'óJ lo 32 31

Legenda:
1 . Korpus kotła
2.PodaJnik paliWa
3,Zasobnik paliWa
4.D rzwiczkl górne wyczyStne
5,Drzwiczki środkoWe
6.Drzwiczki popielnikowe
7.PokryWa Wyczystki gornej
8.PokryWa dolnego otWoru Wyczystnego
9.Tylna ściana komory paleniskoWej
10,Lamela Wodna l

1 1,ZaWiroWywacz spalin
,1 2,Lamela Wodna ll
1 3.Tylna Sciana korpusu
14.Czopuch
1 5. PrzepuStnica spalin
16-opłomki
17. Króciec zasiIania (wylotoWy z kotła)
1 8. Krociec termometru cieczoWego
19.Króciec cżulnika iemperatury i STB
20, Krociec powrotu
21 . Króciec dodatkoWy
22. Kurek spustowy
23. Kształtka szamotoWa l

24.Kształtka szamotoWa ll
25.KsZtałtka SZamotowa lll
26,Wspornik elementóW ceramicznych
27,KątoWnik Wsporczy elementoW ceramicznych
28,Wentylator podmuchu
29, Podpora zasobnika paliWa
30,Napęd podajnika.
31,PokryWa zbiornika paliWa
32, UchWyt pokryWy
33.steroWnik
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Rys. 1. Kocioł gtzewczy typu COMFORT 16.

2.2 IDEI{TYFIKACJA BADANEGO KOTŁA.
Identyfikacji badanego kotła dokonano w oparciu o dokumentację |2], dostarczoną przez

Zleceniodawcę. Wygląd tabliczki znamionowej przedstawiono na rysuŃu numer 2.
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LABORATORIUM BADAN KOTŁOW I URZĄDZEŃ
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
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Stron: 13

Certyfikat akredltacji PCA
Nr AB 087

Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMFORT 16 z automatvcznym podawaniem paliwa.
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F|RMA PHU KWlATKoWsKl FERDYNAND
PoDWLK,l 45A, 34-7 22 PoDW|LK

(+48) ,t8 285 20 69 kwiatkowski-kotly,pl

KocloŁ GMEWGZY coMFoRT 16

DANE ZNAMIONOWE;
Nr fabryczny
Rok produkcji
Nominalna moc cieplna
Minimalna moc cieplna
Sprawność przy pracy
kotła z mocą znamionową
klasa kotła
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalna temperatu ra robocza
Pojemnośó wodna
Masa kotła netto
Paliwo:
Węgiel kamienny typu 31.2 sońymentu Gkl klasy 26105106

C€ NORMA: PN-EN 303-5: 2012

16 [kW
4,8 kW

>88,5 [%]

5
2,5 [bar]
95 [0c]
75. [dm3]
445. [kg]

Rys. 2. Tabliczka znamionowa kotła COMFORT 16

3. PROGRAM BADAŃ r srorsKo POMIAROWE.
3.1 PROGRAM BADAN.
Program badań zgodnie z wmaganiami zawartyml w nonnie PN-EN 303-5:2012 tl]

obejmował badania i ocenę spełnienia \Nymagań za\Nartychw:
- punkcie 4.2,.Wymagania dotyczące wykonania" normy [1],
- punkcie 4.3 ,,Wymagania dotyczące bezpteczeństwa" normy [1],
- punkcie 4,4.,Wymagania cieplne" normy [1].

3.2 PALIWO STOSOWANE Do BADAN.
W czasie badń do opalania kotła typu COMFORT 16 stosowano węgiel kamienny

sortymentu groszek wg nolmy PN-EN 303-5:2012 [1].

3.3 OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.
Badania kotła przeprowadzono na stoisku badawczym m ST III-2 w Laboratorium Badań

Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi. Stoisko odpowiada wymaganiom punktu 5.7.2 normy
PN-EN 303-5:2012 [1]. Stosowane w badaniach przyrządy pomiarowe. dla kazdego parametnr
mierzonego spełniają wymagania dotyczące niepewności pomiaru wg punktu 5.ż nofiny
PN-EN 303-5:2012 [1].

4. METODYKA POMIAROW.
Wymagania techniczne. warunki i metody badań są zgodne znormą PN-EN 303-5:2012 [l].
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199 l 17-

Badania kotłów CoMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

I: Badanie kotła COMFORT 16 z au

CeĄ,fi kat akręd}tacji PCA
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5. WYNIKI BADAŃ.

5.1 WYNIKI CIEPLNYCH BADAN BILANSOWYCH.

Wyniki cieplnych badń bilansowychkotła COMFORT 16, zarieszczono w tabeli 1.

Nastawy wyjściowe regulatora dla pracy podczas badań:

- PrzY -IlfiffiiT,Xł_8 
sekund,

ptzerwapodawania - 14 sekund,
obro§ wentylatora - 25Yo.

- P rzy -1i":TjJ"T;?łlj 
),"n,,a,

, przerwapodawania - 13 sekund,
. obroty wentylatora - 8Yu

Niepewnoś ci rozszerzone pomiaru pruy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95"ń

i współcrynniku rozszerzenia k ok 2 d|avryznaczonej wańości:

- sprawności kotła przy nominalnej mocy cieplnej: +3VoI\

- nominalnej mocy cieplnej: +1,8%QN

_ emisji* Co: +SYowartości emisji, nie mniej niżŁ25 mg/m3

- emisji* OGC:

- emisji* pyłu

* odniesione do spalin suchych, 0T, ]0]3 mbar i wartości Oz -- 10%

+ mglm3 dla wartości 3,5+50 mg/m3

t8mg/m3 dla wartości > 50+150 mglŃ
t6mg/m3 dla wartości 10:75 -d*]
+8mg/m3 dlawartości >75+150 mglŃ
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Tabela 1 : Zestawienie wielkości mierzonych i bilansóW cieplnych kotła uzyskanych
w czasie badań bilansowych pzy opalaniu węglem kamiennym.

Typ iwielkość kotła: COMFORT 16

Moc kotła: 16,0 kW

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW l URZĄDZEŃ
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Badania kotłów COMFORT 1ó oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMFORT 16 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

wvszczeoó Ozn Miano pom 2 pom 4

Dete óomiertl 2017,08.25 2017.08,29
PALlwo

L.p weoiel kamiennv
1

o
J
\Z
CJ>

z,o
NO
=d)

zawartość procentowa s s % 0,4 0.4
2 Zawańość procentowa C c o/o 72,2 72.2
3 Zawańość procentowa H2 H2 o/o 4.4 4,4
4 Zawartość procentowa N2 N2 %o 1.3 1.3
t zawartość procentowa 02 Q2 o/o 9.8 9.8
6

=N
zawarlość wilqoci w W %o 7.0 7,0

7 zawańość popiołu Ap Ap Yo 5.0 5.0
8 wańość opałowa Qi kJ/kq 27767 27767
9 zużvcie oaliwa B kq/h 0,702 2.338

WoDA
10 strumień masv wody mW kgih 747 792
11 temp. wodv na wlocie do kotła t1

,c 59.6 59.8
12 temp. wodv na wylocie z kotła 12

,c 65.1 77.1
sPA LlNY

13 Temperatura spalin tsp ,c bb 140
14 zawańość co2 w spalinach Co2 o/o 8.8 ,10.3

15 Zawartośó CO w spalinach co o/o 0.0349 0.0094
16 Zawańość NOx w spalinach NOx o/o 0.0148 o,0294
17 Zawańość OGC w spalinach oGc o/o 0.0010 0.0006
18 Emisia pvłu w spalinach Su mq/Nm3 20 31

19 zawańość so2 w spalinach s02 %

20 strumień masv spalin m q/s 4.00 11,48
21 współczvnnik nadmiaru powietrza n 2,13 1.82
22 ciaq kominowv za kotłem F Pa 8.8 15.8

oDPADY
23 Strumień masy popiołu Gp kq/h 0
24 Strumień masy źuźla Gż kq/h 0.040 0 095
25 Zawańość części palnych w popiele bp %

26 Zawańość części palnYch W źużlu bż %o

PoWlETRzE
27 Temperatura otoczenia to ,c 23,7 24.1
28 ciśnienie barometryczne pb hPa

BlLANS
29 Moc cieol. doprowadzona z paliwem Q1 kW 5,4 ,18,0

30 Moc cieolna kotła wodneoo Q2 kW 4,8 ,15.9

3,1 sprawność cieplna kotła n % 88-2 88.4
32 strata kominowa sk o/o 3.3 7.8
33 Strata niezupełnego spalania sco % 0,2 0,,l

34 Strata niecałk. spa|ania w popiele snp o/o

35 strata niecałk. spalania w żużlu snz o/o

CHARAKTERYSTYKA
Jb obciążenie cieplne pow.oqrzewal, qh kWm2
3l obciażenie wzq|ędne kotła qk % 30 100

EMlsJA
38 emisia CO (O2=10%)obliczeniowe eCO mq/m3 493 113
39 emisia NOx (O2=1 0%)obliczeniowe eNOx mq/m3 324 481
40 emisia )C (O2=1 0%)obliczeniowe eOGC mq/m3 19 o

41 emisia pyłu (O2='1 0%)obliczeniowe ep mq/m3 20 30

I],|STYTUT ENEFGETYKI
Zakłai! M,dań

lJ r ządzeń E{# setycz n y c h
Laboratoritfr| - AB 087
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Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMF'ORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMFoRT 16 z automatycznym podawaniem paliwa.

5.2 WYNIKI BADAŃ I OCENA KOTŁA Z OBOWI ĄZUJĄCYMI
WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 303-5:2012 U|
Wyniki badń objęte zakresem akredl.tacji laboratorium dla kotła COMFORT 16, porównano

z wmaganiami zawartymi w nolmie PN-EN 303-5:2012 I1]. Wyniki
i porównani a zariieszczono w tabeli 2.

Tabęla 2. W badń i ocena kotła grzewczego na iwa stałe.
Producent kotła: Firma Produkryjno - Ilandlowo - Usługowa Ferdynand Kwiatkowski.

Podwilk l45Ai 34-722 Podwilk
Typ kotła: COMF'ORT 16.

Nominalna moc cieplna: 16 kW.
Paliwo: 1. Węgiel kamienny sortymentu groszek

2......-......
Palenisko: Retońa.
Producent: REMO - KOMPLEX

Typ: Nie podano.
Podajnik paliwa: Producent REMO - KOMPLEX.

Typ: Nie podano.
Regulator temperatury: Producent, Tech Sp.j.

Typ: ST-480.
Ograniczrrik temperatury bezpieczeństwa: Producent Nie podano .

Typ: Nie podano.
Urządzenie do odprowadzanianńmiaru mocy cieplnej: Producent, Nie dotyczy.

Typ: Nie doĘcry.
Obj ętośó zbiornika akumulacyjnego: Nie doĘcry.

Lp.
Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagń
Spełnienia/l{ie spełnia/

Nie doĘcry/l.{ie
oceniono

Wrryrik badania
1 2 3 4

1 PN_EN 303-5
Pkt 4

WYMAGANIA

2. PN-EN 303-5
Pld 4.2

W\MAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA * * *)

_]. PN-EN 303-5
Plł4.2.4.1

odpowietrzanie przestrzeni wodnei :

KoĘ grzewcze i ich części powinny byó uksźałtowane w sposób umoźliwiający
całkowite odpowietrzenie przestrzeni wodnej i nie występowanie wrzenia.
uwaga: wvstępowanie wrzęnia można rozpomać po odgłosach wrzenia.

Spełnia

4. PN-EN 303-5
Pkt 4.2.4.3

kontrola płomienia:

Należy zastosowaó wządzenie umoZliwiające obserwację płomienia lub warstwy Zaru.
urzadzeniem tvm mosa bvó órzwtczki- ieźeli umożliwiai abemieczna obserwacię.

Spełnia
Drzwiczki paleniskowe

5. PN-EN 303-5
Pkt 4.2.4.8

Izolacia cieplna:
Wszystkie kotły grzewcze powinn_v być rv.vposżone w izolację cieplną. lzolac.ia cieplna
powinna być odpoma na przeciętnie w_r,,stępu.jące obciązenia termiczne i mechaniczne,
Izolacja powinna b.vć wykonana z materiałów niepalnych a podczas eksploatacji rv

przeciętnych warunkach eksploatac_vjnych, nie powinn.v wydzielać się z niej substancje
szkodliwe.

Spełnia

=
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Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 zartrtomaźycznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMFO

t 2 J 4

6. PN-EN 303-5
Pld 4.2.4.9

opory przephrvu wody przez kocioł grzewczv:

Opory przepływu wody należy określió przy przepływie odpowiadą|ącym nominalnej
mócy cieplnej, i różnicy temperatury wody wylotowej i wody powrotnej do kotła
grzełłczego l0 K i 20 K. Wynik dla kżdej wielkości kotłą powinien być zgodny
z danymi producentą podany w mbar.
Dek|aracja producenta: 20 K l mbar /:28 Pa

l0 K /mbar / :30 Pa

Nie oceniono
Nie pełna deklaracja

,7. PN-EN 303_5
Pkt 4.3

WYMAGANIA D OTYCZĄ CE BEZPIECZEN STWA

8. PN-EN 303-5
Plł4.3.2

Reczny zasvD Daliwa:
Kocioł grzewczy z ręcz;rym zas}pem paliwa powinien byó tak wyposżony, by podczas

eksploatacji zgodnej z przeznaczsniem i zgodnej z instrukcją obsługi producenta nie
występowały żadne zagtożenia bezpieczeństwa dta obsługi np. zagtożenia przy otwarciu
dtzslłiczęk zuypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin).

Nie doĘczy

9. PN-EN 303-5

Pli1 4.3.6

Temperatura powierzchni zewnetrznych:
Podczas badń wg 5.12 temperatura zewnętrmych powierzchni kot7a grzewczego (wraz z
podstawą kotła i drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha i otworów shrżących do

nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu naturalryłn) nie powinny przeklaczŃ
temperatury otoczenia o więcej niż 60 k. wl,maganie doĘczące tęmperatury podstawy

kotła nie obowiązuje wówczas, gdy wedfug pisemnych zaleceń producenta kocioł
grzewczy powinien byó posadowiony na niepalnym podłożu,
Podczas badń wg 5.12, temperatury powierzchni uchwytów obsługowych i wszystkich
części, które podczas eksploatacji kotła gaewczego mogą być dotykane, nie powinny
przelłaczaó temperatury otoczenia o więcej niż:
- 35 K w prązpadku wykonanych zmetali i materiałów podobnych;
- 45 K w przypadku wykonanych z porcelany i materiałów podobnych;
- 60 k w orzr,oadku wykonanych z tworz.rw sztlscznych i materiałów podobnych.

Spełnia
Drzwiczki paleniskorve

21K

Spełnia
Uchwlt drzwiczek

/tworzylvo sńucznel
5K

l0. PN-EN 303-5
Pkt 4.3.8

Regulator temperatury i urządzenia ograniczające temperaturę

11 PN_EN 303-5

Pkt ,t,3 .8. 1

postanowienia ogólne:
W zależności od systemu spalania patiwa i sposobu zńezpieczenia instalacji, w której

kocioł będzie zastosowany, w kżdlłn kofle grzewczym naleĘ ptzewidzieó zastosowanie
lltządzefi regularyjnych i zabezpieczających wymienionych w następnych rozdziałach
óraz na|eĘ przewidzieć odpowiednie możliwości ich zainstalowania. Kżde w}m€ane
wlposżenie powinno byó albo dostarczone przez producenta albo powinno być
dokładnie wyspecyfikowane w instrukcji montażu, ze szczególns,ln uwzględnieniem
granicmych wartości nastaw i stĄch czasowych zabezpieczającego ogranicmika

Spełnia
Dostarczone

izarflontowurc przęz
producęnta

|2. PN-EN 303-5
Pk14.3.8.2

Regulator temDeratury i urzadzenia ograniczaiace temperature
w otwartych instalaciach qrzewczvch:
W przypadku instalacji grzewczej zńezpieczonej ftzycznie (temperatura jest ograniczona
przez ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z wymaganiami normy EN 14597,naleĘ
przew idzieó następuj ące wlposżenie :

- regulator temperafury,
- zabezpieczający ograniczrrik temperatury (z ręcmyn kasowaniem blokady),
Kotły grzewcze, lłórych system spalania nie jest ani cąłkowicie wyłqczalny ąni nie jest
częściowo vyłqczalrry, mogq nie być wyposażone w zabeąieczajqcy ogranicznik
temperatury, gĄż w takich przypadlrach (np. w przlpadku kotłów grzewczych bez

automatyczlggo doprowadzania po|)ietrza do spalania i/lub automalycząEgo
doprowadzania paliwa), nadmiar ciepła w postąci pąry wodnej jest odprowadzany do

atmosferv orzez otwarte połączenie.

Spełnia
W łyposżeniu: regulator
temperatury: ogranicznik

temperatury
(z ręcznym kasowaniem

blokady)

Badania funkcjonalne regulatora temperatury /zgodnie z pkt 5.13/:

- maksymalna ustawiona wartość temperatury wody; 80 0C

- maks,umalnv wzrost temDeraturv wodv wvlotowe|. < 100 0C

Spełnia
89 0C

Badania funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczefstwa lzgodnie z pkt 5 .l3/,.

- maks}łnalna temperatura wody deklarowana przezprodlcenta; 110 0C

- maksymalna ustawiona wartość temperatury wo dy1' 95 0C

- maksvmalnv wzrost temDeraturv wodv wvlotowei: < 1 10 0C

Spełnia
108 0C

lN§TYTl ,TtsNEBGETYffit
z d Badań

lJ rząllzeńft n e r getycznyc h
Laboratbrium - AB 087
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l 2 J 4

13. PN-EN 303-5

Pk14.3.8.3

Regulator temperatury i urzadzenia ograiiczaiace temperature
w zamknietvch instalaciach grzewczvch:
Rozróżnia się następujące warianty wyposżenia zgodnego z wynaganiami normy
EN 12828:
a) gdy system spalaniajest szybko wyłączalny; w}łnagane wyposźenie składa się z:

- regulatofa temperatury,
- zabezpieczającego ogranicznika temperatury (z ręcmym kasowaniem blokady).
b) gdy system spalaniajest częściowo wyłączalny; wymagane wyposżenie składa się z:

- regulatora temperatury,
- zabezpieczającego ogranicmika temperatury (z ręczrym kasowaniem blokady);
- niezawodnego arządzenia do odprowadzania resźkowego obciążenia cieplnego wg
4 -3.8,4 (termicme zabezpieczenie odńłryru).
c) gdy system spalania nie jest wyłączalny a nominalna moc cieplna kotła < 100 kW;
wymagane w}?osaźnnie składa się z:
- regulatora temperatury,
- tetmicmego zńezpieczenia odp§rru wg 4.3.8.4, które w przypadku awarii odprowadza
maksymalnie moźiwą moc cieplną.
Jeżeli powyższe wynąania nie są spełnione, to kocioł gruęwczy należy instalowaó w
instalacii otwartei wp EN 12828.

Spełnia

Badania funkcionalne regulatora temperatury lzgodnie z pkt 5.13/:

- maksymalna ustawiona na regulatorze wartośó temperatury wody; 80 0C

- maksyrnalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej < 100 aC

Spełnia
89 0C

Badania funkcionalne ogranicznika temper. bezpieczeństwa /zgodnie z pkt 5.I3/:
- maksymalna tempelatura wody deklarowana prz ez producerta; 1 1 0 0 C
- maksymalna ustawiona na ograniczniku wartość temperatury wody; 95 0C

- maksvmalnv doDuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 0C

Spełnia
108 0C

Badania funkcionalne svstemów szvbko wvłaczalnvch lzgodnie z pkt 5.14l:

Nagła awaria odprowadzenia ciepła:
- maksrrynalnv wzrost temoefaturv wody wvlotowei,. < 110 0C

Spełnia
88 0C

Zanik napięcia:
- maksynalny wzrost temperafury wody wylotowej; < 110 0C

- maksymalna koncentracja CO; ś 5,0 % CO

Spełnia
99 0C

Spełnia
0.5% Co

14. PN-EN 303-5

Pk14.3.8.4

urzadzenia do odprowadzania ciepła nadmiarowego:
Podczas badń wg 5,15 zabezpieczający wymiennik ciepła lub inne wządzenia do
odprowadzania ciepła nadmiarowego powinny zapewniaó, by maksymalna temperatura
wody w kotle grzewcrym nie ptzehapzała I10 "C.
W Ęm celu stosuje się termiczne zńezpieczelie odpĘwu wraz z zabudowanym w kofle

węwczym wyniennikiem ciepła. Jako wymiennik ciepła może być zastosowany
pojemnościowy albo przep§rłowy podgrzewacz wody, jeżeli będzie on tak zabudowany
i usl,tuowany, aby mógł odprowadzió ciepło nadmiarowe bez stosowania kolejnych
wządzeń pomocniczych ibęz zasilutia energią obcą. Zabudowany na stałe przepĘwowy
podgrzewacz wody nie powinien być wykorzysĘwanyjako użytkowy podgrzewacz wody
lecz wyłącmie jako zńezpieczający wlłniennik ciepła. Prócz tego powinny byó
spełnione następujące warunki :

-termicme zabezpieczsnie odpĘwu i w},rniennik cięła powinny być dostosowane do
konstrukcyjnych i cieplnych właściwości kotła grzewczego a w pr4padku awarii
powinny być w stanie bezpiecznie odprowadzió maksymalną moc cieplną względnie pny
częściowym wyłączeniu resźkowe obciążenie cieplne;
-jeżelijako wymiennik ciepła zastosowano zasobnik ciepłej wody, to powinien on byó tak
zaprojektowany, by spełniał powyższe warunki przy 1ego maksymalnej.temperaturze
roboczej;
-termiczne zabezpieczenie odpływu powinno być zainstalowane przy wymienniku ciepła
sfużącym wyłącmie do odprowadzania ciepła w razie awarii przed wlotem wody
chłodzącej do wlłniennika ciepła.
Nie wyklucza się stosowania tnych roz:vv:tązan spełniających wyżej podane funkcje
i standardy zńezpieczeń. Zasadniczo jednak dopuszcza się stosowanie wszystkich
tltządzeń odprowadzających ciepło nadmiarowe Ęlko w:
-kotłach gnewczychbez wyłączalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do
100 kW
-kotłach grzewczych z częściowo wyłączalnym systemem spalania o resztkowej mocy
cieplnei do 100 kW.

Nie dotyczy

Badania funkcionalne urzadzenia odprowadzaiacego cienło nadmiarowe (doĘczy
systemów częściowo wyłączalnych lub systemów nie wyłączalnych) lzgodnie z pkt 5,15/:
- maksymalny wzrost temperafury wody wylotowej ; < 110 0C

- maksymalna koncęntracia CO; ś 5,0 % CO

Nie dotycry
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Etap I: Badanie kotła COMFORT ie z automatycznym podawaniem paliwa.

1 2 3 4

15. PN-EN 303_5
Pkt 4.4

WYMAGANIA CIEPLNE

16.
PN-EN 303-5

Pkt 4,4.1
Tabltca'7

postanowienia ogólne:
Spełnienie następujących rłymagań cieplnych należy wykazać podczas badań

wykonywanych przy spalaniu paliw do badzur zestawionych w Tablicy 7.
Paliwa do badń należy tak wybrać. ab_v odporviadały paliwom dopuszczonym do spalania
w kotle grzewczym,
Uwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeó od rodzaju
paliwa,
W wymaganiach dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji
zaniec4-szczeń wyróżnia się 3 klasy,, Ab.v spełnić wymagania jednej z klas należy spełnić
rvszl,stkie wymagania dotyczące sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji
zanieczyszczeń dla tei klasy,

Spełnia
węgiel kamienny

sortymentu groszek

1,7.

,i

PN-EN 303-5
Pkt 4.4.2

Rysunek 1

sprawność cieplna kotła:
Sprawnośó cieplna kotła przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5,8 i 5.10, nie

powinna być mniejsza od sprawności olffeślonej łzorem podanpn na Rysunku 1 dla
odpowiedniej klasy.
Dla kotłów o nominalnei mocv cięplnei przekaczaiacei l00 kw ustala się wvmagana

Spełnia

Q: 15,9 kW
100 % QN
§pełnia

4k:88,4Yo
klasa 5

sprarvność dla klas.v 4 84 % a dla klas}, 5 89 7o. Dla kotłów klasr- 3 o nominalnej
mocv ciephrej orzękracząącd 300 sie w},maganą snrawność na 82 0ń.

Klasa 5. Q < 100 kW:

ĘX = g7 + bg Q (w procentach)
Klasa.{. P<100kW:
łx =so +żbgQ (wprocentach)
Klasa 3, Q < 300 kW:

Ę* - 6r* 6 bg Q (rv procentach)
gdzie 4x sprarvność cieplna kotła w procentach a Q moc cieplna w kilowatach.
Uwaga l: Q oznacza albo nominalną moc cieplną Qy albo minimalną moc cieplną
uzyskiwaną przy- pracy ciągłej Q6n.
l-iwaga 2: w niektóry,ch krajaoh ustala się sprarvność cieplną w zależności od ciepła
spalania palirva,
Nominalna moc cieplna: deklaracja producenta; QN= 16 kW
klasa kotła: deklaracia producenta; klasa 5

18. PN-EN 303-5
PIł 4.4.3

. Temperatura spalin wvlotówych:
Dla kotłów grzewczych, w ldórych temperafura spalin wylotowych przy nominalnej mocy
cieplnej przekacza temperafurę otoczenia o mniej niz 160 K, producent powinien podać
informacje doĘczące wykonania komina, w celu zapobiegania możiiwości osadzaniu się
sadzy, niewystarczająsego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin,
Deklaracia producenta: <18UC.

Spełnia
ll6 K

podano odnośne
informacje

19. PN-EN 303-5
Plr..4.4.4

ciag spalin:
Producent porvinien podac minimaln1, ciąg na rłylocie spalin niezbędny dla prawidłowe1
pracy. Jeżeli producent nie podał źadnych informacji, to obowiązują wartości
wg EN 13384-1:2002+A2:2008. Tablica B,2.
Deklarac.ia producenta: 0,20_0,30 mbar,

Spełnia
0,15 mbar

20. PN-EN 303_5
Pk14.4.5

stałopalność:
Podana przez producenta stałopalność kotłów grzervczych zasilanych paliwem ręcznie
prz_v nominalnej moc1, cieplne.j prz1, jednym zasypie paliwa powinna wynosić co
najmniej:
- 2 h przy spalaniu palirv biogeniczn_vch i inn_vch paliw stałych,
-.ł h prz,l spalaniu palirv kopalnl,ch,
Deklaracia producenta:,.,,.-.,,., h,

Nie doĘczy
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Etao I: Badanie kotła COMFORT 16 z automatycznym podawaniem paliwa.

2 3 4

21. PN-EN 303-5
Pki4.4.6

Minimalna moc cieplna: .:'

Minimalna moc cieplna kotłów grewczych zasilanych paliwem automatycznie powinna
w)łrosió najwyżej 30 % nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny byó wykonlrrane
automatycznie przez wządzenie regulacyjne.
Regulacja doprowadzania paliwa i doprowadzania powietrza,możę byó ciągła lub
plzerywana,
Deklaracia producenta: - 16 kW

Spełnia
Q:4,8 kW
30%QN

Minimalna moc cieplna przy pracy ciągłe.j kotłórv grzelvcz,"-,ch zasilanych palirvem ręcznie
l przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepła, może b_vó większa niż 30 oh

nominalnej mocy cieplnej. W takim przy"padku. w informacjach techniczn_"-,ch producent
kotła powinien podaó jŃ można odprowadzic wltł,orzoną ilość ciepła,
Badzuria kotła grzewczego zasilanego paliwem ręcznie prz_v obciążeniu częściolvym nie są
konieczne wówczas, gdy producent \\ymaga źeby kocioł grzewczy bl,ł na stałe połączony
z zasobnikiem ciepła.
Wielkośó zasobnika ciepła dla kotłów, *, któr.vch dopuszcza się spalanie wielu paliw
ustala się dla tego paliwa, które wymaga największego zasobnika.
Najmniejsza pojemnośc zasobnika ciepła wynosi 300 l.
Deklaracia Droducenta:,.,.,-...,. Iitrów

Nie dotyczy

22. PN-EN 303-5
Pkr4.4.7
Tablica 6

Graniczne wańości emisii zanieczyszczeń:
Spalanie powinno byó niskoemisyjne. W5,rnaganie to jest spełnione wówczas, gdy
podczas prrcy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakręsem
eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą
cieplną w czasie badń wg5.7,5.9 i 5.10 emisjanie przekacza wartości podanych w
Tablicv 6.

klasa 5

klasa 5

klasa 5
Prry mocy nominalnej

Emisja CO (r,v,vnik badań) l 13 mg/m3
Emisja OGC (rvynik badań) 9 mg/m3
Emisia pvłu (rvynik badań) 30 mg/m3

Przy mocy minimalnej
Emisja CO (ry,nik badań) 493 mg/m3
Emisja OGC (wynik badań) 19 mg/m3
Emisia prłu (rwnik badań) 20 mg/m3

klasa 5

klasa 5

klasa 5

Klasa kotla wg tablicy 6 - klasaS
Deklaracja producenta: kląsa 5
+ Norma PN-EN 303-5: 2012 nie klan,fikuie srąnicznych enlisii pyłu dla mocv obniżonei.

Spełnia
klasa 5

13.

OGOLNA OCENA WYNIKOW BADAŃ KOTŁA:
o kocioł opalany węglem kamiennym §orfymentu groszek §pełnia łącznie wymagania
klasy 5 w zakre§ie §prawności cieplnej i emisji zaniecTyszczeń gazowych normy
PN-EN 303-5: 2012.

. Producent badanego kotła na podstawie przeprowadzonych badań, zobowiązany je§t

do uaktualnienia i/lub uzupełnienia deklaracji) zawarĘch w oznakowaniu kotła
i dokumentacji dostarczanej wraz z kotłem / wg. pkt. 4.2.1,.l, 7 i 8 normy
PN-EN 303-5: 2012l.

x* *) badania poza zalrresem akredytacji laboratorium

6. INFORMACJE KoŃCoWE.
Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badń dotyczą wyłącznie badanego egzempIarza kotła

typu COMFORT 16, o deklarowanej mocy znamionowej 16 kW, z dostarczonym wyposażeńem,
wyłącznieprzy opalartiu paliwem wszczególnionym w pkt. 3.2.

Uwaga: Wymagania dotyczace beznieczeństwa (punkt 4.3) zawańe w punktach: 4.3.1l
4.3.3; 4.3.4: 4.3.5: normv PN-EN 303-5: 2012 oraz ocena ryzvka i badania funkcionalne
bezpieczeństwa zgodnie z punktem 5.1,6 normv PN-EN 303-5:2012.

Producent powinien przeprowadzić ocenę ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzględnia się
działańa siły wyższej.
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LABORĄTORIUM BADAŃ KOTŁOW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-23I Łódź, ul. Dostawcza 1.

Tel,/fax- 4ż6400304

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidęncvinv: 1,99 /I7-LG

Strona: 13

Stron: 13

Certyfi kat akredytacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotłów COMFORT 1ó oraz COMFORT 30 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

Etap I: Badanie kotła COMF'ORT 16ż automatycznym podawaniem paliwa.

Ocena ryzyka powinna być sprawdzona przęz niezależną jednostkę pod względem
kompletności, poprawności i wiarygodności. J.

W przypadku konieczności przeprowadzania bńń uziipełniających obowiązują warunki
zawartę w punktach: 5.16.1 ;5.16.2;5.16.3; 5.16.4;5.16.5 nolmy PN-EN 303-5: 2012.

7. LITERATI]RA I DOKUMENTY
1. Norma PN-EN 303-5: 2012 KotĘ grzewcze na paliwa stńe z ręczrym i automatycznym

zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i
oznakowanie.

2. Instrukcja obsfugi kotłów typu COMFORT (wydanie I, sierpień 2017).

KONIEC SPRAWOZDANIA

$

INSTYTUT EIIEBGETYKI
zaklńl Badań

IJ r ząilz eń Ęle r ge tycznych
LaboratoUum , AB 087
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lN§TYTUT ENERGETYKI
Inst},fut Badawczy

Jednostka Notyftkowana nr 1452

Laboratorium akredytowane ir AB 087
93-23I Łódź, ul. Dostawczal tel.42 64 00 821 fax. Ę 64 00 828

LABO RATO RI U M BADAWC ZE KOTŁOW l U MĄDZE Ń C nZEWCZYC H

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tel. 4264 0O 821 fax. 42 64 00 304

sPRAWozDANlEz BADAŃ Nr 246l17-LG

Temat: Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap lI: Badania kotła COMFORT 30 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

Zleceniodawca: Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Ferdynand Kwiatkowski

z siedzibą w Podwilk 145 A;34-722 Podwilk.

ł{r Umow: CUE/51/17 z dnia 24,04.2017 r
" Aneks Nr 1/17 z dn. 17,10.2017 do Umowy.

Rozpoczęcie / Zakończenie pracy: 20,08.2017 / 16.11 .2017 r.

Laboratorium badawcze akredytowane w zakresie badań kotłów i urządzeń grzewczych

Sprawozdanie niniejsze zawiera 13 stron i bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Kotłów
i Urządzeń Grzewczych nie może byó powielane inaczejjak tylko w całości.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektow

Funkcia Tvtuł, lmię iNazwisko Data Podpis ,J
kerownik Laboratorium
/ autoryzacja sprawozdania / mgr inż. Marek Niedziałomski 16.11.20l7 r. ń-,J,',Ju
Prowadzący badanie Marcin Wilczyński 16.1 ].20l7 r. I>qv
kierownik zakładu mgr inż. Sławomir Pilarski 16.11.20t7{-

'fu
,ł-J---
./ egz.'|Łódź listopad 2O17



kierownik Laboratorium
mgr inż, Marek Nła"lb*fiSPRAWOZDANIA:.
ffi iwządzeńgrzewczych
Marcin Wilczyński
Laborant do spraw kotłów iana\izchemicmych

WYKONAWCY
BADAN:

aboratorium Sad1

ńtło*, Turb in, IJ rządzeń Gt zew czy ch i Odpylaj ący ch or az Emisj iPODWYKONAWCY:

oPINIE
I INTERPRETACJE:

Ferdynand Kwiatkowski

w sprawozdaniu zamieszczono wyniki badń wodnego kotła grzęwczego

COMFORT 30 wyposa:żonego w altomaĘczny ślimakowy podajnik paliwa

z palnikiem retortowym o deklarowanej nominal"Ó3 lTIÓ,y cieplnej 30 kW, Kocioł opalany

był groszkiem węgla kamiennego,
Uzyskane w czasie badń parametry t""t"i:T9_eksploatacyjne kotła porównano

, rry^uluniani zaw arĘmi w normie PN-EN 3 03 - 5 :ż0 t2,

Zlęcęniodawcą badń i producentem kotła jest;

FirmaProdukcyjno_Handlowo_UsfugowaFerdynandKwiatkowski.

streszczenie:

34-722 Podwilk; Po@ik 1a5 A,

I1ośó rys : 2

I1ośó poz. lit.: 2

IIość egz.: 2
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LABoRAToRIulł eADAŃ KoTŁow I unz,4ozrŃ
GRZEWCZYCH

93-23l Łódż, ul. Dostawcza 1.

Tel./ fax. 42 6 40 03 04

SPRAWOZDANrP Z SADAŃ

Nr ewidencvinv: 246 ll1-LG
Strona: 1

Stron: 13

C er t}*fi k at ak redytacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap ll: Badanie kotła COMFORT 30 z automarycznym podawaniem paliwa.

/
INSTYTUT ENFRGETYKI

Zakłal! $adań
U rządzeń Eneftgetycznych

Laboratoriurń| - AB 087
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LABORATORIUM BADAŃ KOTł,OW t URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-23I Łódż, ul. Dostawcza 1.

Tel./ fax. 12 6 40 03 04

SPRĄWOZDANIE Z BAD,{\

Nr ewidencyiny: 216 l 17 -LG

Strona: ż

Stron:

Certyfikat akred}tacji PCA
Nr AB 087

Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap II: Badanie kotła COMFORT 30 z automaĘcznym podawaniem p

.j.

1. WSTĘP.

1.1 PODSTAWA WYKONANIA BADAN.
Badania wykonano w oparciu o Umowę ff CUE/51 lI7 z dnia24.04.2017 r
i Aneks Nr 1/17 z dn.l7.10.2017 r.

Zawartą pomiędzy:
_ Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Ferdynand Kwiatkowski z siedzibą

Podwilk 145 A; 34-722 Podwilk a
_ Instytutem Energetyki - lnstytutem Badawczym,ul Mory 8, 01-330 Warszawa.

1.2 CEL BADAŃ.
Celem pracy było wykonanie badń kotła oraz ocena spełnienia wymagań zgodnie z norma

PN-EN 303-5:2012 [1].

I.3 RODZAJ OBIEKTU BADAŃ.
Stalowy kocioł grzewczy typu COMFORT 30 z automalcznym podawaniem paliv'a

przeznaczony do pracy w instalacji c.o. systemu otwartego.

$, I.4 MIEJSCE, WYKONAMA BADAN.
Badania wykonano w Laboratorium Badń Kotłów i Urządzeh Grzewczych w Łodzi.

ul. DostawczaI. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

1.5 SPoSoB \Ą/YBORU PROBKI.
Kocioł przęznaczony do badń wybrał i dostarczył do Laboratorium Zleceniodawca w dniu

04.09.2017 r. Kocioł dostarczony przęzproducenta był w stanie zmontowanym.

Zlęceniodawca zadeklarował, że przekazany do badń kocioł zostaŁ wybrany losowo i jest

reprezentatywny dla całej produkcj i.

I.6 WYKONAV/CA BADAŃ.
Badania kotła wykonali pracownicy Laboratońum Badń Kotłów i Urządzeń

Ctrzewczych.
Prowadzący badania: Marcin Wilczyński - Pracownik badawczy kotłów ivrządzefl grzewczych.
Wykonawcy badń: Marcin Wilczyński - Pracownik badawczy kotłów iurządzenlrzewczych I

Aleksandra Cabanek - Laborant ds. kotłów i analriz chemicznych.

C

C

C

C

C

C

C

F

re

C

iC

F

C

§

E

E

*

E

F

F,



l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTŁA.

2.1 OPIS BUDOWY KOTŁA.

Widok zevłnęttzny badanego kotła COMFORT 30 przedstawiono na rysunku numer 1.

Badany kocioł posiada korpus wodny wykonany z blach stalowych łączonych ze sobą

metodą spawania. Blachy wewnętrzne korpusu omywane spalinami posiadają grubośó

6 mm. Blachy zevłnętrzne korpusu posiadają grubośó 4 mm.

Częśó konwekcyjną wymiennika stanowią: komora spa|ania z dwoma ceruricznymi

kanałami nawrotnymi oruzjedną wodną, dwa pionowe kanały nawrotne. W pionowym kanale

konwekcyjnym zamontowany jest zawirowryacz. Spaliny zkotłaodprowadzane są do instalacji

wyciągowej spalin przez czopuch o średnicy az:200 mm.

W komorze paleniskowej zamontowany jest stalowy palnik retortowy. Odpady paleniskowe

gtomadzone są przesttzeni popielnikowej poniżej palnika. Komora popielnika od dołu nie jest

cltłodzona wodą. Spodnia częśó kotła zatzolowana jest pĄrtami stalowymi wewnątrz których jest

warstwa wełny. Stalowe &zwiczl<t komory paleniskowo-popielnikowej oraz wyczystne ciągów

konwekcyjnych wyłożone są od środka i od zewnątrz płlrtami izolacyjnymi. W zrębnicach

zamontowano dódatkowe drzwiczki stalowe.

Wymiennik kotła zaizolowany jest wełną mineralną w stalowej obudowie malowanej

proszkowo.

Obok kotła znajduje się zasobnik paliwa. Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika

automa§cznie podajnikiem ślimakowym.

Pracąkotła i procesem spalania paliwa steruje mikroprocesorowy regulator.

Kocioł wyposźźony był w króóce: zasilający i powrotny wody kotłowej G 1 ll4", spustowy

wody G 7l4" czujnika temperatury wody regulatora, STB oraz termometru zabudowanego na

górnym panelu z przo du wządzenia grzęw cze go.

Podstawowe dane techniczno - eksploatacyjne kotłów COMFORT 30, Producent podaje w

dostarczonej instrukcji obsługi [2].

EF*sTYTą§T
Zak Badań

Urządzeń
Laborat

rergetycznych
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LABoRATORIuNł ełoAŃ KoTŁoW t unz,lozeŃ
CRZEWCZYCH

93-231 ŁódL ul, Dostawcza 1.

Tel,/ fax. 42 6 40 03 04

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr ewidencviny 216 l l1-LG

Strona: 3

Stron: 13

Certyf lkat akred}.tacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap II: Badanie kotła COMFORT 30 z automatvcznym podawaniem paliwa.

.um - AB 087



LABORA],ORIUM BADAŃ KoTŁoW I I]RZĄDZEN
GRZEWCZYCFI

93-231 Łódż. ul, Dostalrcza l,

Tel./ fax. ,ł2 6 10 03 0,+

SPŁĄWOZDANIE Z BADAN

Nr ewidencvinv: 246 l l1-LG

Strona: 4

Stron: 13

CerĘtrtkat akredytacji PCA
Nr AB 087

Badania kotłów CoMFoRT 16 oraz CoMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap ll: Badanie kotla COMFORT 30 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

Rys. 1. Kocioł grzewczy typu COMFORT 30.

2.2 IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTŁA.
Identyfikacji badanego kotła dokonano w opaTciu o dokumentację

Zleceniodawcę. Wygląd tabliczki znamionowej przedstawiono na rysunku

7 18 32

Legenda:
1 . Korpus kotła
2.Podajnik paliwa
3,Zasobnik paliwa
4.Drzwiczki górne wyczystne
5.Drzwiczki środkowe
6.Drzwiczki popielnikoWe
7,PokryWa Wyczystki 9ornej
8,PokryWa dolne§o otWoru Wyczystnego
9.Tylna ściana komory paleniskoWej
1o Lamela Wodna l

1 1.Zawir owywacz spaI in
12.Lamela wodna ll
13.Tylna sciana korpusu
1 4.Czopuch
1 5. Przepustnica spalin
,1 6.opłomki
17.Króciec zaSilania (wylotowy z kotła)
1 8, Krociec termometru ciecZoWego
19. Króciec czujnika iemperatury i STB
20. Krociec poWrotu
21.Króciec dodatkoWy
22.Kurek spuStoWy
23,KsZtałtka sZamotoWa l

24.Kształtka szamotowa ll
25, Kształtka SzamotoWa lll
26.Wspornik elementów ceramicżnych
27.KątoWnik WSpórcży elementoW ceramicznych
28,Wentylator podmuchu
29,Podpora żasobnika paliwa
30,Napęd podajnika
31.Pokrywa zbiornika paliWa
32.UchWyt pokrywy
3 3. Ste row n ik

3119. es
j

l

17 7 11'-

§[zV
1 19 721

1,1

15

zv

[2], dostarczoną pTzez

numer 2.
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F|RMA PHU KWlATKoWsKl FERDYNAND
PoDW]LK,l45A, 34-7 22 PoDW|LK

(+48) 18 285 20 69 kwiatkowski-kotly,pl

KocloŁ GRzEWczY coMFoRT 30

DANE ZNAMIONOWE:
Nr fabryczny
Rok produkcji
Nominalna moc cieplna
Minimalna moc cieplna
Sprawność przy pracy
kotła z mocą znamionową
klasa kotła
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Pojemność wodna
Masa kotła netto
Paliwo:
Węgiel kamienny typu 31.2 sońymentu Gkl klasy 26105106

C€ NORMA: PN-EN 303-5: 20'12

30 [kW]
9kW

>88,5 [%]

5
2,5 [bar]
95[oc]
102 [dm3]
562 [kg]

Rys. 2, Tabliczka znamionowa kotła COMFORT 30.

3. PROGRAM BADA|{ I STOISKO POMIAROWE.
3.1 PROGRAM BADAŃ.
Program badań zgodnie z wymaganiami zawartymi rł, nomie PN-EN 303-5:2012 tl]

obejmował badania i ocenę spełnienia wf/magań zawartych w:
- punkcie 4.ż ,,Wymagania dotyczące wykonania" normy [l].
- punkcie 4,3 ,,Wymagania dotyczące bezpieczeitst$,a" normy [1]"
- punkcie 4.4,,Wymagania cieplne" normy [1].

3.2 PALIWO STOSOWAI{E Do BADAN.
W czasie badań do opalania kotła COMFORT 30 stosowano węgiel kamienny sortymentu

groszek wg nonny PN-EN 303-5:2012 [l].

3.3 OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.
Badania kotła przeprowadzono na stoisku badawczym nr ST III-2 w Laboratorium Badań

Kotłów i lJrządzeń Grzewczych w Łodzi. Stoisko odpowiada wymaganiom punktu 5.7 ,ż normy
PN-EN 303-5:2012 |1]. Stosowane w badaniach przyrządy pomialowe, dla kazdego parametru
mierzonego spełniają wymagania dotyczące niepewności pomiaru wg punktu 5.2 nofiny
PN-EN 303-5:2012 [1].

4. METODYKA PoMIARow.
Wymagania techniczne, warunki i metody badań są zgodne znorrną PN-EN 303-5:2012 |1).
Badania emisji pyłu wykonano metodą grawimetryczną, ,i]'' '',"l ' ;ił{
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Tabela 1 : Zestawienie wielkości miezonych i bilansów cieplnych kotła uzyskanych
w czasie badań bilansowych pzy opalaniu węglem kamiennym.
Typ iwielkość kotła: COMFORT 30
Moc kotła: 30,0 kW
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Badania kotłów COMFORT 1ó oraz COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Etap II: Badanie kotła COMFORT 30 z automatycznym podawaniem paliwa.

Wyszczególnienie Ozn Miano pom 1 pom 3

Data pomiaru 20,17,10,09 2017,10,11
PAt lWo

L.p wegiel kamie lny
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Zawartość procentowa s s % 0,4 0,4
2 zawartość procentowa c c % 72.2 66.1

zawartość procentowa H2 H2 o/o 4.4 4,2
4 zawartość procentowa N2 N2 % ,1.3 1.0
Ą Zawańość procentowa 02 02 % 9.8 8.8
b

=N
Zawańość wilgoci W W % 7.0 10,7

7 zawańość pooiołu Ao Ap % 5.0 8.9
8 WańOść opałowa Qi kJ/kq 27767 25515
o zużvcie oaliwa B kqih 1.299 4,831

WoDA
10 strumień masv wodv mW kO/h 1233 1324
11 temp. wodv na wlocie do kotła t1

,c 584 57,2
12 temp. wodv na wvlocie z kotła t2 ,c 64.6 76.9

SPALlNY
13 Temoeratura soalin tsp "c 68 143
14 Zawańośc CO2 w spalinach c02 % 6.7 1,1.6
15 Zawańość CO w spalinach co % 0.0,158 0.0090
16 zawańość Nox w spa|inach NOx % 0.0110 0,0247
17 zawartość oGc w spalinach oGc % 0.0007 0.0006
,18 Emisia pyłu w spalinach Su mq/Nm3 11 36
19 zawańość so2 w spalinach so2 o/o

20 strumień masv spalin m q/s 9.58 19.60
21 współczvnnik nadmiaru powietrza n 2,79 1.6,1

22 ciaq kominowv za kotłem F Pa 13 23
oDPADY

23 strumień masy popiołu Gp kO/h 0 0
24 Strumień masy źuźla Gż kq/h 0.031 0,111
25 zawańość cześci palnvch w popiele bp %

26 zawartość cześci palnych w żużlu bż %

PoWlETRZE
27 Temperatura otoczenia to ,c 20.0 21.6
28 ciśnienie barometryczne pb hPa

BlLANs
29 Moc ciepl. doprowadzona z paliwem Q1 kW 10.0 34.2
30 Moc cieplna kotła wodneqo Q2 kW 8,9 30.3
31 Sprawnośc ciepIna kotła I % 88.7 88.6
óz strata kominowa sk % 4.8 7,4
33 Strata niezupełneqo spalania sco o/o 0.1 0.0
34 strata niecałk. spalania w popiele snp %
35 strata niecałk. spalania w żużlu snż %

CHARAKTERYSTYKA
36 obciażenie cieplne oow.oorzewal. oh kWm'
37 obciażenie wzqledne kotła qk o/o 30 ,l01

EMlsJA
38 emisia CO (O2= 1 0%)obliczeniowe eCO mq/m3 294 96
39 emisia NOx (O2= 1 0%)obliczeniowe eNOx mo/m3 332 432
40 emisia oGC (o2= 1 0%)obłiczeniowe eOGC mq/m3 17 8
41 emisia pyłu (O2=1 0%)obliczeniowe ep mq/m3 16 ąa

INSTYTUT ĘNERGETYK!
ZZakłań Badań

lJ r zadz eń E e r g etycz nych
tónoratollum; Ats 087





INSTYTUT ENERGE
zakłhd Badań

|Jrząćlzeń Efuergetycz
LaboratorPm , AB 0
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l 2 J 4

6. PN-EN 303-5
Pk 4.2.4.9

oDorv przeDhrvu wodv przez kocioł grzewczv:

Opory przepływu wody naleĄ określić przy przepłyrłie odpowiadająclłn nominalnej
mocy cieplnej, i różnicy temperatury wody wylotowej i wody powrotnej do kotła
gtzęwczego l0 K i 20 K. Wynik dla kazdej wielkości kotłą powinien byó zgodny
z dan;łni producentą podany w mbar.
Deklaracja producenta: 20 K l mbar /;40 Pa

30 K / mbar /.35 Pa

Nie oceniono
Nie pełna deklaracja

7. PN-EN 303-5
Pkt 4.3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

8. PN-EN 303_5
Pk1.4.3.2

Recznv zasvp paliwa:
Kocioł grzewczy z ręcznym zź§ypem paliwa powinien byó tak wyposżony, by podczas
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem i zgodnej z instrukcją obsługi producenta nie
występowały żńne zagrożenia bezpieczeństwa dla obsługi np, zagrcżenia przy otwalciu
dtzwiczek zxypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin).

Nie dotyczy

9. PN-EN 303-5

Pk14.3.6

Temperatura Dowierzchni zewnetrznvch:
Podczas badń wg 5.12 temperatura zewnętrmych powierzchni kotla grzewczego (wtaz z
podstawą kotła i drzrviczkarli, a z wyjątkiem czopucha i otworów sfuźących do
nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągts naturalnym) nie powinny przelłaszać
temporafury otoczenia o więcej niź 60 K. Wymąanie doĘczące temperatury podstawy
kotła nie obowiązuje wówczas, gdy wedfug pisemnych zaleceń producenta kocioł
gnewczy powinien byó posadowiony na niepaln5łn podłożu.
Podczas badń wg 5.12, tempęfatury powierzchni uchwltów obsługowych i wszystkich
części, które podczas eksploatacji koźa gtzewczego mogą byó doĘkane, nie powinny
przekłaczń f,rmperatury otoczenia o więcej niz:
- 35 K w przypadku wykonanych z metali i materiałów podobnych;
- 45 K w przypadku wykonanych z porcelany i materiałów podobnych;
- 60 k w przypadku wykonanvch z tworzyw sztucmvch i materiałów oodobnvch.

Spełnia
Drzwiczki paleniskowe

44K

Spełnia
Uchwyt drzwiczek

/tworzlłvo sńucznęl
16K

10. PN-EN 303-5
Pk14.3.8 Regu|ator temperatury i urządzenia ograniczające temperaturę

11 PN-EN 303-5

Pkt 4.3.8,1

postanowienia osólne:
W zależności od systemu spalania paliwa i sposobu zńezpieczenia instalacji, w któĘ

kocioł będzie zastosowany, w kżdym kotle gnewczymnaleĘ przewidzieó zastosowanie
urządzeń regulacyjnych i zabeąieczających wynienionych w następnych rozdzińach
oraz naleĘ przewidzieó odpowiednie możliwości ich zainstalowania. Kźde wym€ane
wyposażenie powinno być albo dostarczone przez prodlcenta albo powinno byó
dokładnie wyspecyfikowarre w instrukcji montaźu, ze szczególnym uwzględnieniem
granicmych wartości nastaw i stĄch czasowych zabezpieczającego ogranicmika
temperatury.

Spełnia
Dostarczone

izamontowane przez
producenta

12. PN-EN 303-5
Pk 4.3.8.2

Regulator temDeraturv i urzadzenia ograniczaiace temDerature
w otwartych instalaciach grzewczych:
Wprzypadkuinstalacji grzewczejzabezpiecznnejflzycznie (temperaturajestograniczona
przez ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z Ę,rnąaniami normy EN 14591, naleĄ
przewidzieó następujące wyposżenie:
- regulator temperafury,
- zabezpieczający ogranicznik tempęratury (z ręcanyn kasowaniem blokady).
Kotły grzewcze, których sysam spalania nie jest ani całkowicie wyłqczafury ani nie jest
częściowo wyłqczalny, mogq nie być wyposa:żone w zabezpieczajqcy ograniczłlik
temperatury, gdyż w takich przypadkach (np. w przypadku kntłów grzewcrych bez
automalycznego doprowadzania powietrza do spalatlia i/lub automatycznego
doprowadzania paliwa), nadmiar ciepła w postaci pary wodnej jest odprowadzany do
a tmos |e ry przez olwar l e Dołącze n ie.

Spełnia
W wyposżeniu: regulator
temperafury; ogranicmik

tempefatury
(z ręcm5łn kasowaniem

blokady)

Badania funkcjona|ne regulatora temperatlry lzgodnie z pkt 5.I3 / z

- maksymalna ustawiona wartość temperatury wody; 80 0C
- maksynalny wzfost temperatury wody wylotowei, < 100 0C

Spelnia
96 0C

Badania funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczeństwa lzgodnie z pkt 5.13l:
- maks}łnalna temperatura wody deklarowana przez ptoducenta; 1 1 0 0 C
- maks},rnalna ustawiona wartośó temperatury wody;95 0C

- maksl,rnalny wzrost temperatury wody wylotowei; < 110 0C

Spełnia
106 0C
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13. PN-EN 303-5

Pk14.3.8.3

Regulator temperatury i urzadzenia ograniczaiace temperature
w zamknietych insta|aciach grzewczvch:
Rozróżnia się następujące rvarianty wyposżenia zgodnego z wymaganiami normy
EN 12828:
a) gdy system spalania jest szybko wyłączaln.vi \łlmagane wl"posżenie składa się z:
- regulatora temperatur},.
- zabezpieczającego ogranicznika temperatury (z ręcznym kasowaniem blokad1,).
b) gd"v system spalania jest częściowo wl4ączaln.v; wvmagane w.vposżenie składa się z:
- regulatora temperatury,
- zabezpieczalącego ogranicznika temperatury (z ręcznynr kasowanięm blokady);
- niezawodnego urządzenia do odprowadzania resztkowego obciążenia cieplnego wg
4,3.8,4 (termicme zabezpieczenie odpły,wu).
o) gdy s,vstem spalania nie jest wyłączalny a nominalna moc cieplna kotła < 100 kW;
\\ymagane rłlposżenie składa się z:
- regulatora tempefatur},.
- termicznego zabezpieczenla odpłl.wu wg 4.3_8,4, które w przypadku awarii odprowadza
maksymalnie nlożliwą moc cieplną.
Jeźeli powl,ższe rłymagania nie są spełnione. to kocioł grzewcz.v należ}, instalować w
instalacii otq,artei lvg EN l2828,

Spełnia

Badania funkcionalne regulatora temperatury /zgodnie z pkt 5.13l I

- maksymalna ustawiona na regulatorzę wartośó temperatury lvody; 80 0C

- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 100 0C

Spełnia
96DC

Badania funkciona|ne ogranicznika temper. bezpieczeństwa lzgodnie zpkt 5.I3ll
- maksymalna temperatura wody deklarowana przezproducenta; 110 0C

- maksymalna ustawiona na ograniczniku wartośó temperatury wody; 95 'C
- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowei,. < 110 0C

Spełnia
106 0C

Badania funkci onalne systemów szvbko wyłaczalnvch l zgodnie z pkt 5.I 4 l :

Nagła awaria odprowadzenia ciepła:
- maksvnalnv wzrost temDeratury wodv wvlotowei,. < 110 0C

Spełnia
88 0C

Zanik napięcia:
- maksymaln.v wzrost temperatury rvod1 rv.vlotowej: < l l0 0C

- maks,vmalna koncentracja CO ś S,0 % CO

Spełnia
98 0C

Spełnia
0.60^Co

14. PN-EN 303_5

Pkt 4.3.8.4

urządzenia do odnrowadzania ciepła nadmiarowego:
Podczas badń rvg 5.15 zabezpieczajacl,ul,miennik ciepła lub innę urządzenia do
odprowadzania ciepła nadmiarorvego porłinn1 zapervniac. bl,maksymalna temperatura
wody w kotle grze\\cz!,m nie przekraczała l 1 0 "C.
W tym celu stosuje się tęrmiczne zabezpieczenie odpł_v-wu rvraz z zabudorł,anym w kotle
grzewcz_vm rłl,mlennikiem ciepła. Jako uymiennik ciepła może być zastosowany
pojemnościorvy albo przepł_r,rł,oły podgrzervacz wody. jeżeli będzie on tak zabudowany
i us.ltuon,any. ab_v mógł odprorvadzic ciepło nadmiarowe bez stosowania kolejnych
urządzeń pomocniczych i bez zasilania energią obcą. Zabudowan,v na stałe przepływow.v
podgrzewacz wody nie powinien b.vó wykorz.vst_"-,rvan.v jako uĄtkowy podgrzewacz wody,
lecz wyłącznie jako zabezpieczający wymiennik ciepła, Prócz tego powinny byc
spelnione następujące u arunki,
-termiczne zabezpieczenie odpływu i w_vmiennik ciepła powinny br.,ć dostosowane do
konstrukcyjnych i cieplnych właściwości kotła grzewczego a \\, przypadku awarii
powinn,v być w stanie bezpiecznie odprowadzió maksymalna moc cieplną względnie przy
częściowym wyłączeniu resźkowe obciązenie cieplne:
-jeźeli jako ,wymiennik ciepła zastosowano zasobnik ciepłej wody,. to powinien on być tak
zaprojektowany. b_v spełniał powyższe warunki prąv jego maksl,malnej temperaturze
roboczej;
-termiczne zabezpieczenie odpĘwu powinno byc zainstalowane prz_v-. w_vmienniku ciepła
słuźącym wyłącznie do odprowadzania ciepła w razlę awarii przed wlotem wod_v
chłodzącej do wymiennika ciepła.
Nie wyklucza się stosowania innych rozwiązń spełniających wyże.1 podane funkcje
i standardy zabęzpięczęń, Zasadniczo jednak dopuszcza się stosowanie wszystkich
urządzeń odprowadzających ciepło nadmiarowe §lko rv:

-kotłach grzewczych bez wyłączalnego systemu spalania o nominalnej moc_v cieplnej do
100 kW
-kotłach grzewczych z częśclowo wyłączalnym systemem spalarria o resztkowe.j moc1,
cieplnei do 100 kW.

Nie dotycry

Badania funkcionalne urzadzenia odprowadzaiacego cienlo nadmiarowe (dotyczy
systemów częściowo wyłączalnych lub systemów nię wyłączalnych) lzgodnie z pkt 5 ,l5l2
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej ; < 110 0C

- maksymalna koncentfacia CO; < 5,0 % CO

Nie dotycry
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15. PN-EN 303-5
Pkt 4.4

WYMAGANIACIEPLNE

16.
PN_EN 303-5

Pk14.4.1
Tablica7

postanowienia ogólne:
Spełnienie następujących wymagań cieplnych naleźy wykazać podczas badań

wykon_vwan_vch przy spalaniu paliw do badń zestawionych w Tablicy 7.

Paliwa do badń należy tak *_vbrać, aby odporviadaĄ,paliwom dopuszczonym do spalania
w kotle grzewczym.
tlwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres moc,u- cieplnej mogą zależeć od rodzaju
pa[iwa.
W wymaganiach dot_r,czących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji
zanieczyszczeń rłyróżnia się 3 klasy. Aby spełnic wymaganiajednej z klas należy spełnic
wszystkie wymagania doryczące sprarvności cieplnej i granicznych wartości emisji
zanięczlszczeń dla tei klasl.

Spełnia
węgiel kamienny

sortymentu groszek

1,7
PN_EN 303-5

Pkt 4.4.2
Rysunek 1

§prawność cieplna kotła:
Sprawnośó cieplna kotła przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie

powinna byó mniejsza od sprawności okeślonej wzorem podan}łn na Rysunku l dla
odpowiedniej klasy.
Dla kotłów o nomina]nei mocv cieolnei przekraczaiacei 100 kw ustala się wunasana

Spełnia

Q:30,3 kW
101%QN
§pełnia

4ł: 88,6 o/o

klasa 5

snrawność dla klas}, 4 - 84 % a dla klasy 5 - 89 7o. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej
mocy cieolnej przekraczającej 300 kW ustala się wvmaqana sprawność na 82 7o.

Klasa 5, Q < 100 kW:

Ę* :8, + bg Q (w procentach)
Klasa 4. Q < l00 kW:

łx : go +2log Q (w procentach)
Klasa 3" Q < 300 kW'

4* :67*6lo9 Q (wprocentach)
gdzie qy sprawność cieplna kotła w procentach a Q moc cieplna w kilowatach.
Urvaga l: Q oznacza albo nominalną moc cieplną Ą albo minimalną moc cieplną
uzyskiwaną przy pracy ciagłej Q,*.
Uwaga 2: W niektórych krajach ustala się spralvność cieplną rv zalężności od ciepła
spalania palilva,
Nominalna moc cieplna: deklaracja producenta; QN- l6 kl|
klasa kotła: deklaracia producenta; klasa 5

18. PN-EN 303-5
Pkt 4.4.3

Temperatura spalin wylotbwvch:
Dla kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy
cieplnej przekacza tempefaturę otoczenia o mniej nż 160 Ę producent powinien podać
informacje doĘczące wykonania kominą w celu zapobiegania możliwości osadzaniu się
sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin.
Deklaracia Droducenta: <19rC

Spełnia
l20 K

podano odnośne
informacje

19. PN_EN 303-5
Pkt 4.4.4

ciag spalin:
Producent powinien podać minimaln1, ciąg na rł1,locie spalin niezbędny dla prawidłowej
prac.v. Jeżeli producent nie podał zadn_vch informacji. to obowiązują wartości
wg EN 13384-1:2,002+A2:2008. Tablica B.2.
Deklaracia producenta: 0,20_0,30 mbar.

Spełnia
0,23 mbar

20. PN_EN 303-5
Pk14.4,5

stałopalność:
Podana przez producenta stałopalnośó kotłów grzewczych zasilan_vch paliwem ręcznie
prąv nominalnej moci, cieplnej prz_v jednym zasypie pallwa powinna wynosić co
najmniej:
- ż h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw stałych.
- 4 h prz;, spalaniu palilv kopalnych,
Deklaracia Droducenta:,....-..... h.

Nie doĘczy
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LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW I URZĄDZEŃ
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencyiny: 246 l |7-LG

Strona: 13

Stron:
Certyfi kat akredyacj i PCA

Nr AB 087
Badania kotłów COMFORT 16 oraz COMFORT 30 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

Etap II: Badanie kotła COMFORT 30 z automatvcznvm Dodawaniem paliwa.

Producent powinien pfzeprowadzić ocenę ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzględnia się
działania siły wyźszej. .J,

Ocena ryzyka pówinna byó sprawdzona przez ńezależmą jednostkę pod względem
kompletności, poprawności i wiarygodności.

W przypadku konieczności ptzeptowadzania badń uzlpełńająaych obowięĄą warunki
zawartę w punktach: 5.16.1; 5.16.2;5.16.3; 5.16.4;5.16.5 normy PN-EN 303-5: 2012.

7. LITERATURA I DOKUMENTY
Norma PN-EN 303-5: 2012 Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatyczrlym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i
oznakowanie.
Instrukcja obsługi kotłów typu COMFORT (wydanie I, sierpień 2017).

KONIEC SPRAWOZDANIA
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