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badania kotła grzewczego, zgodnie z normą EN 303-5 
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Laboratorium badawcze TÜV SÜD Industrie Service GmbH Abteilung 

Feuerungs- und Wärmetechnik Prüfbereich 

Wärmetechnik 

 

Przedmiot badania Kocioł grzewczy na paliwa stałe 
 
Typ 
 
Wielkości 

BioWlN ..2 lub BW ..2 
 

BioWlN 102,  

BioWlN 152,  

BioWlN 212,  

BioWlN 262 oraz  

BioWlN 332 
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zobacz: strona 2 
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1 Podsumowanie 
 

 
Zamawiający Windhager Zentralheizung Technik GmbH, A-5201 Seekirchen 

Producent Windhager Zentralheizung Technik GmbH, A-5201 Seekirchen 

 
Wykonanie Kocioł grzewczy wykonany ze stali, zgodnie z DIN EN 303-5, wyposażony 

w wentylator wyciągowy do pracy w przypadku otwartej komory spalania 

Tryb pracy:  
Spalanie:  

 

Dostarczanie paliwa: 

Projekt rusztu: 

Odpopielanie:  

Wyposażenie: 

modulowany  

gazyfikacja i spalanie w komorze spalania z 
palnikiem  

automatyczny zasyp paliwa 

ruszt ruchomy z palnikiem 

automatyczne  

turbulizatory w drugim odcinku kanałów 
wymiennika ciepła 

Typ BioWlN ..2 lub BW ..2, zobacz również punkt 6.4 
 

Wielkości BioWlN 102, BioWlN 152, BioWlN 212, BioWlN 262 oraz BioWlN 332 
 

Modele  BioWlN ..2 Klassik, BioWlN ..2 Premium, BioWlN ..2 Exklusiv 
  

Opcje - zintegrowany mniejszy lub większy zasobnik paliwa, 
- jednostka operacyjna, typ: InfoWIN (lite) lub InfoWIN Touch 
 

 

 

 

 

Dane techniczne serii kotłów grzewczych (informacje producenta) 
 

Nr Wielkość Zakres 
nominalnej 

mocy cieplnej 
kW 

Paliwo 
 
- 

Maks. temp. 
gazów 

spalinowych
°C 

Nr rysunku  
korpus kotła 

1 BioWlN 102 3,0-9,9 C1 78 1-464-050450 z dnia 
2013-06-19 

2 BioWlN 152 4,3-15,0 C1 99 1-464-050450 z dnia 
2013-06-19 

3* BioWlN 212 6,3-21,0 C1 107 1-464-048830 z dnia 
2013-06-19 

4 BioWlN 262 7,6-25,9 C1 114 1-464-048830 z dnia 
2013-06-19 

5 BioWlN 332 9,8-32,5 C1 115 1-464-048830 Ä-St. 03  
z dnia 2015-12-09 

A: Polana drewna B1: Zrębki (zawartość wody 15 do 35 %)  B2; Zrębki (zawartość wody większa niż 35 %)  

C1: Drewno prasowane w postaci peletów (6 mm)  D: Trociny 
 

* nie badano wielkości pośredniej, dane udostępnione przez producenta 
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Kraje docelowe wszystkie kraje Wspólnoty Europejskiej oraz Szwajcaria, 
z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa 

Klasa kotła  5 

Maks.dopuszczalna temperatura   85 °C 

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze  3 bary 

Wymagany ciąg spalin 5 Pa 

Zasilanie elektryczne  230 V, 50 Hz 

 
Badane kotły grzewcze są zgodne z wymaganiami normy DIN EN 303-5:2012-10, a także 
dodatkowymi wymaganiami krajów docelowych AT, HR, DK, DE, CH oraz IT, zgodnie z 
załącznikiem C, punkty C.2, C.3, C.4, C 5, C 6 oraz C.8 normy DIN EN 303-5:2012-10 w odniesieniu 
do pomiarów udokumentowanych w punkcie 7.3. 
 

Potwierdzenie krajowych wymagań krajów docelowych Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z 

załącznikiem C.7 normy DIN EN 303-5:2012-10, nie było częścią zamówienia złożonego przez 
Zamawiającego i należy poddać je odrębnej ocenie, w razie konieczności. 

Na podstawie wyników badań produktów dowiedziono wystarczającego bezpieczeństwa produktów. 

 

Feuerungs- und Wärmetechnik 

Prüfbereich Wärmetechnik 

 

[podpis] 

Johannes Steiglechner 

Leiter 

Feuerungs- und Wärmetechnik 
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2      Zakres badania 

Producent Windhager Zentralheizung Technik GmbH zamierza dodać kocioł grzewczy o wielkości 
BioWlN 332 z opcjami większego integralnego zasobnika paliwa oraz systemem sterowania za 

pomocą jednostki operacyjnej typu InfoWIN Touch do zakresu kotłów grzewczych typu BioWlN ..2. 

Producent Windhager Zentralheizung Technik GmbH zamawia Podsumowanie Zatwierdzenia 

wymagań, zgodnie z normą DIN EN 303-5:2012-10, dla kotłów grzewczych, w tym wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. 

Należy również uwzględnić wymagany ciąg spalin, zgodnie z wytycznymi producenta.   

Uwaga: 

W niniejszym sprawozdaniu kotły grzewcze oznaczone jako BioWlN ..2 oraz BW ..2 są przytaczane 

jako typowe przykłady, a udokumentowane tutaj sprawozdania dotyczą badań przeprowadzonych 

częściowo w wyniku braku wolnego miejsca w niektórych z punktów. Wszystkie informacje dotyczą 
zarówno kotłów oznaczonych jako BioWlN ..2 oraz BW ..2, a także wszystkich innych modeli i opcji; 

zob. również punkt 6.4. 

 

 

3      Podstawa badania 

DIN EN 303-5:2012-10  Kotły grzewcze - Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym 
i automatycznym zasypem paliwa, o mocy nominalnej do 500 kW 

 

 

4      Zastosowane dokumenty dotyczące badań 

- sprawozdania z badań dotyczące badań częściowych serii kotłów, zgodnie z rozdziałem 7 
niniejszego sprawozdania 

- dokumenty producenta, zgodnie z rozdziałem 5 niniejszego sprawozdania  

- badanie dodatkowe nr H-A 1358-02/15 z dnia 2015-07-09 przeprowadzone przez TÜV SÜD 

Industrie Service GmbH, dane dotyczące sprawności kotłów dla kategorii kotłów grzewczych 
typu BioWlN ..2, w tym wielkości pośrednich 

- sprawozdanie z badania nr H-A 1358-01/14 z dnia 2014-12-17 przeprowadzonego przez 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Podsumowanie Zatwierdzenia wymagań, zgodnie z 

normą DIN EN 303-5:2012-10, dla kotłów grzewczych BioWlN ..2 z systemem sterowania za 

pomocą jednostki operacyjnej typu InfoWIN 
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5       Załączniki i inne dokumenty mające zastosowanie 
 
Załączniki, załączniki A, B, C1 do C5 zostały udokumentowane w wersji niniejszego sprawozdania 
w języku niemieckim 
 

A Podręcznik użytkowania 

B Podręcznik instalacji 

C1 do C5 Rysunki 

D Lista podsumowująca dla kotłów grzewczych z kategorii kotłów grzewczych, w tym 
wielkości pośrednich 

 
 
Dokumenty 

Ilość Oznakowanie (zob. również punkt 7) 

1 Sprawozdanie z badania B / wymagania dotyczące budowy 

4 Sprawozdania z badania C / wymagania dotyczące sprawności kotłów 

1 Sprawozdanie z badania E / bezpieczeństwo elektryczne 

1 Sprawozdanie z badania SP / bezpieczeństwo eksploatacji 

1 Sprawozdanie z badania R / ocena analizy ryzyka 
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6       Opis serii kotłów 
 

6.1 Budowa Kocioł grzewczy umożliwiający grzanie ciepłej wody użytkowej, 
wyposażony w:  

- zintegrowany zasobnik paliwa 

- urządzenie do automatycznego zasypu paliwa 

- komorę spalania wykonaną ze stali z wbudowanym palnikiem 

- urządzenie do automatycznego czyszczenia oraz ruchomy 
ruszt 

- turbulizatory w drugim odcinku kanałów wymiennika ciepła 

- kolektor spalin, wentylator wyciągowy oraz przyłącze spalin u 

góry kotła grzewczego 

6.2 Praca Praca w trybie modulacji w zakresie mocy cieplnej 

6.3 Akcesoria  

6.3.1 System sterowania Tablica sterowania, typ: BioWlN FMP BW2,  

jednostka operacyjna, typ: InfoWIN lub 

jednostka operacyjna, typ: InfoWIN Touch, obie jako jednostki 

kotłowe 

6.3.1.1 Regulacja temperatury 

wody w kotle 

Czujnik PT-1000 umiejscowiony w kieszeni czujnika 

zanurzeniowego,  

brak innego potwierdzenia zgodnie z normą DIN EN 14597 

dostępną w trakcie badania, 

przetworzenie sygnału przez system sterowania, 

długość czujnika 50 mm, kieszeń czujnika zanurzeniowego o 

głębokości 126 mm umiejscowiona w prawym górnym rogu z tyłu 
kotła grzewczego  

6.3.1.2 Ogranicznik temperatury 

bezpieczeństwa 
(resetowanie ręczne) 
(woda w kotle) 

Typ 89, producent: Rathgeber, 

nr w rejestrze DIN: STB 1154 zgodnie z DIN EN 14597, 

czujnik umieszczony w kieszeni czujnika zanurzeniowego, wraz z 

czujnikiem temperatury wody w kotle, głębokość kieszeni: 126 mm, 
długość czujnika 88 mm, 

przełączniki podawania paliwa oraz wentylator wyciągowy, 

wartość zadana: 100 °C 

6.3.1.3 Ogranicznik temperatury 

bezpieczeństwa dla 
zapobiegania cofaniu 

płomienia (resetowanie 

ręczne) (przy podajniku 

ślimakowym)  

Typ 89, producent Rathgeber,  

nr w rejestrze DIN: STB 1154 zgodnie z DIN EN 14597,  

czujnik zamocowany po zewnętrznej stronie obudowy podajnika 
ślimakowego, długość czujnika 88 mm, 

jeżeli faza wygaszania została uruchomiona przez system 

sterowania, ruszt otwiera się i zamyka, praca podajnika 

ślimakowego zostaje przerwana na 10 min, wentylator wyciągowy 
pracuje z maksymalną prędkością, turbina ssąca zostaje 
bezpośrednio odłączona od źródła zasilania, po 10 minutach 

podajnik ślimakowy zatrzymuje się, a wentylator wyciągowy 
pracuje nieprzerwanie z prędkością 1500 min-1,  

Należy ręcznie zresetować ogranicznik temperatury 

bezpieczeństwa STB oraz powiadomienie o alarmie na jednostce 

operacyjnej, wartość zadana: 95 °C 

6.3.1.4 Czujnik temperatury 
spalin 

Czujnik PT-1000 w ciągu gazów spalinowych przy przyłączu spalin, 

przetworzenie sygnału przez system sterowania w celu 
wyświetlenia temperatury spalin 
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6.3.1.5 Regulacja temperatury 
w komorze spalania 

Termopara typu K umieszczona u góry komory spalania, w ciągu 
gazów spalinowych,  

przetworzenie sygnału przez system sterowania w celu regulacji 
spalania 

6.3.2 Zbiornik wody gaśnicy Zbiornik o pojemności 8 litrów ze wskaźnikiem zawartości, 
wystarczająca ilość wody musi być kontrolowana przez operatora, 

a w razie konieczności należy ją uzupełnić do maksymalnego 
poziomu 

6.3.3 Zawór aktywatora 
gaśnicy 

Zawór wykonany z materiału ulegającemu stopieniu, znajdujący 
się przy zaworze podajnika ślimakowego 

producent materiału zaworu: Ögussa, typ: Sonderweichlot 562, 

temperatura topnienia: 118°C (informacja producenta, badanie 

funkcjonalne nie było częścią niniejszego badania) 

6.3.4 Przełącznik pozycyjny 
na drzwiach komory 
spalania 

Producent: OMRON, typ Z-15-GW4-B  

250 V, AC, 15 AC, CE, sterowanie zamykaniem drzwi komory 

spalania, w przypadku aktywacji automatyczne podawanie paliwa 

zostanie wyłączone, a system sterowania przełączy wentylator 
wyciągowy na maksymalną prędkość 

6.3.5 Przełącznik pozycyjny 
na ruszcie 

Producent: Crouzet, typ 83.161.8  

250 V, AC, 0,1 A 

6.3.6 Załadunek paliwa Wbudowany system automatycznego załadunku paliwa ze 

zintegrowanym zasobnikiem paliwa umożliwiającym automatyczne 

podawanie paliwa obejmuje: 

- czujnik zbliżeniowy na dnie zintegrowanego zasobnika paliwa 
w celu zachowania warstwy granicznej w zasobniku paliwa 

- podajnik ślimakowy skierowany ku górze 

- urządzenie gaśnicze z przyłączem na podajniku ślimakowym 

skierowanym ku górze 

- kontrola temperatury na podajniku ślimakowym, 

czujnik zamocowany po zewnętrznej stronie podajnika 

ślimakowego skierowanego ku górze 

- zjazd paliwa 

 

Paliwo w zintegrowanym zasobniku paliwa można automatycznie 
uzupełniać za pomocą turbiny ssącej (wyłącznie w modelach 
kotłów Premium oraz Exklusiv). Zgodnie z informacją producenta, 
ponowne napełnianie rozpoczyna się tylko wtedy, gdy praca kotła 
została zatrzymana, a dodatkowy indukcyjny czujnik zbliżeniowy 
jest aktywowany poprzez opuszczenie pokrywy.  

Wewnętrzny zasobnik paliwa, system automatycznego 
napełniania wewnętrznego zasobnika paliwa oraz zewnętrzny 
zasobnik paliwa nie były poddawane badaniom.  
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6.3.7 Napęd podajnika 
ślimakowego 

Podajnik ślimakowy skierowany ku górze z napędem silnikowym 

Producent: SPG, typ: S8A135A122-A124  

Silnik: 220-240 V, 50 Hz, 15 W, 1200 min-1, z przekładnią typu 
S8DA250B1-A122 

 

BioWlN 102 oraz BioWlN 152: 

koło zębate z 36 zębami na wale silnika, 

koło zębate z 45 zębami na wale podajnika ślimakowego 

 

BioWlN 212 oraz BioWlN 332: 

koło zębate z 45 zębami na wale silnika, 

koło zębate z 36 zębami na wale podajnika ślimakowego 

6.3.8 Turbina ssąca Producent: International Power Components Srl (IPC),  

Typ Y4Z-A44-003, Silnik: 230 V, 50 Hz,  

1450 W (tylko modele Premium oraz Exklusiv) 

 
Kontrola sterowania za pomocą przekaźników oraz integracji 
styków przekaźników (otwieracz) w łańcuchu bezpieczeństwa  

6.3.9 Przełącznik pozycyjny 
pokrywy 

zintegrowanego 

zasobnika paliwa 

Czujnik zbliżeniowy, producent: Gavazi, typ: IA,  

10-40 V, DC, 100 mA, 

kontrola zamknięcia pokrywy wewnętrznego zasobnika paliwa 
(tylko model Klassik) 

6.3.10 Przełącznik pozycyjny 
opuszczania pokrywy w 

zintegrowanym 

zasobniku paliwa 

Czujnik zbliżeniowy, producent: Gavazi, typ: IA, 

10-40 V, DC, 100 mA, 

kontrola zamknięcia opuszczania pokrywy, która znajduje się pod 
turbiną ssącą w wewnętrznym zasobniku paliwa (tylko modele 
Premium i Exklusiv) 

6.3.11 Kontrola warstwy 

granicznej w zasobniku 

paliwa 

Czujnik zbliżeniowy, producent: Gavazi, typ: EC 3025 NPAPL,  
10-40 V, DC, 200 mA 

6.3.12 Urządzenie czyszczące 
kanały wymiennika 

ciepła 

Urządzenie czyszczące kanały wymiennika ciepła z napędem 
silnikowym  

producent: SPG, typ: ISG-3230WHB-1 

Silnik: 230 V, 50 Hz, 0,26 A, 3,8 min-1, 28,5 W, CE 

6.3.13 Urządzenie czyszczące 
przestrzeń poniżej 
kanałów wymiennika 

ciepła oraz palnik  

Dwa standardowe podajniki z napędem silnikowym do 

transportowania popiołu do szuflady popielnika zewnętrznego 

znajdującego się poniżej zintegrowanego zasobnika paliwa 

producent: Moons, typ: 64S032L1-80002  

Silnik: 230 V, 50 Hz, 22 W 
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6.3.14 Wentylator wyciągowy BioWlN 102 oraz BioWlN 152: 

Typ silnika: Kondensator silnikowy rozruchu zewnętrznego wirnika, 

silnika i dmuchawy,  

230 V, 50 Hz, 55 W, 2680 mm-1, OSB-9225-A1426A,  

wirnik wentylatora 140 mm, 6 łopatek, wysokość: 26,5 mm 

 

BioWlN 212 oraz BioWlN 262: 

Typ silnika: Kondensator silnikowy rozruchu zewnętrznego wirnika, 
silnika i dmuchawy,  

230 V, 50 Hz, 97 W, 2480 min-1, OSB-9225-A1626A,  

wirnik wentylatora 160 mm, 8 łopatek, wysokość: 26 mm 

 

BioWlN 332: 

Typ silnika: Kondensator silnikowy rozruchu zewnętrznego wirnika, 
silnika i dmuchawy,  

230 V, 50 Hz, 100 VAC, OSB-9235-A2145A,  

wirnik wentylatora 210 mm, 6 łopatek, wysokość: 45 mm 

6.3.15 Urządzenie zapalające Urządzenie zapalające składa się z dwóch elementów 
grzewczych z żeberkami dla zwiększenia powierzchni 
producent: Loval, typ: podczas badania nie podano żadnych 
informacji, 

każdy element grzewczy 500 W, 115 V, 

znajduje się w kanale doprowadzania powietrza pierwotnego do 

procesu spalania do palnika 

6.3.16 Ruszt Dwie metalowe płyty, jedna ruchoma, z napędem silnikowym 

producent silnika: Feinwerk Technik, typ: GZ10Z 48,6, 

 230 V, 50 Hz, 375 min-1, i 48,6, n2 7,7 min-1 

6.3.17 Powietrze do procesu 
spalania 

Pierwotne: ustalone dla danej, dowolnej średnicy,  
na kanale wlotowym zamocowano przyłącze z dwoma punktami 
pomiarowymi mostka ciśnienia z różnymi średnicami kotłów 
grzewczych o wielkości BioWlN 102 lub BioWlN 152: 

typ: 012570 10/15, długość 155 mm, 55/44/25/50 mm oraz 

BioWlN 212 lub BioWlN 332: 

typ: 012571 21/26, długość 155 mm, 55/44/30/50 mm
 

Wtórne: ustalone dla danej, dowolnej średnicy, 
 
Ilość powietrza potrzebnego do procesu spalania określana jest 
przez ilość i wielkość otworów w palniku. 
 

Kontrola pracy wentylatora wyciągowego w fazie rozruchu kotła 
grzewczego poprzez mierzenie zróżnicowanych wartości ciśnienia 
na przyłączu kanału wlotowego doprowadzającego pierwotne 
powietrze do procesu spalania 

 

Producent mostka ciśnienia: Huba Control, 

typ: DDS 605.99722, 0.2 (0.1)30~ 19/13 Pa, ADODHH, 

CE-0085AP0974 
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6.3.18 Palnik Zintegrowany palnik w komorze spalania z osprzętem i 
ruchomym rusztem 

 

górna część stożka: 

 205/199,7/140,4/135,7/135/146/160/170,43/175 mm 
 
dolna cześć stożka: 
BioWlN 102 oraz BioWlN 152: 

11 otworów o 6,5 mm dla dostarczania wtórnego powietrza do 

procesu spalania,  

wymiary 177,5/158/148/137/161,6/80/129,6/120/156/172 mm, 

wysokość 83,5/127,5/139,5 mm 

 

BioWlN 212 oraz BioWlN 332: 

20 otworów o 11/6,5 mm dla dostarczania wtórnego powietrza 

do procesu spalania, 

wymiary 177,5/158/148/135/151,6/104/152,2/144/156/172mm, 

wysokość 98,5/127,5/139,5 mm 

 

Wlot pierwotnego powietrza do procesu spalania umiejscowiony 
na środku palnika: 
 
BioWlN 102 oraz BioWlN 152:  

rząd górny: 14 otworów o 5,6 mm,  

rząd dolny: 4 otwory o  5,6 mm  

wymiary 37,2/43,7/44,7/51,2/57,7mm,  

wysokość 13/8/20/65 mm 

 

BioWlN 212 oraz BioWlN 332:  

rząd górny: 12 otworów o 5,8 mm,  

rząd środkowy: 12 otworów o 5,8 mm,  

rząd dolny: 4 otwory o 5,8 mm  

wymiary  37,2/43,7/44,7/51,2/57,7 mm,  

wysokość 13/10/17/24/65 mm 
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6.4 Cechy specjalne Kocioł grzewczy o wielkości BioWlN 102 jest taki sam jak kocioł 
grzewczy o wielkości BioWlN 152, a kocioł grzewczy o wielkości 
BioWlN 212 jest taki sam jak kocioł grzewczy o wielkości BioWlN 262, 

z wyjątkiem parametrów w systemie sterowania, które zostały 
dostosowane do różnej mocy cieplnej.  
 

Kocioł grzewczy o wielkości BioWlN 262 jest taki sam jak kocioł 
grzewczy o wielkości BioWlN 332, z wyjątkiem parametrów w 

systemie sterowania, które zostały dostosowane do różnej mocy 
cieplnej oraz kolejnej cechy konstrukcyjnej, zob. punkt 6.6.  

 

Dostępne są trzy różne modele z serii kotłów grzewczych typu BioWlN 

..2 lub BW ...2:  

 

BioWlN ..2 Klassik lub BWK..2 

Ręczne napełnianie zintegrowanego zasobnika paliwa (pojemność 
107 I), ręczne wybieranie popiołu z przestrzeni pod wymiennikiem 

ciepła i palnikiem, automatyczne czyszczenie oprzyrządowania 
wymiennika ciepła i rusztu 

 

BioWlN ..2 Klassik-L lub BWK ..2-L 
 
BioWlN ..2 Klassik-L lub BWK-L ..2 

taki sam jak BioWlN ..2 Klassik lub BWK ..2, z wyjątkiem modeli 

wyposażonych w większy zintegrowany zasobnik paliwa (pojemność 
200 I) 

 

BioWlN ..2 Premium lub BWP ..2 

Automatyczne napełnianie wewnętrznego zasobnika paliwa 

(pojemność 107 I), ręczne wybieranie popiołu z przestrzeni pod 
wymiennikiem ciepła i palnikiem, automatyczne czyszczenie 
oprzyrządowania wymiennika ciepła i rusztu 

 

BioWlN ..2 Exklusiv-S lub BWE-S ..2  

Ręczne napełnianie wewnętrznego zasobnika paliwa (pojemność 107 
I), automatyczne wybieranie popiołu z przestrzeni pod wymiennikiem 

ciepła i palnikiem do szuflady popielnika zewnętrznego znajdującego 
się pod zintegrowanym zasobnikiem paliwa, automatyczne 

czyszczenie oprzyrządowania wymiennika ciepła i rusztu  

 

BioWlN ..2 Exklusiv-SL lub BWE-SL ..2 

Taki sam jak BioWlN ..2 Exklusiv-S lub BWE-S ..2, z wyjątkiem modeli 

wyposażonych w większy zintegrowany zasobnik paliwa (pojemność 
200 I) 

 

BioWlN ..2 Exklusiv lub BWE ..2 

Automatyczne napełnianie wewnętrznego zasobnika paliwa 
(pojemność 107 I), automatyczne wybieranie popiołu z przestrzeni 
pod wymiennikiem ciepła i palnikiem do szuflady popielnika 

zewnętrznego znajdującego się pod zintegrowanym zasobnikiem 
paliwa, automatyczne czyszczenie oprzyrządowania wymiennika 

ciepła i rusztu 

 

BioWlN ..2T lub BW ...2T 

wyposażony w jednostkę operacyjną, typ: InfoWIN Touch, 

obudowa kotła grzewczego z zaokrąglonymi krawędziami i obszarami 
granicznymi  

 

BioWlN ..2 lite (L) lub BW ...2 lite (L)  

wyposażony w jednostkę operacyjną, typ: InfoWIN 
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6.5 Tabliczka znamionowa Producent:  Windhager Zentralheizung Technik GmbH 

Anton-Windhager-Strasse 20 

A-5201 SEEKIRCHEN  

Typ:                                 

Numer artykułu:   
Numer seryjny:  

Rok produkcji:                

Nominalna moc cieplna:               

Zakres nominalnej mocy cieplnej:  

Zakres ciepła doprowadzanego: 

Klasa kotła: 

Paliwo: 

Maksymalne dopuszczalne 

ciśnienie robocze: 

Maksymalna dopuszczalna 

temperatura:  

Zawartość wody:  
Zasilanie elektryczne:  

Zużycie energii elektrycznej:  

Podstawa badania:  

zostanie dodany 

zostanie dodany 

zostanie dodany 

zostanie dodany 

zostanie dodana 

zostanie dodany 

zostanie dodany 

zostanie dodana 

zostanie dodane 

zostanie dodane 

 

zostanie dodana 

 

zostanie dodana 

zostanie dodane 

zostanie dodane 

zostanie dodana 

6.6 Równość budowy Kocioł grzewczy BioWlN 332 jest identyczny pod względem 
budowy z kotłem grzewczym BioWlN 262, z  wyjątkiem 
następujących cech: 

- indywidualne ustawianie parametrów w systemie sterowania dla 
każdego zakresu mocy cieplnej 

- wentylator wyciągowy 

- wirnik wentylatora 

- turbulizatory 

- obudowa wirnika wentylatora 

- izolacja tylnej części kotła grzewczego 

6.7 Graniczne warunki 

pracy 
Zobacz: sprawozdanie z badań H-SP 1358-01/16 oraz H-R 1358-

00/14 dla TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
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7       Wykonane badania i oceny 

Wykaz urządzeń pomiarowych wykorzystanych do badania został udokumentowany w poniższych 
sprawozdaniach z badania: 

 
7.1   Badanie wymagań dotyczących budowy 
 
Laboratorium badawcze: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Feuerungs- und Wärmetechnik 

 

Oznacznenie typu / wielkość kotła Sprawozdanie z badania B 

BioWlN ..2 H-B 1358-00/14 z dnia 2014-03-31 

 

W sprawozdaniu nr H-B 1358-00/14 nie przygotowano sprawozdania nr H-A 1358-00/14 z dnia 

2014-03-31, zobacz również uwagi w sprawozdaniu nr H-A 1358-01/14 z dnia 2014-12-17. 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na części systemu transportującego wodę kotłów 
grzewczych na skutek wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w korpusach kotłów, takich jak pozycja 

i wymiary uchwytu przełącznika pozycyjnego oraz odnotowane tolerancje w zakresie wymiarów 
korpusów kotłów. Z tego względu zrezygnowano z przeprowadzenia ponownego badania ciśnienia w 
korpusie kotła. Brak zastrzeżeń w odniesieniu do zmian.  

Spełniono wymagania w zakresie budowy, zgodnie z punktami 4.1, 4.2 oraz 5.4 normy DIN EN 303-

5:2012-10. 
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7.2 Badanie wymagań dotyczących sprawności kotła 

 

Laboratorium badawcze: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Feuerungs- und Wärmetechnik 

 

Oznacznenie typu / 
wielkość kotła 

Wskaźnik sprawności przebadanej 

wielkości kotła 

Sprawozdanie z badania C 

BioWlN 102 1 : 1 H-C1 1358-00/13 z dnia 2013-11-15 
BioWlN 152 1 : 1 H-C2 1358-00/13 z dnia 2013-11-15 
BioWlN 212 0,8 : 1 wielkość pośrednia 
BioWlN 262 1 : 1 H-C3 1358-00/13 z dnia 2013-11-15 
BioWlN 332 1 : 1 H-C4 1358-00/16 z dnia 2016-08-04 

 

 

Koncepcja sterowania systemem sterowania za pomocą jednostki operacyjnej InfoWIN Touch jest 
taka sama, jak koncepcja sterowania za pomocą jednostki operacyjnej InfoWIN. 

Powiększenie zintegrowanego zasobnika paliwa odbywa się z dala od kotła grzewczego. 

Mocowanie większego zintegrowanego zasobnika paliwa oraz izolacja kotła grzewczego po stronie 
zintegrowanego zasobnika paliwa są takie same. Nie przewiduje się zauważalnej zmiany 
przewodnictwa cieplnego.  

Zmiany projektu dotyczą wyłącznie zewnętrznych części obudowy. Punkty chwytów są identyczne. 
Nie przewiduje się negatywnego wpływu na wymagania dotyczące sprawności kotła. Badanie 

wymogów sprawności kotła przeprowadzone na kotle grzewczym BioWlN 332 potwierdzają to 
założenie. Brak zastrzeżeń w odniesieniu do zmian. 

Badania kotłów grzewczych BioWlN 102 do BioWlN 262 zostały przeprowadzone przy ciągu 
wynoszącym 3 Pa (wartość podciśnienia). Spełniono również wymagania zgodnie z punktem 5.7.1 
normy, zgodnie ze specyfikacją maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 
5 Pa. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na wymagania dla sprawności kotła. Brak zastrzeżeń 
w odniesieniu do specyfikacji maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 5 
Pa. 

Spełniono wymagania w zakresie sprawności kotła dla kotła klasy 5, zgodnie z punktem 4.4 normy 

DIN EN 303-5:2012-10. 
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7.3 Analiza ryzyka 

 

Laboratorium badawcze: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Feuerungs- und Wärmetechnik 

 

Oznacznenie typu / wielkość kotła Sprawozdanie z badania R 

BioWlN ..2 H-R 1358-00/14 z dnia 2014-12-17 

 
 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na analizę ryzyka producenta poprzez wprowadzenie 
możliwości zastosowania większego, zintegrowanego zasobnika paliwa, modelu z systemem 

sterowania obsługiwanym przez jednostkę operacyjną InfoWIN Touch, dostosowanie projektu 

obudowy kotła grzewczego, ponieważ koncepcja dotycząca bezpieczeństwa pozostaje niezmienna.   
Producent dokumentuje również środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka w następujący 
sposób: 

projekt: projekt spełniający określone warunki środowiskowe, zgodnie z normą EN 60335-2-102 oraz 

EN 61000-6-2. 

Niemniej jednak, potwierdzenie wymagań normy DIN EN 303-5:2012-10, punkt 4.3.9.3 

(kompatybilność elektromagnetyczna w odniesieniu do jednostki operacyjnej typu InfoWIN Touch) 

nie zostało przedstawione w badaniu. 

Z tego względu wyniki udokumentowane w powyższych sprawozdaniach mogą zostać przeniesione, 
z wyjątkiem następujących punktów. 

Brak zastrzeżeń w stosunku do zmian, jeżeli potwierdzenie wymagań wynikających z normy EN 

61000-6-2 oraz EN 61000-6-3 odnosi się również do egzemplarzy kotłów grzewczych z jednostką 
operacyjną typu InfoWIN Touch, zobacz poniższe punkty: 

- Zagrożenia elektryczne, procesy elektromagnetyczne 

- Zagrożenia na skutek promieniowania, promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości 
oraz promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości 

- Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy, zagrożenia na skutek wpływu środowiska  

Spełniono wymagania zgodnie z punktami 5.16.1 normy DIN EN 303-5:2012-10 dotyczące badania 
kompletności, dokładności i wiarygodności analizy ryzyka producenta oraz podjęto odpowiednie 

działania w celu zminimalizowania ryzyka. 

Dodatkowe działania dotyczące konieczności zachowania funkcjonalności urządzenia gaśniczego, 

jak zostało to udokumentowane w sprawozdaniu H-A 1358-01/14, zostały w wystarczający sposób 
zrealizowane, zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w podręczniku użytkowania, punkt 3.9. 
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7.4 Badanie bezpieczeństwa eksploatacji 
 

Laboratorium badawcze: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Feuerungs- und Wärmetechnik 
 

Oznacznenie typu / wielkość kotła Sprawozdanie z  badania SP 

BioWlN .. 2  H-SP 1358-01/16 z dnia 2016-08-04 

 
 

Badania zostały przeprowadzone przy ciągu wynoszącym 3 Pa (wartość podciśnienia). Spełniono 
również wymagania zgodnie z punktem 5.7.1 normy, zgodnie ze specyfikacją maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 5 Pa. Nie przewiduje się negatywnego wpływu 
na bezpieczeństwo eksploatacji. Brak zastrzeżeń w stosunku do specyfikacji maksymalnego 

dopuszczalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 5 Pa. 

 

Spełniono wymagania, zgodnie z punktem 4.3 normy DIN EN 303-5:2012-10 w odniesieniu do 

warunków instalacji i eksploatacji kotła grzewczego, z wyjątkiem punktów  4.3.9.2 (bezpieczeństwo 
elektryczne, zobacz następny punkt) oraz 4.3.9.3 (kompatybilność elektromagnetyczna, wyłącznie w 

odniesieniu do jednostki operacyjnej typu InfoWIN Touch, zobacz również poniższe ostatnie 
zdanie). 

Spełniono również wymagania dotyczące szybko wyłączalnych systemów opalania, zgodnie z 

punktem 5.14 normy DIN EN 303-5:2012-10. 

Użyteczność podano dla zamkniętych systemów wentylacyjnych (np. dla Niemiec zgodnie z normą 
DIN EN 12828). 

Wymagania normy DIN EN 303-5:2012-10, punkt 4.3.9.2 (bezpieczeństwo elektryczne) zostały 
przebadane i udokumentowane w oddzielnym sprawozdaniu z badania. 

Potwierdzenie wymagań normy DIN EN 303-5:2012-10, punkt 4.3.9.3 (kompatybilność 

elektromagnetyczna w odniesieniu do jednostki operacyjnej typu InfoWIN Touch) nie zostało 
przedstawione w badaniu. 



Strona 17 z 18 
Nasz numer referencyjny /data: IS-TAF-MUC/sl / 2016-08-04  
Dokument: HA13580316_eng.doc  
Sprawozdanie nr: H-A 1358-03/16 

 

 
 

7.5 Badanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego 
 

Laboratorium badawcze: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Feuerungs- und Wärmetechnik 
 

Oznacznenie typu / wielkość kotła Sprawozdanie z badania E 

BioWlN . .2  

wyposażony w jednostkę 
operacyjną, typ: InfoWIN Touch 

H-E 1358-01/16  dnia 2016-05-19 

 
 

Spełniono wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z punktem 4.3.9.2 normy 

DIN EN 303-5:2012-10. 

 

 

8       Podręcznik instalacji i użytkowania 

Podręczniki instalacji i użytkowania zawierają istotne informacje na temat instalacji i eksploatacji 
kotła grzewczego, zgodnie z punktami  8.2 oraz 8.3 normy DIN EN 303-5:2012-10. 

Dane techniczne dotyczące kotła grzewczego BioWlN 332 udokumentowane we wstępnych 
wersjach podręczników należy skorygować zgodnie z wynikami badań. 

 

 

9       Tabliczka znamionowa 

Tabliczka znamionowa zawiera istotne informacje, zgodnie z punktem 7.2 normy DIN EN 303-

5:2012-10. 
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10 Opinia 

 
Kotły grzewcze 
wyprodukowane przez: 

Windhager Zentralheizung Technik GmbH  
Anton-Windhager-Strasse 20  
5201 SEEKIRCHEN, ÖSTEREICH 
 

przedstawione do badań  kotłow grzewczych, zgodnie z normą DIN EN 303-5 
 

typ BioWlN ..2 lub BW ..2, zobacz również punkt 6.4 
 

wielkości BioWlN 102,  
BioWlN 152,  
BioWlN 212,  
BioWlN 262 oraz  
BioWlN 332 
 

modele BioWlN ..2 Klassik,  
BioWlN ..2 Premium oraz  
BioWlN ..2 Exklusiv 
 

opcje - zintegrowany mniejszy lub większy zasobnik paliwa, 
- jednostka operacyjna, typ: InfoWIN (lite) lub InfoWIN Touch 
 

zostały przebadane zgodnie z wymaganiami punktu 3 stanowiącego podstawę badania 
przeprowadzonego przez laboratorium badawcze TÜV SÜD Industrie Service GmbH. 
 

Spełniono wymagania normy DIN EN 303-5:2012-10, jak również dodatkowe wymagania dla krajów 
docelowych AT, HR, DK, DE, CH oraz IT podane w załączniku C, punkty C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 

oraz C.8 normy DIN EN 303-5:2012-10, w odniesieniu do pomiarów udokumentowanych w 
sprawozdaniu w punkcie 7.3. 

 

Potwierdzenie dodatkowych wymagań krajów docelowych Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z 

załącznikiem C, punkt C.7 normy DIN EN 303-5:2012-10, nie było częścią badania zamówionego 

przez producenta i należy poddać je odrębnemu badaniu, w razie konieczności. 

Należy przestrzegać obowiązujących praw i regulacji w celu zapewnienia odpowiedniego 

bezpieczeństwa podczas eksploatacji kotłów grzewczych w krajach docelowych.   

Feuerungs- und Wärmetechnik 
Prüfbereich Wärmetechnik Specjalista 

 

[podpis] [podpis] 

Johannes Steiglechner Uwe Schlosser 

Leiter 

Feuerungs- und Wärmetechnik 












































































































