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ZAŚWIADCZENIE
Nr ED/433|I8

Kocioł wodny DRACO D 25
o mocy nominalnej 25 kW

z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalany węglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień, ul, Poddane 3

s p ełni a wym o gi doĘ cz qc e e kopr oj ektu (e c o de s ign) o lcr eś l one

Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 20]5/l ]89 z dnia 28 hłietnią 2015 r. w sprawie wykonania dyrekĘwy Pąrlamentu

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczqcych ekoprojektu dlą kotłów na paliwa stałe.

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 366/18-LG
Badany zgodnie znormą PN-EN 303-5:2012.
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parametr svmbol wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnośc energetl,czna
ogrzell ania pomieszczeń Ęs 80

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

plzy prą1 30oh
znamionou.ej

mocy
cieplnej

prZ},

malniono*ej
moc},

creplnej

przy 30Y" plZy
znamionowej

mocy
cieplnej

przy 30%.
w trybie
czuwania

cząstki
stałe
PM

organiczne
mtązki
gzowe
oGC

tlenek
węgla
Co

tlenki
azotrt
No.mocv

cieplnej
moc},

cieplnei
mocy

cieplnej

oś
ą

P, Pp Ęn Ilp €l,r* elntin Psa E.s PU Es OGC Es CC) Es NOx

oE 24,9 J,4 86,6 83,4 0,04 0,02 0,005 34 11 429 350
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EEl:80 Wymogi ekoprojektu: <40 <20 < 500 <350

Pomiary zuźycia energii elektrycznej wykonano poza zakresem akredltacji
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