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LABoRAToRIUM BADAWGZe xorrów 1 gę!ĄDzeŃ onzewczycH
93-23l Łódż, ul. Dostawcza 1 ,tę1.42 64 00 821

ZłŚwtłoCZENIE ED l 47 7 l t8
Kocioł wodny typu EKOPELL MAX 200

o nominalnej mocy cieplnej 200 k}V
z aatomaĘcznym podawaniem paliwao opalany biomasą w postaci prasowanej (pelet)

produkowany przez:

DEFRO Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Sp.k
ul. Solec 241253,00-403 Warszawa

spehria wynogi doĘcząceekoprojektu (ecodesign) określone Rozporądzeniem Komisji (UE) 2015/1189

z dniaż8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125llWB

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekopĄektu dla kotłów na paliwa stałe,

* Pomiary zMycia energii elekfiycmej wykonano poza zakresem akredytacji

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń lńoratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 400/18-LG,
Badania wykonano zgodnie z normąPN-EN 303 -5:2012.
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Parametr Symbol \ilartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność ęnęrgety Qzna
o gr zęw ani a p om i e szczęń Ęs 80 %

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

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uzytkowe

Sprawność uzytkowa
*Zużycie energii elektrycznej na

potrzeby własne
Emisje doĘczące sęzonowego ogrzewania

pomiesz częil dla paliw a zalecanego
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EEI - ll7 \ilymogi ekoprojektu: ś40 <20 ś 500 < 200
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