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Kocioł wodny typu KOMFORT EKO 12
(KOMFORT EKo 12 LUx)

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW
opalany węglem kamiennym sorĘmentu groszek

produkowany przez:

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

spehria wymogi doĘczące ekopĄektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189

z dnia}8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ż009l125/WE
w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,

* Pomiary zużycia eneryii elekĘcznej wykonano poza zakresem akredy,tacji

Zaświńczpnie wydano na podstawie wyników badań lńoratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 215ll8-LG.
Badania wykonano zgodnie z normąPN-EN 303-5 :2012.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnośó energety Qzna
ogrzewani a pomie szczęh Ęs 82 %

>75 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazej ś 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uzytkowe

Sprawność uĄńkowa
*Zużycie energii elektrycznej na

potrzeby własne
Emisje doĘ czącę sezonowego ogrzewania

pomiesz częh dla paliw a zalęcanęgo
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Wymogi ekoprojektu: <40 śż0 ś 500 < 350


