
lNsTYTUT ENERGETYKl
Instytut Badaw cTy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail. instytut.energetyki@ien.com.pI
www.ien.com.pl
nr konta.22 1160 ż202 0000 0000 2987 3013

tel. ż2 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-76I
KRS: 0000088963

-cUE- LABoRAToRIUM BADAwGze xorł.ów l URzĄDzeŃ onzewczycH
93-23I Łódź, ul. Dostawcza I ,tęl, 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE
Nr ED/l25lL8

Kocioł wodny DRACO 150
o mocy nominalnej 140 kW

z automaĘcnrym podawaniem paliwa
opalany węglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany pfizęz:

PPH l(nysztof Tekla
43-246 Strumień, ul. Poddane 3

spełnia wymogi dotyczqce elraproj elau (ecodesign) obeślone
Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 20I5/1I89 z dnia 28 lcwietnia 2015 r. w sprawiewykonania dyreldywy Parlanentu

Europejskiego i RaĘ 2009/I25/WE w odniesieniu do wymogów dotyczqcych ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

* Pomiary anĘcia energii elekĘcznej wykonano poza zalłesem akredytacji
Zaświńczeńe wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 13/l8-LG.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

S ezonowa efektywno ś ć energety c7rta
ogrzewania pomie szczeń Ęs 84 %

> 75 dla kotłow o nominalnej mocy grizęwczej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
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Sprawność uĄrtkowa
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kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mglm3 mg/m3

Wymogi ekoprojektu: <40 <20 ś 500 <350

(podpis)


