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ZASWIADCZENIE
Nr ED/153/18

Kocioł wodny Tytan Bio 20
o mocy nominalnej 20 kW

opalany pra owanym granulatem drewna typu pelet
produkowany przez:

PPH Knysztof Tekla
43-246 Strumień, uI. Poddane 3

spełnia wymogi dotycz qce ekoproj elau (ecodes ign) ob eślone

Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 2015/1I89 z dnia 28 lałietnią 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu

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

* Pomiary zuĘcia energii elektrycznej wykonano poza zakresem alaedytacji

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 66l18-LG.
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kierownik zakładu

M,a

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekĘwność energ ęty czna
o grzewani a pomie szczęń Ęs 80 %

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

Parametr Parametr Parametr
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Sprawnośó uzytkowa
*Zużycie energii elektrycznej na
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Wymogi ekopro jektu: <40 <20 < 500 <200
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