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ZAŚWIADCZEME ED/83 9 l20
Kocioł wodny typu SKAMP-PV 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW
z automaĘcznym podawaniem paliwa, opalany biomasą w postaci pra owanej (pelet)

produkowany przez:

PPHU SEKOM-ŁUCKI Halina Łucka
Kowalew ul. Romana Dmowskiego 12,63-300 Pleszew

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 20l5l1l89
z dniaZ8 kwietlria 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/I25/WE

w odnięsieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

* Pomiary zużycia energii elekfyczrej wykonało Laboratorium Badań Kotłów, Tuńin, Uządzeń Grzełvczych i Odpylających oraz Emisji Ęłowo -
Gazowej.
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 75l20-LG.
Badania wykonano zgodnie z normąPN-EN 303-5:2012,
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kierownik zakładu

0łlz mU,tU:

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efeĘwność energeĘ czna
a grzęw ania p om ie szczęń Ęs 17 %

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

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uzytkowe

Sprawnośó uzytkowa
ZuĘcte ęnęrgii elektrycznej na

potrzeby własne*
Emisj e doty czące sezonowego ogrzęw anla

pomiesz częil dla paliw a zalecanego
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kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mglm3 mglm3

EEI - 114 (A+; Wymogi ekoprojektu: <40 ś20 ś 500 < 200
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