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ZAŚWIADCZEME ED/l 023 l22
Kocioł wodny typu ZARKO 12

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW
zręcznym podawaniem paliwa, opalany węglem kaniennym sortymentu groszek

przystosowany wyłącznie do pracy zmocą nominalną i zasobnikiem ciepła
produkowany przez:

KOTŁOSPAW
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Szenica 38,63-300 Pleszew

spełria łvymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporądzeniem Komisji (lE) 2015/1189

z&ia28 kwiefiria 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25^^rE

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

* Emisje sucĘch gańw spalinowych w mglrni obliczone w tsmperatvzrż73 K i przy ciśnieniu l0l3 mbar, dlaOz:l|%o.
Zńwiadczenie wydano na podstawie wyników badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.026.1 .2022.LG029.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:20ż1-09.

Kierownik Laboratorium lH TVTIJT E,NE§I ET,l l" l Kiero
lnstytut Badawczy

zaklad Badań
Urząd 7,eń Energetycznych CU

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

te|. 42 64a-08-21

Łodź; dnia 18.07 .2022

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa ef'ektywnośc energety czna
ogrzewan i a pomie szczęń Ęs 82 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczęj > 20 kW

Parametr Parametr Parametr Emisje*
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