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Kocioł wodny typu MPM DS 25
o nominalnej mocy cieplnej 25 kW
zręcznymza ypem paliwa stałego

opalany węglem kamiennym sorĘmentu orzech
prodŃowany przez:

MPM PROJEKT Marcin Nykiel
Roźwienica I I I, 37 -565 Roźwienica

spehria wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (LIE) 20l5l1189
z dniaZ8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘovy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25/WE

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

Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 180/18-LG.
Kocioł prrystosowany wyłącznie do pracy zmocą nominalną i buforem cieplnym.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

S ęzonowa efektywnośó ęnergęty Qzna
ogrzęwania pomie szczęń Ts 83 %

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

Parametr Parametr Parametr
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Sprawność uzytkowa
Zużycle energii elektrycznej na

potrzeby własne
Emisj e doĘczące sezonowego ogrzewania
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