
lNsTYTUT ENERGETYKl
Instytut Badawcry

01-330 Warszawa. ul. Mory,8
e-mail : instytut, energetyki@_ lien, com,pl
www,ien,com,pl
nr konta, 22 I 160 żżOż 0000 0000 2987 30l3

tel. 22345I-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-761
I(RS: 0000088963

.6#,
\.../

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW ! URZĄDZEŃ GruZEWGZYCH
93-23l Łódż. ul. Dostawcza 1 . tęl. 42 6.+ 00 82l

ZASWIADCZENIE ED/S 82 l 21
Kocioł wodny typu KLASTER 5-14 kW

o nominalnej mocy cieplnej 14 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany węglem kamiennym sortymentu gro§zek

produkowany przez:

Slusarstwo-Kotlarstwo Bogdan Witkowskio
Tomice, ul. Wodna 6, 63-308 Gizńki

spehria wynogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigr) określone kozporządzeniem Komisji (IJE) 2015/l l89
z dniaZ8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25lWE

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

Gazowej.
Zaświadczęnie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podan.vch w sprawozdaniu nr 26121-LG,
Badania wykonano zgodnie z nonną PN-EN 303-5:2012.
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> 75 dla kotłów o nominalne.j mocy grzewczej < 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
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EEI = 82 (B) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 < 500 < 350
* Pomiary zużycia energii elektrycznej wykonało Laboratorium Badń Kotłów, Turbin, UrządzehClrzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo -


