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ZASWIADCZENTIE, ED l 598 l t9
Kocioł wodny typu Draco D Bio 2}(Draco D Bio LUX 22 )

o nominalnej mocy cieplnej 22kW
zaatomaĘcznym podawaniem paliwa, opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
ul. Poddane 3,43-246 Strumięń

spehia wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) okeślone Roąorządzeniem Komisji (tJE) 2015/1l89
z dniaż8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dy.eĘv,y Parlamentu Europejskiego i Rady 2009lI25lWE

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

Gazowej.
Zafuitńczenie wydano na podstawie wyników badań lńoratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 75ll9-LG oraz oświadczenia producenta
z dnia26.04.20l9 r, doĘczącego zmiany wyglądu zewnętrmego produkowanych urządzeń w wersji LUX
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność ęner gęty czna
ogrzewania pomie sZcZęń Ęs 79 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW
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EEI _ 116 (A+; Wymogi ekoprojektu: <4a ś20 < 500 < 200
* Pomiary zużyoia energii elekĘcznej wykonało Laboratorium Badń Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji łłowo -

kierownik Laboratorium

Łodź;dnia 10.06.2aI9


