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Kocioł wodny DRACO D BIO 30
o mocy nominalnej 30 kW

opalany prasowanym granulatem drewna Ępu pelet
produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień, uI. Poddane 3

s p ełni a wy m o gi doĘ cz q c e ekopr oj eWu (e c o d es i gn) olrr e ś l on e

Rozporzqdzeniem Komisji (UE) 2015/1 189 z dnią 28 lłłietnią 2015 r. w sprawie wkonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczqcych ekoprojektu dlą kotłów na paliwa stałe.

* Pomiary nlĘcia energii elektrycznej wykonano pozazalcesem akredYacji

Zńwiadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 289/l8-LG.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnośó energety Qzna
ogrzęwania pomie szczęń Ęs 79 %

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

Parametr Parametr Parametr
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Wymogi ekopro ektu: <40 <20 < 500 <ż00
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