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ZAŚWIADCZENIE ED/8 24 l20
Kocioł wodny typu TIS PELLET 80 kW

o nominalnej mocy cieplnej 80 kW
z automaĘcznym podawaniem paliwa, opalany biomasą w postaci pra owanej (pelet)

produkowany przez:

TIS Sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok

spehria wymogi doĘczące ekoprojekfu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji OE) 2015/l l89
z dnia2& kwietnia 20t5 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2aO9n25/WE

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

* Pomiary zuzycia energii elekĘcznej wykonało Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, UrządzehClnewczych i Odpylających oraz Emisji Ęłowo -
Gazowej,
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 5l/20-LG.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność energety czna
o grzewani a pomie szazęń Ts 79 %

>75 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazęj ś 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzawazej > 20 kW
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