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po§ł,ierdzające, że :

kocioł wodny typu Delta Ekopell 10
o nomlnalnej łnoc1, cieplnej 1i] k\\l.

z aulonlelvczn\-]1l podarvanieni paiirra stałego, opalan3 biolrłasa rł-postaci sprasorranc,j (pelet)

r_,rooukori anr przez:

DEFRo
Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. §olec ż4lż53,S0-403'ł}'arszawa

badany zgodnie z łvymaganiami PN-EN 3*3-3:2Bt2 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo rłydano w oparciu o lrryniki badan iaboratcryjnych wl,konanych przez:
Laboratorium Badań Kotłórv ilJrządze& Crzewcrych w Łodzi, u1. Dostarvcza 1

- podane w sprawozdaniu z badart nł iO4Ji 7-LG.

Śrviadectwo jest ważne pod wanłnkiem, ze prod*cent nie wprowadza żadnych zmian technicznych
w produkowany-m urządzeniu w si*spnku do wządzeń poddałych badani*m, bęz ich lvceeśnie.jszego
uzgodnienia z Laboratorium, h:tóre wydało świadęcnvc,

0kres rl-ażności śrviadectrł a
cd 0;"282G do 0:,2023

kierorvnik Laboratoriilm
Laboratoriurłl Badań Kotłórv i Urządzeń

lnstytut Badawczy
zaklad Badań

Urząrll.eń Erlergetycznych CU
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

t9l, 42 640-08-21

Łódz; dnia 08.a'ł.20ża r.

kierorvnik zakładu
Zakład Badań Urzadzeli Energen cznl,ch
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s\ryIADECTwo
Nr OS lL}4lCVElż0,

kocioł lł-odnl,tl,pLr Delta Ekopeli 10

o nc}mjilalnej nlocv ciepinej 10 k\\'.
z automat},czn\,ln podar.vaniem palirva stałego. opalan__r,biomasa 1v postaci sprasow,anej (pelet).

badanv zgodnie z \\}:maganianri PN-EN 303-5:]012 spełnia rrvtnagania 5 klas1-,

Parametr }Iiana
[lzr skana lt artość \llmagania

norm},Delta Ekopell 10

Palirvo biomasa rr postaci sprasorranej (pelet)

Moc cieplna 10.{ 1 Q\\ (100*8)7o Qs **'

Srlralvność n % 90.7 89.6,. > 88.0",
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mglmj

1ł7 216,, < 500

|{o' ż31 l 70,, bez vly magań

oGC 3.5 < ]{l

Pyl 11 ( if$xrr
'') rv przeliczeniu ła 107o udziału llęnu rł spalinach such_r,ch

"'! doŁvcz} obciązenia obnizonego < 30-si *omiłalnej mocl,cieplnej
""i d§t}§ł- i;-lko mocy nominalnej

Łódź, drria 08.07.2020 r"
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