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śwlnpEcTwoBADANIA
Numer
producent

0_39_00856_17

PPH KOSTRZEWA Sp.j.
ul, Suwalska 32A, 1,1-500 Gizycko
Polska

Wyrób

Kocioł wodny

Oznaczenie typu

Twin Bio Luxury 12 kW

Metoda badania

ćsru rN 303-5:2013

Sposób ogzewania

aUtomatyczny

Paliwo
Klasa

pelety drzewne - C1
tr

Wyniki

Twin Bio Luxury 12 kW

Moc nominalna

co (10% 02)
occ (10% or)

mg/mn'

Pył ('10% Or)

Sprawność

co

25
91,3

mg/mn'

312

mgi mn3
mg/mn"

9

3B

%

87 ,7

1

Moc minimalna

(10% 02)
(10% 02)
Pył (10Yo C2}

occ

Sprawność

maks. 500 mg/mns
maks. 20 mg/mn"

oU

mg/mn3
mg/mn3
%

maks. 40 mg/mn3

maks. 500 mg/mns
maks. 20 mg/mn3

maks.40

mg/mn3

Rapoń nr

39-1 1 198/T oraz rapońy uzupełniające,
wydane przez Laboratorium badawcze nr 1 045,1, akredytowane
pzez CAl, Certyfikat akredytacji nr 26012017

Podstawa wydania świadectwa

lnstytut Badawczy Przemysłu Maszynowego niniejszym świadectwem badania potwierdza przeprowadzenie
dla przedmiotowego wyrobu oceny i obliczeń z podanymi powyzej wynikami,

Brno,2017-09-05
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lnstytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo państwowe, Hudcova 424156b,62{ 00 Brno, Republika Czeska
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Repertorium nr 1260/2017.---Pobrano opłatę zgodnie z obowiązującą taksą za dwie
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