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SWIADECTWO
Nr OS l490lCIJEl17

potwierdzającerże z

kotły wodne typoszeregu Q Eko GL l HT Eko GL l
Q MaxEko GL

z automaĘ czny m p o daj niki em paliwa,
o nominalnych mocach cieplnych 15, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 69, l00, 120, l 50, 200, 240 kW opalane węglem

kamienrym soĘmentu groszek;
typtt32.1,klasy 2715

produkowane przez;

Przedsiębiorstwo Produkcyj ne Heiźechnik Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Drogowców 7 83-250 Skarszewy

Kotły badane zgodnie z rvymaganiami EN 303-5: 2012 kwalifikują się do 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez: LaborŃorium Badń Kotłów i
Urządzeń Grzewczych w Łodz|' ul. Dostawcza 1 - podarre w sprawozdaniach z badń: nr 169l17-LG, 168117-Lc,l70ll7-LG,
61/1 5-LG, 53 l l7 -LG, 79 l l6-LG, 52117 -LG .

Niebadane kot§ spełniają wymagania doĘczące ochrony środowiska poniewż zgodnie z punktem 5.1.4 normy,,PN-EN
303-5:2012 w przypadku kotłów jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej największego
do najmniejszego kotła równ}łn 2:l badafia §pu wykonuje się dla najmniejszego i największego kotła. Niebadanę koĘ mieszczą
się w tych przedzia\ach.

Swiadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żńnych zmian tęchnicmych w produkowanych
urządzeliach w stosunku do wzĄdzęń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Laboratorium, które wydało
świadectwo.

kierownik Laboratorium Badań kotłów
iUrządzeńGrzewczych

okres ważności świadectwa
od 10.2017 r. do 10.2020 r.
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