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Urząd Dozoru Technicznego
Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
Dział Badań Laboratoryjnych w Poznaniu

zAswtADczENr E 19.27 8821 19 -31 2 Poznań, 15'01'2020 r'
Aftestation

wydane w ramach ekspeńyzy technicznej 73772lET12019, na podstawie wyników z badań nr 19.27882119-3,z dn. 15.01.2020 r.'
dotyczących kotła typu Bio-max Mini 15 kW nr fabryczny 30712019, (badania wykonane przez laboratońum akredytowane, nr AB 001)

issuedunderthetechnical expertiseno.T3TT2JET/2019,onthe basrsoffesf resu/tsNo 19-27882/19-3of 15.01.2020
conceming the boiter type Bio-max Mini 15 kW seial number 307/2019 (tests were performed by accredited laboratory, accreditation No AB 001).

ul. Główna 51B' 62-050 Mosina
centralnego ogzewania, w których nośnikiem

ciepła jest woda o temperatuęe do 110oC.
Heating boilers for central heating installations where heat carrier is water and the maximum
allowable operatinq temperature is 1 10 oC.

Bio-max Mini 15 kW nr fabryczny 30712019

Data zlecenia:
Date of order:

07.'t0.2019 r.
Zlecenie - znak w UDT-CERT:
Order- UDT CERT No.:

) 201511187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo
stałe, ogzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i uządzenia słoneczne.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187 of 27 April 2015 supplementing pirective
2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of solid
fuel boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and
solar devices.

Zakres badań
Scope offests

PN-EN 303-5:2012 Kotły gŻewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
PN-EN 303-5:2012 Heating boilers _ Pań 5: Heating for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal
heat output of up to 500 kW -

badanych urządzeń na podstawie wyników badań

Wielkości charakterystyczne dla kotła typu:
Wielkośc
Parameter Bio-max Mini 15

Sprawnośc użytkowa pay nominalnej mocy cieplnej [1"]

Sprawnośc uzytkowa pzy minimalnej mocy cieplnej [r1o]

Zużycie energii
elektrycznej na
potrzeby własne
Auxiliary electricity
consumption

Pzy minimalnej mocy cieplnej [el.in]

Sezonowa efektywnośc energetyczna [q"]

Współczynnik efektywnośc energetycznej (EEl)

Wykonujący badania / Peńorming fhe tesfs.
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