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Kocioł Feniks KOMFORT EKO 20
o moCY nominalneJ 20 kw

opelany gro§zkiom węgla kamlennego
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* Kocioł wodnY Fenił.r KOMFORT EKO 20 spełnia wymogi dotycące okoprojohu (ecodetign) ohcślone
RolPorądzenien Komisji (UE) 20l5/l l89 z dnia 28 kwiótniaiol5 r. wsprań 

"ytonini, 
ań&ryrry partamennr

EwoPojskiego i RadY 2009/lzslwB w odni€§i€niu do wymotów doryoąo}ch okopĘoktu ota ńorłow no paliwn rtnło.

ł Pomialy alĘciaenergii elektryłznej wykonano poza zakńiCmaińaytiói, §f,I=82
ZaŚwiadczcnie wydano na podstawic wyników badań laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 389/l8.Lo.
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