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Kontrola výkresů peletového kotle typu Nano-PK 20.2
Výrobce: Hargassner GmbH
Zkušební,
inspekční,
certifikační,
kalibrační,
cejchovací,
schvalovací orgán
a zkušebna kotlů

Vážený pane Dr. Grubere,
Podle normy EN 303-5 postačuje, když se u kotlů jedné výrobní řady se stejnou konstrukční
stavbou s poměrem jmenovitého tepelného výkonu největšího k nejmenšímu kotli menším
nebo rovným 2 : 1, provede typová zkouška nejmenšího kotle a největšího kotle této výrobní
řady.
Je-li však v rámci jedné výrobní řady tento poměr větší než 2 : 1, je nutné otestovat tolik
mezihodnot, aby tento poměr nebyl překročen.
Výrobce kotlů musí zajistit, aby všechny kotle, i netestované kotle jedné výrobní řady, jejichž
hodnoty byly určeny lineární interpolací v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu,
splňovaly požadavky normy EN 303-5.
Na základě kontroly výkresů, provedené 11.11.2016 na kotli s typovým označením Nano-PK
20.2, číslo výrobce 1600116T (dle typového štítku) Vám potvrzujeme, že typ kotle Nano-PK
20.2 vykazuje stejnou konstrukční stavbu jako typy kotlů Nano-PK 15.2 a Nano-PK 30.2.

I:\auftrag\2016\16-0254 hargassner nano-pk 30\16-u-409-1.doc
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Typ kotle Nano-PK 20.2 představuje kotel výrobní řady Nano-PK o jmenovitém tepelném výkonu 20,0
kW (údaj výrobce).
Jako palivo se v kotli používají podle údajů výrobce v souladu s konstrukcí dřevní pelety (lisované C1,
dřevní pelety D06, třída A1 podle EN ISO 17225-2).
Kotel typu Nano-PK 15.2 (jmenovitý tepelný výkon 15,0 kW dle údajů výrobce) jsme podrobili
v červnu 2015 typové zkoušce podle normy EN 303-5:2012 za použití zkušebního paliva dřevní pelety
(lisované C).
Kotel typu Nano-PK 30.2 (jmenovitý tepelný výkon 30,0 kW dle údajů výrobce) jsme podrobili
v období červen 2016 až červenec 2016 typové zkoušce podle normy EN 303-5:2012 za použití
zkušebního paliva dřevní pelety (lisované C).
Kotle použité k provedení zkoušek byly vzaty v nezměněné podobě ze sériové výroby a byly proto
reprezentativní pro výrobu svou konstrukcí a vybavením.
Výsledky typových zkoušek jsou obsaženy v našich zkušebních zprávách pod značkami 15-UW/WelsEX-277/3 (Nano-PK 15.2) a 16-EAT-UW-WL-EX-254/1 (Nano-PK 30/2).
Následující hodnoty emisí a stupeň účinnosti kotle typu Nano-PK 20.2 byly určeny v závislosti na
jmenovitých tepelných výkonech lineární interpolací hodnot, zjištěných v rámci typových zkoušek
kotlů typu Nano-PK 15.2 a Nano-PK 30.2.
Interpolovaný stupeň účinnosti kotle a interpolované hodnoty emisí kotle typu 20.2, vztažené
k suchým spalinám při 0°C, 1013 hPa a hypotetickému obsahu kyslíku ve spalinách ve výši 10 % O2
obj. a 13 % O2 obj. a též vztažené k obsahu energie paliva dodávaného ke spalování jsou uvedeny
v následující tabulce.
Kotel typu Nano-PK 20.2, palivo dřevní pelety
Tepelný výkon (kW) (dle údajů výrobce)
Stupeň účinnosti kotle (%) (vztaženýktopnéhodnotěHi)
Emise prachu
3
vzt. k 10 % O2 (mg/m )
3
vzt. k 13 % O2 (mg/m )
vzt. k obsahu energie (mg/MJ)
Emise oxidu uhelnatého (CO)
3
vzt. k 10 % O2 (mg/m )
3
vzt. k 13 % O2 (mg/m )
vzt. k obsahu energie (mg/MJ)
Emise oxidů dusíku (NOx)
3
vzt. k 10 % O2 (mg/m )
3
vzt. k 13 % O2 (mg/m )
vzt. k obsahu energie (mg/MJ)
Emise plynných organických látek (OGC)
3
vzt. k 10 % O2 (mg/m )
3
vzt. k 13 % O2 (mg/m )
vzt. k obsahu energie (mg/MJ)

jmenovitý tepelný výkon
20,0
95,0

minimální tepelný výkon
6,0
95,0

19
14
9

16
11
8

38
28
19

83
60
41

157
114
78

136
99
67

<3
<2
<2

<3
<3
<2
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Kotel typu Nano-PK 20.2 splňuje při použití paliva dřevní pelety (lisované C1, dřevní pelety D06, třída
A1 podle normy EN ISO 17225-2) požadavky normy EN 303-5:2012, třída kotle 5, co se týče hodnot
emisí a stupně účinnosti kotle.
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