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Věc:  Zkouška kotle typu ECO-HK 330.1 firmy Hargassner GmbH 

 

 

 

Vážený pane Dr. Grubere,  
 

kotel typu ECO-HK 330.1 firmy Hargassner GmbH byl v období od 13.09.2016 do 06.10.2016 

podroben tepelně technické zkoušce podle požadavků normy EN 303-5:2012. 

 

V rámci testů byl sledován jmenovitý tepelný výkon a minimální tepelný výkon kotlů tohoto 

typu podle údajů výrobce. 
 

Při testech byla použita paliva dřevní pelety C1, dřevní štěpka B1 a miscanthus a v okamžiku 
zkoušek byly dodrženy emisní hodnoty a stupeň účinnosti kotle podle níže uvedených 
směrnic. 

 

Jmenovitý tepelný výkon kotle typu ECO-HK 330.1 činí dle údajů výrobce při spalování paliva 
dřevní pelety C1a dřevní štěpka B1 330 kW a při spalování paliva miscanthus 270 kW. 
 

 

- EN 303-5:2012, třída kotle 5 včetně odchylek pro Rakousko 

 

- čl. 15a B-VG – rakouská dohoda o uvedení malých spaloven do provozu 

 

- rakouská vyhláška o spalovacích zařízeních (FAV), BGBI. II č. 331/1997 v platném znění 
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V rámci zkoušek byly zjištěny následující hodnoty emisí a stupně účinnosti kotlů v oblasti jmenovitého 
tepelného výkonu uvedeného výrobcem kotlů a v oblasti minimálního tepelného výkonu zařízení 
(průměrné hodnoty za zkušební dobu v délce vždy 6 hodin na každé palivo a provozní režim podle 

normy ÖNORM EN 303-5:2012; předběžné výsledky). 

 

1. STUPEŇ ÚČINNOSTI KOTLE – KOTEL TYPU ECO-HK 330.1 

 

Palivo dřevní pelety, zkušební období 13.09.2016 až 06.10.2016 

 

typ / palivo / provozní režim stupeň účinnosti kotle 1 
ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / jmenovitý tepelný výkon 94,3 

ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / minimální tepelný výkon 96,8 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / jmenovitý tepelný výkon 93,6 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / minimální tepelný výkon 96,4 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / jmenovitý tepelný výkon 94,0 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / minimální tepelný výkon 95,9 

 

 

2. HODNOTY EMISÍ – KOTEL TYPU ECO-HK 330.1 

 

Celkové množství oxidů dusíku (NOx) se počítá a udává jako oxid dusičitý (NO2). 

 

Určení podílu plynných organických látek (OGC) bylo provedeno bez odloučení jednotlivých 
komponentů pomocí plamenově ionizačního detektoru (FID), k jehož kalibraci byl použit propan. 
Podíl plynných organických látek se počítá a udává jako organicky vázaný uhlík. 
 

Hodnoty emisí vzhledem ke spalinám po odečtení obsahu vlhkosti při 0°C, 1013 hPa a 13 % O2 

objemu (průměrná hodnota za zkušební dobu 6 hodin (jmenovitý tepelný výkon), zkušební období 
13.09.2016 až 06.10.2016 

 

typ / palivo / provozní režim prach 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

NOx 

mg/m
3
 

OGC 

mg/m
3
 

ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / jmenovitý tepelný výkon 8 6 103 1,4 

ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / minimální tepelný výkon 6 38 77 < 2 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / jmenovitý tepelný výkon 13 15 89 < 2 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / minimální tepelný výkon 4 51 66 < 2 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / jmenovitý tepelný výkon 28 4 198 < 2 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / minimální tepelný výkon 14 31 166 < 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 stupeň účinnosti kotle vzhledem k nejnižší výhřevnosti Hu 
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Hodnoty emisí vzhledem ke spalinám po odečtení obsahu vlhkosti při 0°C, 1013 hPa a 10 % O2 

objemu (průměrná hodnota za zkušební dobu 6 hodin (jmenovitý tepelný výkon), zkušební období 
13.09.2016 až 06.10.2016 

 

typ / palivo / provozní režim prach 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

NOx 

mg/m
3
 

OGC 

mg/m
3
 

ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / jmenovitý tepelný výkon 11 9 142 1,9 

ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / minimální tepelný výkon 8 52 106 < 3 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / jmenovitý tepelný výkon 18 20 122 < 3 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / minimální tepelný výkon 5 70 91 < 3 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / jmenovitý tepelný výkon 38 5 273 < 3 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / minimální tepelný výkon 19 42 228 < 3 

 

Hodnoty emisí vzhledem k obsahu energie ve zkušebním palivu (průměrná hodnota za zkušební dobu 
6 hodin), zkušební období 13.09.2016 až 06.10.2016 

 

typ / palivo / provozní režim prach 

mg/m
3
 

CO 

mg/m
3
 

NOx 

mg/m
3
 

OGC 

mg/m
3
 

ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / jmenovitý tepelný výkon 5 4 70 1,0 

ECO-HK 330.1 / dřevní pelety / minimální tepelný výkon 4 26 52 < 2 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / jmenovitý tepelný výkon 9 10 61 < 2 

ECO-HK 330.1 / dřevní štěpka B1 / minimální tepelný výkon 3 34 45 < 2 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / jmenovitý tepelný výkon 19 2 135 < 2 

ECO-HK 330.1 / miscanthus / minimální tepelný výkon 10 21 113 < 2 

 

Definitivní zkušební zpráva bude vystavena po předání potřebných podkladů k testům od firmy 
Hargassner GmbH společnosti TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH.  
 

U této písemnosti se nejedná o úplnou zkušební zprávu, nýbrž o předběžnou informaci. Tento 
doklad pozbyde po předání definitivní zkušební zprávy své platnosti. 

 

 

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH 

Zkušebna Wels 

Obchodní oblast Industry & Energy 

Oddělení ochrany životního prostředí, tým Wels 

 

 Oprávněný podepisovat: Za věcnou správnost: 
 

otisk kulatého razítka s textem: 

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH 

TÜV AUSTRIA 

 nečitelný podpis nečitelný podpis 

 Ing. G. Schrögendorfer Ing. A. Lang, BSc 

 

 

 

 

Elektronicky předávaný dokument s naskenovaným podpisem 


