




KARTA PRODUKTU 

wg rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniające 
 dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej  

dla kotłów na paliwo stałe. 

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar- Urbańska 
63-450 Sobótka, Szczury 33B

Identyfikator modelu dostawcy Technix

Klasa efektywności energetycznej modelu „C”

Współczynnik efektywności energetycznej 79 ÷ 81

Znamionowa moc cieplna w kW 12, 24

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania

79 ÷ 81

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się 
podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła

Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji 
obsługi kotła a w szczególności: 
- wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 
- komin, przed oddaniem go do eksploatacji, 
musi być poddany kontroli i odbiorowi przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego 
- zastosowanie ochrony temperaturowej 
- w bezpośredniej bliskości kotła nie 
magazynować paliwa i materiałów palnych 
- dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z 
nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, 
szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. 
Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.











KARTA PRODUKTU 

wg rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniające 
 dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej  

dla kotłów na paliwo stałe. 

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar- Urbańska 
63-450 Sobótka, Szczury 33B

Identyfikator modelu dostawcy Technix

Klasa efektywności energetycznej modelu „C”

Współczynnik efektywności energetycznej 79 ÷ 81

Znamionowa moc cieplna w kW 12, 24

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania

79 ÷ 81

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się 
podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła

Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji 
obsługi kotła a w szczególności: 
- wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 
- komin, przed oddaniem go do eksploatacji, 
musi być poddany kontroli i odbiorowi przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego 
- zastosowanie ochrony temperaturowej 
- w bezpośredniej bliskości kotła nie 
magazynować paliwa i materiałów palnych 
- dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z 
nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, 
szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. 
Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.











 

KARTA PRODUKTU 
 

wg rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 uzupełniające 
 dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej  

dla kotłów na paliwo stałe. 
 
 

Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar- Urbańska 
63-450 Sobótka, Szczury 33B 

Identyfikator modelu dostawcy Technix 

Klasa efektywności energetycznej modelu „B” 

Współczynnik efektywności energetycznej 82 

Znamionowa moc cieplna w kW 48 

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania 

82 

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się 
podczas montażu, instalacji lub konserwacji 
kotła 

Zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji 
obsługi kotła a w szczególności: 
- wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 
- komin, przed oddaniem go do eksploatacji, 
musi być poddany kontroli i odbiorowi przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego 
- zastosowanie ochrony temperaturowej 
- w bezpośredniej bliskości kotła nie 
magazynować paliwa i materiałów palnych 
- dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej 
z nim instalacji c.o., spalinowej, elektrycznej, 
szczelność wszystkich drzwiczek i pokryw. 
Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać. 

 
 




