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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС 

No.  ……… от ……………... Г. 

Относно: 

Име на издател: СТАРТ ЕКО ООД, 

Адрес на издател: бул. Симеон Велики №12А, Вадури, община Шумен, България 

www.starteco.bg office@starteco.bg  
 Декларираме на своя отговорност, че продуктът: 

Детайли на продукта Тип управляващ блок Кондензен газов котел MKDENS 25  

Сериен номер …………….. - ……………. 

е в съответствие с изискванията на европейското законодателство: 

 

-Директива 2009/142 / ЕО за Европейския регламент за уредите, които консумират 

газообразни горива ЕС 2016/426;  

-Европейски директиви относно изискванията за ефективност на новите бойлери за гореща 

вода с газообразно горене, 92/42 / ЕИО; 

-Европейска директива за електромагнитната съвместимост, 2014/30 / ЕС;  

-Европейски директиви за ниско напрежение, 2014/35 / ЕС. 

 

Приложени са следните хармонизирани европейски стандарти: 

- SR EN 15502-1 + A1 / 2015  

- SR EN 15502-2-1 + A1: 2017  

- SR EN 13203-1 2016  

- SR EN 13203-2 2015. 

 

Допълнителна информация: 

Нотифициран орган Модул E SGS Румъния, NoBo 2726  

Допълнителна 

информация 

Следните процедури са приложени за сертифициране на 

съответствие: 

-Модул B: Изпитване на тип ЕС  

-Модул E: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на 

качеството на продукта 

 

Настоящото копие на документа е създадено автоматично и е валидно без подпис. 
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ПРОДУКТОВ ЛИСТ 
С технически параметри за инсталиране на стенни газови котли 

(Приложение 2 + табл. 1 от Европейски регламент №813/2013; Табл. 7 + Приложение 4 от Европейски регламент №811/2013) 

 

Модел(и):                         C38GC25, MKDENS25 

Кондензен котел [да, не]:    ДА 

Котел за ниска температура (**) [да, не]:   ДА 

Котел от тип B1 [да, не]:    НЕ 

Kогенерационна инсталация за отопление на помещения НЕ        Ако е така, оборудван с допълнителна отоплителна система [да, не]: НЕ 

Отоплителна система с двойна функция [да, не]:  ДА 

Параметър Символ Стойност Мерна единица 

 Номинална топлинна 

мощност 
Prated 25 kW 

За отоплителни системи за котли и системи с двоен бойлер: 

Оптимална топлинна мощност: 

При номинална топл. 

мощност и режим на 

висока температура (*) 

P4 25  kW 

При 30% от номин. 

топлинна мощност и 

режим ниска 

температура (**) 

P1 6 kW 

Спомагателна консумация на електроенергия  

Максим. консумация elmax 0,088 kW 

Минимална консумация elmin 0,076 kW 

В режим на готовност PSB 0,004 kW 

 

За отоплителни инсталации с двойна функция 

Деклариран профил на 

натоварване 
XL 

Дневна Консумация на 

електричество 
 0.397 kWh 

Годишна консумация на 

електричество 
 87 kWh 

Контати: office@starteco.bg 
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(*) Режим с висока температура означава температура на връщане от 60°C на входа на отоплителната инсталация и температура на 

подаване от 80°C на изхода на отоплителната инсталация. 

(**)  Ниска температура означава температура на връщане от 30 ° C за кондензни котли, 37°C за котли с ниска температура и 50°C за 

други отоплителни инсталации (на входа на отоплителната инсталация). 

Сезонен клас на енергийна ефективност, при  отопление на помещения:  А 

Сезонен клас на енергийна ефективност, при  отопление на вода:  А 

 

Дата: ………………… г.       Доставчик: ……………………………………. 

             /подпис и печат/ 

 

Параметър Символ Стойност Мерна единица 

Сезонна енергийна 

ефективност  ηs 91 % 

За отоплителни системи за котли и системи за отопление с двоен бойлер: 

Полезен добив: 

При номинална топл. мощност 

и режим на висока 

температура(*) 
η4 87 % 

При 30% от номиналната 

топлинна мощност и режим 

ниска температура (**) 
η1 95 % 

Други параметри   

Топлинна загуба в режим на 

готовност 
Pstby 0,4 kW 

Консумация на ел. енергия на 

горелката за запалване 
Pign 0,0 kW 

Eмисии на азотен оксид NOx 14 mg/kWh 

Ниво на шум  LWA 48 dB 

    

За отоплителни инсталации с двойна функция 

Енергийна ефективност,  БГВ 
nwh 69 % 

Дневна Консумация на 

електричество 
Qfuel 19.33 kWh 

Годишна консумация на 

електричество 
AFC 15.32 GJ 
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