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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmowa 
 
 Przedmiotem niniejszej instrukcji, są jednofunkcyjne, stalowe, wodne kotły grzewcze typu 
LUMO, przystosowane do współpracy z palnikami wentylatorowymi.  
Instrukcja ta przeznaczona jest dla użytkowników omawianego typu kotła oraz dla specjalistów 
instalatorów zajmujących się montażem, instalacją oraz serwisem. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych zarówno z montażem jak i obsługą 
kotła, niezbędne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
   
 
1.2. Wskazówki podstawowe 
 
 

Właściwy dobór kotła powinien być oparty na obliczeniach zapotrzebowania mocy cieplnej 
dla budynku. Typ oraz znamionową moc cieplną kotła powinien określić projektant instalacji 
posiadający odpowiednie uprawnienia.  
Należy pamiętać, iż długotrwała i niezawodna praca kotłów centralnego ogrzewania typu LUMO w 
zasadniczym stopniu zależna jest właściwej instalacji, sposobu użytkowania oraz przeprowadzania we 
właściwym czasie i w prawidłowy sposób czynności konserwacyjnych. 
 
UWAGA! 
Pierwsze uruchomienie, wszelkie naprawy oraz zabiegi konserwacyjne może wykonywać jedynie 
Autoryzowany Serwis Firmowy.    
 
Przy instalowaniu kotła powinny być spełnione następujące warunki:  
 
 Należy prawidłowo dobrać moc grzejników dla poszczególnych pomieszczeń. Zbyt mała 

powierzchnia grzejników powoduje niedogrzanie budynku oraz stwarza doskonałe warunki do 
odkładania się kamienia kotłowego, a także obniża sprawność cieplną kotła. 

 Instalacja grzewcza powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do instalacji grzewczej nie wolno używać zanieczyszczonych wewnątrz rur i grzejników.  
 Instalację grzewczą należy wielokrotnie przepłukać dokładnie wodą. 
 Kotły LUMO mogą pracować tylko w układzie centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem 

roboczym jest czysta woda. Jakość wody, którą będzie napełniona będzie instalacja nie może 
odbiegać od normy dla wody użytkowej. Dodawanie do wody grzewczej jakichkolwiek 
środków np. przeciwzamarzaniowych odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Za 
ewentualne szkody powstałe z tego tytułu firma LUMO nie ponosi żadnej odpowiedzialności.  

 Kocioł, pompy i instalację grzewczą należy bezwzględnie prawidłowo odpowietrzyć. 
 Zainstalowanie regulatora pomieszczeń lub sterownika pogodowego pozwala na zwiększenie 

komfortu użytkowania kotła i racjonalne wykorzystanie ciepła. 
 Kocioł należy podłączyć do komina odpornego na kondensat spalin, po uzgodnieniu z 

właściwym Zakładem Kominiarskim. 
 
 
UWAGA! 
Niedopuszczalne jest przedłużanie przewodu odprowadzającego spaliny lub instalowanie 
różnych wymienników ciepła, w celu większego wykorzystania ciepła odlotowego.  
Kocioł powinien być raz w roku (najlepiej przed sezonem grzewczym) sprawdzany, 
konserwowany i regulowany. 
Zabrania się obsługi kotła przez osoby niepełnoletnie! 
 



 4 

1.3. Postępowanie w przypadku awarii 
 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE: 
- Odłączyć kocioł od instalacji elektrycznej. 
- Zamknąć kurek dopływu oleju opałowego do palnika. 
- Spuścić wodę z kotła i całej instalacji c.o., gdy w okresie awarii istnieje niebezpieczeństwo 
zamarznięcia instalacji. 
- Spuścić wodę również w przypadku wystąpienia nieszczelności grożącej zalaniem. 
 
 
UWAGA! 
- Nie wolno dokonywać żadnych manipulacji przy zabezpieczeniach. 
- Przy naprawach używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 
 
 

2. TECHNICZNE WARUNKI ZAINSTALOWANIA KOTŁA, 
PRZEPISY, ZASADY, WYTYCZNE 

 
 
2.1. Wytyczne dotyczące instalacji olejowej 
 

Jeżeli kocioł ma zostać wyposażony w palnik opalany olejem opałowym projektując i 
wykonując instalację paliwową należy zastosować się do warunków opisanych poniżej. Należy przy 
tym pamiętać, aby zachować wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 
 Zbiorniki paliwowe powinny być wykonane z polietylenu, dopuszcza się także zbiorniki 

wykonane ze stali.  
 Zbiorniki powinny zostać usytuowane w osobnym pomieszczeniu, dopuszcza się jednak 

montaż pojedynczego zbiornika w pomieszczeniu z kotłem, pod warunkiem zachowania 
bezpiecznej odległości od urządzenia grzewczego oraz wykonania dla owego zbiornika 
szczelnej wanny na wypadek awarii lub wycieku paliwa.   

 Wejście do pomieszczenia w którym stoją zbiorniki powinno się znajdować powyżej poziomu 
wanny. 

 Zbiornik należy wyposażyć w: 
 Rurę odpowietrzającą. 
 Uziemienie. 
 Wskaźnik poziomu oleju. 
 Właz rewizyjny. 

 Instalacja paliwowa powinna być wykonana tylko z rur miedzianych. 
 Przewód paliwowy zasilający palnik powinien posiadać kosz ssawny z zaworem zwrotnym i 

zaworem odcinającym. 
 
 
UWAGA! 
Podczas napełniania zbiorników olejem opałowym oraz co najmniej godzinę po zakończeniu tej 
czynności PALNIK NIE MOŻE PRACOWAĆ! 
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2.2. Przepisy dotyczące pomieszczenia 
 
 

Pomieszczenie, w którym kocioł ma być zainstalowany musi odpowiadać wymaganiom 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) oraz normą 
PN-B-02431:1999. 
 
 
2.3. Wymagania dla instalacji elektrycznej 
 
 
 Kocioł jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci prądu przemiennego o napięciu 

znamionowym 230V/50 Hz. 
 Kocioł musi być podłączony do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym zgodnie z PN-IEC 

60364-4-41. 
 W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów zasilających kocioł nie podejmie próby 

zapłonu i przejdzie w stan awarii. Stan ten sygnalizowany będzie zapaleniem się czerwonej 
lampki „Awaria palnika” na pulpicie sterowniczym kotła oraz palącą się lampką na 
sterowniku palnika. W takim przypadku należy w gnieździe sieciowym zamienić przewody 
„L” i „N”. 

 
UWAGA! 
Bolec ochronny musi być skutecznie zerowany,  a w przypadku instalacji elektrycznej 
zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowoprądowym musi być skutecznie uziemiony jeżeli gniazdo 
sieciowe jest zasilane przewodem dwużyłowym. 
 
 
2.4. Wytyczne dotyczące doboru naczynia wzbiorczego 
 
 

Kotły LUMO mogą pracować zarówno w otwartym układzie centralnego ogrzewania, 
zabezpieczonym przed wzrostem ciśnienia otwartym naczyniem wzbiorczym (przelewowym), jak i 
zamkniętym układzie centralnego ogrzewania zabezpieczonym ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym. 
Doboru naczynia wzbiorczego do odpowiedniej pojemności wodnej instalacji grzewczej powinien 
dokonać projektant instalacji c.o.  
Zamontowania naczynia wzbiorczego powinien dokonać wykonawca instalacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 

3. OPIS URZĄDZENIA 
 
 

Kotły LUMO są stalowymi, stojącymi kotłami wodnymi, które po doborze odpowiedniego 
palnika wentylatorowego mogą być opalane olejem opałowym (szczegółowe opisy poszczególnych 
palników zawierają osobne instrukcje załączane wraz z palnikami). Do nadzoru i zapewnienia 
bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji służy zamontowany na każdym kotle pulpit sterowniczy.  
Jak opisano powyżej, każdy kocioł jest urządzeniem grzewczym jednofunkcyjnym, jednakże po 
przyłączeniu do niego wymiennika ciepłej wody użytkowej (np. typu LUMO-WCW) doskonale 
nadaje się także do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 
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3.1. Specyfikacja techniczna 
 

Rysunek nr 1. Elementy składowe kotła 
 

Pulpit sterowniczy

Pochwa
pomiarowa

Króciec
bezpieczeństwa

Króciec
zasila jący

Blok
wodny Drzwi

komory spalania
Otwór 

montażowy paln ika

Wyczystka
przednia Izolacja/obudowa

Izolacja /obudowa

 
 

Rysunek nr 2. Elementy pulpitu sterowniczego I stopniowego 
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A – Termostat regulacyjny     O – gniazdo bezpiecznikowe 6,3 A  
B – Licznik czasu pracy palnika (opcja)    P – sterownik pogodowy (opcja)  
C – Termostat bezpieczeństwa   
D – Termometr 
E – Wyłącznik sieciowy 
F – Przełącznik trybu pracy pompy 1 obiegu c.o. 
G – Lampka sygnalizacyjna awarii palnika 
H – Przełącznik trybu pracy pompy 2 obiegu c.o.   
J – Przełącznik restartu palnika 
K – Lampka sygnalizacyjna przekroczonej dopuszczalnej temperatury wody kotłowej 
L – Przełącznik trybu pracy pompy wymiennika c.w. 
M – Lampka sygnalizacyjna pracy palnika 
N – Przełącznik trybu pracy palnika 
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Rysunek nr3. Elementy pulpitu sterowniczego II  stopniowego 
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A – Termostat regulacyjny 1-ego stopnia pracy palnika 
C – Termostat bezpieczeństwa 
D – Termometr 
E – Wyłącznik sieciowy 
F – Przełącznik trybu pracy pompy 1 obiegu c.o. 
G – Lampka sygnalizacyjna awarii palnika 
H – Przełącznik trybu pracy pompy 2 obiegu c.o.   
J – Przełącznik restartu palnika 
K – Lampka sygnalizacyjna przekroczonej dopuszczalnej temperatury wody kotłowej 
L – Przełącznik trybu pracy pompy wymiennika c.w. 
M – Lampka sygnalizacyjna pracy palnika 1-ego stopnia 
N – Przełącznik trybu pracy palnika 1-ego stopnia 
O – gniazdo bezpiecznikowe 6,3 A 
P – sterownik pogodowy (opcja) 
R – Termostat regulacyjny 2-ego stopnia pracy palnika 
S – Lampka sygnalizacyjna niskiego poziomu wody grzewczej w kotle 
T – Lampka sygnalizacyjna pracy palnika 2-ego stopnia 
W – Przełącznik trybu pracy palnika 2-ego stopnia 
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3.2. Parametry techniczne 
 
 

Rysunek nr 4A. Wymiary instalacyjne kotłów 15 – 75 kW 
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Tabela nr 1A. Parametry techniczne kotłów 15 – 75 kW 
 
 

Parametr Jedn. 
Znamionowa moc kotła [ kW ] 

15 20 28 33 40 45 
Zakres mocy cieplnej kW 10-18 17-22 21-33 30-38 37-44 43-49 
Sprawność dla mocy znamionowej % 92,2 
Sprawność dla mocy minimalnej % 92,9 – 94,3 
Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,3 
Maksymalna temperatura robocza ºC 95 
Zakres nastawianych temperatur ºC 40 - 90 
Opór po stronie wody przy przepływie 
1 m3/h. 

mbar 2 

Pojemność wodna  l 48 55 60 66 76 83 
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego V/Hz 230 / 50 
Stopień ochrony - IP - 40 
Pobór mocy W 400 
Zakres temperatury spalin ºC 150 - 190 
Wymagany ciąg kominowy Pa 3 - 5 
Względna strata postojowa kW 0,39 
Masa kotła (bez wody) kg 126 133 155 162 169 186 
A mm 500 540 
a1 mm 200 240 
a2 mm 125 165 
B mm 540 625 625 665 725 765 
H mm 910 990 
h1 mm 160 
h2 mm 210 
h3 mm 750 800 
h4 mm 865 875 925 
ØD mm 130 
KZ R” 1 
KP R” 1 
KS R” 3/4 
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Parametr Jedn. 
Znamionowa moc kotła [ kW ] 

52 60 65 70 75 
Zakres mocy cieplnej kW 48-56 55-64 63-68 67-73 72-79 
Sprawność dla mocy znamionowej % 91,2 
Sprawność dla mocy minimalnej % 89,9 – 90,2   
Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,3 
Maksymalna temperatura robocza ºC 95 
Zakres nastawianych temperatur ºC 40 - 90 
Opór po stronie wody przy przepływie 
1 m3/h. 

mbar 1,5 

Pojemność wodna  l 123 130 142 155 168 
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego V/Hz 230 / 50 
Stopień ochrony - IP - 40 
Pobór mocy W 400 
Zakres temperatury spalin ºC 150 - 190 
Wymagany ciąg kominowy Pa 3 - 5 
Względna strata postojowa kW 0,41 
Masa kotła (bez wody) kg 229 252 263 270 277 
A mm 580 
a1 mm 240 
a2 mm 165 
B mm 930 980 1000 1030 1080 
H mm 1040 
h1 mm 170 
h2 mm 230 
h3 mm 835 
h4 mm 1005 
ØD mm 150 
KZ R” 5/4 
KP R” 5/4 
KS R” 3/4 

 
 
 

 
Rysunek nr 4B. Wymiary instalacyjne kotłów 80 – 500 kW 
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Tabela nr 1B. Parametry techniczne kotłów 80 – 500 kW 
 

Parametr Jedn. 
Znamionowa moc kotła [ kW ] 

80 90 100 120 140 150 170 200 

Zakres mocy cieplnej kW 76-88 87-98 
95-
108 

112-
127 

134-
145 

146-
159 

163-
178 

190-
209 

Sprawność dla mocy znamionowej % 91,4 
Sprawność dla mocy minimalnej % 90,3 – 90,8 
Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,3 
Maksymalna temperatura robocza ºC 95 
Zakres nastawianych temperatur ºC 40 - 90 
Opór po stronie wody przy 
przepływie 2 m3/h. 

mbar 0,8 0,5 

Pojemność wodna  l 230 260 300 340 370 400 430 460 
Rodzaj i napięcie prądu 
elektrycznego 

V/Hz 230 / 50 

Stopień ochrony - IP - 40 
Pobór mocy W 400 600 
Zakres temperatury spalin ºC 150 - 190 
Wymagany ciąg kominowy Pa 3 - 5 
Względna strata postojowa kW 0,54 
Masa kotła (bez wody) kg 400 440 470 520 600 690 750 820 
A mm 680 810 
a1 mm 150 185* 
B mm 970 1010 1060 1110 1230 1280 1430 1530 
b1 mm 165 345 
b2 mm 240 415 
b3 mm 140 125 
H mm 1250 1495 
h1 mm 170 175 
h2 mm 220 275* 
h3 mm 1080 1250 
ØD mm 180 200 
KZ R” 5/4 1,5 2 
KP R” 5/4 1,5 2 
KS R” 3/4 1 5/4 
KB R” 1 5/4 
 

Parametr Jedn. 
Znamionowa moc kotła [ kW ] 

220 250 300 350 400 450 500 

Zakres mocy cieplnej kW 
213-
231 

241-
267 

280-
315 

338-
367 

385-
414 

440-
465 

485-
512 

Sprawność dla mocy znamionowej % 90,5 
Sprawność dla mocy minimalnej % 90,1 – 90,8  
Maksymalne ciśnienie robocze MPa 0,3 
Maksymalna temperatura robocza ºC 95 
Zakres nastawianych temperatur ºC 40 - 90 
Opór po stronie wody przy 
przepływie 2 m3/h. 

mbar 0,5 

Pojemność wodna  l 605 650 900 1330 1760 1970 2180 
Rodzaj i napięcie prądu 
elektrycznego 

V/Hz 230 / 50 

Stopień ochrony - IP - 40 
Pobór mocy W 600 
Zakres temperatury spalin ºC 150 - 190 
Wymagany ciąg kominowy Pa 3 - 5 
Względna strata postojowa  0,61 
Masa kotła (bez wody) kg 910 980 1060 1200 1500 1800 2100 
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A mm 810 960 1160 
a1 mm 185* 230* 285* 
B mm 1580 1680 1780 1930 1830 2030 2230 
b1 mm 345 380 
b2 mm 415 410 435 
b3 mm 125 140 165 
H mm 1495 1725 1975 
h1 mm 175 195 200 
h2 mm 275* 345* 360* 
h3 mm 1250 1450 1700 
ØD mm 200 250 300 
KZ R” 2 2,5 3 
KP R” 2 2,5 3 
KS R” 5/4 1,5 
KB R” 5/4 1,5 2 

 
* - wszystkie kotły o mocy powyżej 120 kW standartowo mają umieszczony króciec powrotny z 
przodu na górze bloku wodnego. Istnieje jednak możliwość umieszczenia go w tylnej części u dołu 
kotła.  
 

4. INSTALACJA KOTŁA 
 
4.1. Czynności wstępne przed instalacją kotła 
 

Przed przystąpieniem do instalacji kotła należy sprawdzić: 
 Czy zakupiony kocioł jest wolny od braków, wad i uszkodzeń mechanicznych 

spowodowanych np. podczas transportu. 
 Czy instalacja centralnego ogrzewania i paliwowa wykonana jest prawidłowo, nie 

znajdują się w nich zanieczyszczenia, rdza itp., które mogłyby spowodować zakłócenia w 
działaniu kotła (np. zwiększyć opory przepływu, zamknąć dopływ paliwa do palnika itd.). 

 Czy przewód kominowy został wyposażony we wkład kominowy ze stali kwasoodpornej, 
czy jest drożny oraz czy istnieje w nim prawidłowy ciąg kominowy. 

 Sprawdzić czy w pomieszczeniu w którym umiejscowiony zostanie kocioł, wykonana jest 
w sposób prawidłowy wentylacja grawitacyjna. 

 Sprawdzić czy instalacja elektryczna posiada odpowiednie napięcie (230 V) i czy przewód 
fazowy (L) jest we właściwym miejscu oraz czy gniazdo posiada sprawny styk ochronny. 

 
 
 
4.2. Miejsce usytuowania kotła 
 
 

Kocioł powinien zostać umiejscowiony w odrębnym pomieszczeniu, przeznaczonym tylko i 
wyłącznie jako pomieszczenie kotłowni. Miejsce to powinno bezwzględnie spełniać wymagania 
obowiązujących przepisów dotyczących pomieszczeń z przeznaczeniem do montażu w nich urządzeń 
opalanych odpowiednimi paliwami (patrz pkt. 2 niniejszej instrukcji).  
Podłoga pod kotłem powinna zostać wykonana z materiałów nie palnych o odpowiedniej 
wytrzymałości proporcjonalnej do masy kotła, a sam kocioł dokładnie wypoziomowany. Usytuowanie  
urządzenia powinno zostać tak zaplanowane, aby możliwy był swobodny do niego dostęp z każdej 
strony. Jest to niezbędne dla wszelkiego rodzaju prac serwisowych i konserwacyjnych. Minimalne 
odległości od ścian, jakie należy zachować podczas ustalania położenia kotła przedstawia rysunek 
poniżej. 
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Rysunek nr 5. Minimalne odległości od ścian 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
4.3. Montaż palników i podłączenie do instalacji paliwowej 
 

Montaż palnika na kotle ogranicza się do zamocowania za pomocą śrub kryzy montażowej 
palnika na drzwiczkach kotła, dostarczanej w komplecie z palnikiem i umocowaniu na niej palnika. 
Szczegóły techniczne (średnice przyłączy, gwintów, odległości itp.) dotyczące doprowadzenia paliw 
olejowych określają precyzyjnie instrukcje obsługi oraz dokumentacja poszczególnych palników.  
W instalacjach oleju opałowego, konieczne jest montowanie tuż przed palnikiem filtra olejowego 
jedno lub dwudrogowego z wymienną wkładką. Filtry te z reguły wyposażane są fabrycznie w zawór 
umożliwiający odcięcie dopływu paliwa do palnika. W przypadku posiadania filtra nie wyposażonego 
w taki zawór, należy uwzględnić i zamontować go na instalacji jako osobny element.  
Żadne elementy armatury paliwowej nie wchodzą w skład wyposażenia kotła. 
 
 
4.4. Podłączenie do instalacji wodnej c.o. 
 
 

Kotły LUMO są fabrycznie wyposażone w króćce z gwintem zewnętrznym: zasilający i 
powrotny, króciec spustowy oraz króciec bezpieczeństwa (średnice króćców dla poszczególnych mocy 
kotłów określa Tabela nr 1). Za pomocą tych króćców przy użyciu odpowiednich śrubunków należy 
przyłączyć kocioł do instalacji centralnego ogrzewania, z zachowaniem ich przeznaczenia (nie 
podłączyć odwrotnie zasilania i powrotu itd.).  
W zależności od typu instalacji (układ otwarty czy zamknięty) całość musi zostać wykonana zgodnie z 
projektem i obowiązującymi przepisami.  

 Przed podłączeniem kotła należy dokładnie oczyścić instalację z wszelkich możliwych 
zanieczyszczeń (brud, rdza itp.). 

 Nie stosować na instalacji żadnych magnetyzerów. 
 Miedzy kotłem a instalacją c.o. należy zamontować zawory odcinające pozwalające na 

dokonanie demontażu kotła bez potrzeby spuszczania wody z całej instalacji. 
 W celu ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody grzewczej na powrocie c.o. 

należy zamontować zawór mieszający trzy, czterodrogowy lub pompę spinająca. 
 Na powrocie wody grzewczej z układu c.o., przed pompami należy zamontować filtr 

wody.  
 Kotły o mocy powyżej 100 kW muszą być wyposażone w parametryczny czujnik 

poziomu wody. W zależności od typu czujnika, zainstalować go na kotle zgodnie z 
załączoną instrukcją obsługi.  

Filtr jak i inne wyposażenie armatury wodnej nie stanowią wyposażenia kotła. 
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Po zainstalowaniu kotła należy: 

 Napełnić wodą cały układ grzewczy. 
 Starannie odpowietrzyć całą instalację c.o. oraz kocioł. Czynność tę należy powtórzyć 

kilkukrotnie podczas pierwszych kilku dniu pracy całego układu c.o. (zalecane oprócz 
ręcznego odpowietrzania zastosowanie na układzie stałych odpowietrzników 
automatycznych). 

 Dokładnie sprawdzić szczelność połączenia kotła z układem c.o. 
 
W pomieszczeniu, w którym przewidziany jest montaż pokojowego regulatora temperatury, nie należy 
na grzejnikach montować zaworów termostatycznych, ponieważ: 

 Kontrolę temperatury przejmuje całkowicie regulator współpracujący z pompą c.o. oraz 
kotłem. 

 W przypadku zmiany temperatury nastawionej na regulatorze należałoby każdorazowo 
korygować nastawienie zaworów termostatycznych. 

 W przypadku braku zgodności tego ustawienia, zawory mogą się zamykać i powodować 
niewłaściwą pracę kotła.  

 W pozostałych pomieszczeniach zawory termostatyczne mogą być zainstalowane i 
można nimi regulować temperaturę wg bieżących potrzeb.  

 
 
4.5. Podłączenie do instalacji elektrycznej 
 
 

Kotły LUMO przystosowane są do zasilania z sieci prądu przemiennego 230V / 50 Hz, 
posiadającej przewód ochronny. Do podłączenia przewodu zasilającego oraz wszelkich urządzeń 
współpracujących (pompy, regulatora pokojowego) służy listwa przyłączeniowa, znajdująca się pod 
pokrywą obudowy pulpitu sterowniczego. Dostęp do niej jest możliwy po odkręceniu 4 bocznych 
wkrętów (poz. nr 6 rys. nr 6) oraz zdjęciu pokrywy górnej pulpitu (poz. nr 1 rys. nr 6). 
 
 

Rysunek nr 6. Obudowa pulpitu sterowniczego 
 

LUMO

1

2

3

4

5

6

1 - POKRYWA GÓRNA PULPITU
2 - PANEL TYLNI
3 - PANEL PRZ EDNI 
4 - WKRĘTY MOCUJĄCE (4 SZ T.)
5 - POKRYWA DOLNA PULPITU
6 - WKRĘTY BOCZNE (4 SZT.)

 
 
Podłączenia przewodu zasilającego oraz pozostałych urządzeń należy dokonać wg oznaczenia na 
listwie przyłączeniowej, zwracając szczególną uwagę na kolejność styków „L” i „N”. Szczegółowy 
schemat elektryczny oraz listwę przyłączeniową przedstawia rysunek nr 7 i 8.  
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Rysunek nr 7. Schemat elektryczny sterownika I stopniowego 
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B – bezpiecznik 6,3 A      TR – termostat regulacyjny 
LPP – lampka kontrolna pracy palnika     STB – ogranicznik temperatury 
LAP – lampka kontrolna awarii palnika    ŁŚ – wyłącznik sieciowy 
LT95 – lampka kontrolna przekroczenia dopuszczalnej temperatury 
ŁPco – wyłącznik pompy c.o. 
ŁK – łącznik kontroli prawidłowego działania STB 
ŁPst1 – wyłącznik trybu pracy palnika 
 

Rysunek nr 8. Schemat elektryczny sterownika II stopniowego 
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SIEĆ POMPA
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DZ WONEK CZU JNIK 
POZIOMU WODY  

 
ŁŚ – wyłącznik sieciowy     ŁPco – wyłącznik pompy c.o. 
B – bezpiecznik 6,3 A     ŁK – łącznik kontroli prawidłowego działania STB 
K1, K2 – przekaźniki R15     ŁPst1 – wyłącznik 1 stopnia palnika 
LPP1 – lampka kontrolna pracy 1 stopnia palnika  ŁPst2 – wyłącznik 2 stopnia palnika 
LPP2 – lampka kontrolna pracy 2 stopnia palnika  TR1 – termostat regulacyjny 1 stopnia palnika 
LAP – lampka kontrolna awarii palnika   TR2 – termostat regulacyjny 2 stopnia palnika 
LH2O – lampka kontrolna zaniku wody w kotle   STB – ogranicznik temperatury 
LT95 – lampka kontrolna przekroczenia dopuszczalnej temp. 
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UWAGA! 
Wszelkie prace związane z podłączeniem elektrycznym kotła może wykonywać wyłącznie 
Autoryzowany Serwis Firmowy. 
 
4.6. Przyłączenie do kotła wymiennika ciepłej wody użytkowej 
 
 Dobór odpowiedniego wymiennika powinien być oparty na obliczeniach zapotrzebowania 
ciepłej wody do określonej liczby punktów czerpalnych i ilości mieszkańców. Typ, pojemność oraz 
wydajność wymiennika powinien określić projektant instalacji posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Rysunek poniżej przedstawia przykładowy schemat instalacji wymiennika ciepłej wody użytkowej 
typu LUMO-WCW z kotłem LUMO.   
 

Rysunek nr 9. Przykładowy schemat instalacji wymiennika wraz z kotłem 
 



12
34

4
5

67
4

8

9

10

10 11

11

1 - ko cioł c.o.
2 - w ymiennik ciepłe j wody użytkowej
3 - po mpa ładująca wymiennik c.w.
4 - za wór zwrotny
5 - po mpa obiegowa  c.o.
6 - za wór mieszający trójdrożny
7 - po mpa cyrkulacyjna
8 - pu nkt poboru ciep łej wody
9 - grzejniki
10 - zawór bezpieczeństwa
11 - p rzeponowe naczynie wzbiorcze

 
 
 
4.7. Przyłączenie kotła do komina 
 

Kocioł należy podłączyć do komina wyposażonego we wkład kominowy ze stali 
kwasoodpornej, który zabezpiecza kocioł oraz komin przed następstwami kondensacji pary wodnej. 
Przekrój przewodu kominowego musi odpowiadać przekrojowi króćca spalinowego w kotle. W 
przypadku zmiany kształtu przekroju nie wolno zamieniać jego powierzchni.  
Niedopuszczalne jest też instalowanie jakichkolwiek wymienników ciepła, w celu większego 
wykorzystania ciepła spalin. Wszelkie prace z tym związane, jak i samo pozwolenie na podłączenie 
tego typu kotła muszą zostać ustalone z właściwym zakładem kominiarskim. 
UWAGA! 
Nie wolno podłączać żadnych dodatkowych urządzeń do przewodu kominowego do którego 
podłączony jest kocioł, ani wykorzystywać go dodatkowo do innych celów (np. wentylacyjnych).  
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5. EKSPLOATACJA 
 
 
5.1. Pierwsze uruchomienie kotła 
 
 
 Jeżeli wszystkie wytyczne dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, podłaczenia kotła do 
instalacji olejowej, elektrycznej oraz układu odprowadzania spalin zostały spełnione, a odpowiedni 
palnik prawidłowo zamontowany na kotle, można przystąpić do pierwszego uruchomienia urządzenia. 
 
UWAGA! 
Kocioł wymaga precyzyjnej regulacji!  
Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko i wyłącznie Autoryzowany Serwis Firmowy. 
Czynność ta jest odpłatna i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem w karcie 
gwarancyjnej, podpisem i pieczątką serwisanta oraz podpisem użytkownika.  
W celu uruchomienia kotła należy: 
 

 Połączyć elektrycznie kocioł z zamontowanym wcześniej palnikiem za pomocą 
przewodu z wtyczką 7-pinową wyprowadzonym z pulpitu sterowniczego (kotły z 
palnikami II stopniowymi łączy się za pomocą dwóch przewodów zakończonych  
wtyczkami 7 i 4 pinowymi). 

 Sprawdzić czy istniejąca instalacja olejowa została dokładnie odpowietrzona i czy jest 
szczelna, w razie potrzeby odpowietrzyć poprawnie. 

 Podłączyć kocioł z siecią elektryczną. 
 Przełączyć wyłącznik sieciowy (poz. E rys. nr 2, 3) w pozycję „1” oraz przełącznik  

trybu pracy palnika (poz. N i W rys. nr 2 i 3) w pozycję „ZAŁ” i ustawić pokrętłem 
regulator temperatury (poz. A rys. nr 2. W kotle z palnikiem II stopniowym poz. A i B 
rys. nr 3. W tym przypadku termostat regulacyjny 1-ego stopnia będzie wyznacznikiem 
automatycznego przełączania się palnika na 2 stopień pracy palnika, więc musi zostać 
ustawiony odpowiednio na niższą temperaturę od stopnia 2). 

 Po wstępnym przedmuchu (czas przedmuchu uzależniony jest od typu palnika i 
określony dokładnie w jego instrukcji obsługi) palnik sam podejmie pracę. W przypadku 
słabo odpowietrzonej instalacji doprowadzającej olej, palnik może nie odpalić za 
pierwszym razem i przejść do stanu awarii sygnalizując to palącą się lampką „Awaria 
palnika” (poz. G rys. nr 2 i 3). Wówczas należy odczekać ok. 1 minuty i po upływie tego 
czasu zrestartować palnik naciskając przycisk w obudowie palnika (dokładny czas 
pomiędzy kolejnymi próbami uruchamiania jak i lokalizację przycisku restartującego dla 
poszczególnych palników podają ich instrukcje obsługi).  

 Wyregulować palnik zgodnie z parametrami podanymi w instrukcji obsługi palnika oraz 
kotła (tabela nr 1A i 1B niniejszej instrukcji).  

 Po nagrzaniu sprawdzić ciśnienie robocze instalacji centralnego ogrzewania i w razie 
potrzeby jeszcze raz odpowietrzyć. 

 Podczas pierwszej próby grzania należy sprawdzić nastawy i działanie wszystkich 
zabezpieczeń (zaworów bezpieczeństwa, czujników poziomu wody, termostatów 
bezpieczeństwa, regulacyjnych itp.). 

 
 

6. PRZEGLĄDY I KONSERWACJE 
 
6.1. Ogólne wytyczne 
 

 Zaleca się przynajmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym dokonywać 
przeglądu i konserwacji kotła wraz z palnikiem. 
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 Wszelkie naprawy, przeglądy, konserwacje i regulacje powinien wykonywać wyłącznie 
Autoryzowany Serwis Firmowy. 

 Przy każdym przeglądzie i konserwacji urządzenia należy sprawdzać prawidłowość 
działania wszystkich układów zabezpieczających oraz szczelność instalacji 
doprowadzającej paliwa. 

 Powyższe czynności nie wchodzą w zakres napraw gwarancyjnych. 
 
 
6.2. Czynności konserwacyjne dopuszczone do wykonywania przez użytkownika 
 
 
Użytkownik urządzenia we własnym zakresie powinien: 
 

 Okresowo oczyszczać filtry wodne. 
 Uzupełniać poziom wody w instalacji c.o. 
 Odpowietrzać, jeżeli zaistnieje taka konieczność instalację c.o. oraz kocioł. 
 Utrzymywać w należytej czystości pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł i 

nie wykorzystywać go do innych celów. 
 W przypadku kotła zasilanego olejem opałowym należy pilnować, aby w zbiornikach  

zachowany był prawidłowy poziom paliwa. 
 
 
6.3. Czynności konserwacyjne przeprowadzane przez Serwis Firmowy 
 
 
UWAGA! 
Wszystkie czynności opisane w niniejszym punkcie dotyczą tylko i wyłącznie Autoryzowanego 
Serwisu Firmowego! 
 
 
6.3.1. Konserwacja bloku kotła 
 
 
 Dla zapewnienia całkowitego spalania paliw olejowych oraz zachowania optymalnej 
sprawności kotła, zaleca się utrzymanie ścianek komory spalania, płomieniówek wymiennika ciepła 
oraz komór nawrotnych w należytej czystości. W tym celu należy: 
 
 Wyłączyć palnik, pompy oraz zasilanie elektryczne na pulpicie sterowniczym w pozycję „0” 

(poz. E; F; H; L; N i W rys. nr 2 i 3). Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci 
elektrycznej. 

 Zamknąć zawory odcinające na doprowadzeniu oleju opałowego do palnika.  
 Rozłączyć wtyczki łączące elektrycznie palnik z kotłem. 
 W przypadku zamontowanego palnika olejowego odkręcić przewody paliwowe palnika od 

filtra. 
 Konserwacja i regulacja palnika stanowi osobną czynność i sprecyzowana jest w instrukcji 

obsługi i użytkowania dostarczanej wraz z palnikiem. 
 Zdjąć obudowę przednią kotła (poz. nr 2 rys. nr 10). 
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Rysunek nr 10. Widok z przodu kotła 
 
 

1 2

3

1 - Wyczystka przednia kotła
2 - Obudowa przednia
3 - Drzwiczki  komory spalania

 
 
 

 Odkręcić śruby wyczystki górnej kotła (poz. nr 1 i 2 rys. nr 11). Zdjąć wyczystkę i odstawić w 
miejsce nie utrudniające dalszą konserwację kotła. 

 
 

Rysunek nr 11. Wyczystka górna 
 
 

1 2
1 - Wyczystka górna kotła
2 - Śruby mocujące

 
 
 
 
 Wyjąć turbulatory spalin (skrętki) z płomieniówek (poz. nr 1 i 2 rys. nr 12). Okrągłą szczotką 

stalową na wyciorze dokładnie oczyścić płomieniówki i komorę nawrotną z zanieczyszczeń.  
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Rysunek nr 12. Elementy komory nawrotnej 
 
 

1 2
1 - Płomieniówka
2 - Turbu lator spalin

 
  
 
 Odkręcić śruby drzwiczek komory spalania (poz. nr 3 rys. nr 10). Przy pomocy szczotki 

stalowej dokładnie oczyścić komorę spalania z zanieczyszczeń.  
 Sprawdzić stan uszczelnień drzwiczek komory spalania i wyczystki górnej.  
 Oczyścić turbulatory spalin za pomocą szczotki stalowej, umieścić je z powrotem w 

płomieniówkach. Zmontować elementy kotła w kolejności odwrotnej do opisanej powyżej. 
 Odkręcić śruby wyczystki tylnej (poz. nr 3 rys. nr 13). Zdjąć pokrywę i dokładnie oczyścić 

komorę wylotu spalin z nagromadzonych zanieczyszczeń (dla ułatwienia można posłuzyć się 
np. odkurzaczem). Sprawdzić stan uszczelnienia i nałożyć pokrywę wyczystki. Dokręcić śruby 
mocujące. 

 
Rysunek nr 13. Wyczystka tylna 

 

1
2

3

1 - Wylo t spa lin kotła
2 - Pokrywa wyczystki
3 - Śruby mocujące

 
 
 
6.3.2. Konserwacja palnika 
 
 Czynności konserwacyjne palnika oraz sposób ich przeprowadzania szczegółowo opisuje 
instrukcja obsługi dostarczana wraz z każdym palnikiem. Należy bezwzględnie zastosować się do 
zaleceń producenta.  
Po zakończonych pracach, należy zamocować palnik z powrotem na kotle w kolejności odwrotnej do 
opisanej w pkt. 6.3.1. niniejszej instrukcji. 
Regulację palnika należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi jego producenta, zwracając też 
szczególną uwagę na to, aby uzyskane, końcowe parametry spalania (całkowita sprawność, 
temperatura spalin itd. ) były zgodne z parametrami podanymi w tabeli nr 1A i 1B niniejszej 
instrukcji. 
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6.4. Sprawdzenie działania podzespołów kotła 
 
UWAGA! 
Wszystkie czynności opisane w niniejszym punkcie dotyczą wyłącznie Autoryzowanego Serwisu 
Firmowego. 
 
6.4.1. Ogólne wytyczne 
 
 Podczas każdego przeglądu i konserwacji kotła oraz palnika należy sprawdzić prawidłowość 
działania układów zabezpieczających oraz szczelność armatury wodnej i olejowej. 
Kocioł podczas produkcji jak i po wykonaniu poddawany jest kontrolom jakościowym częściowym i 
kompleksowej końcowej. Pomimo tych czynności w przypadku wystąpienia trudności z 
uruchomieniem kotła, należy sprawdzić: 
 

 Czy na zaciskach jest napięcie sieciowe 230 V / 50 Hz i czy kolejność styków „L” i „N” 
jest zgodna z oznaczeniem na listwie przyłączeniowej pulpitu sterowniczego kotła. 

 W przypadku instalacji olejowej czy w zbiornikach znajduje się wystarczający poziom 
paliwa, czy pompa w palniku podaje właściwe ciśnienie paliwa oraz czy instalacja 
olejowa nie jest zapowietrzona. 

 Czy elektrody zapłonowe zamocowane są prawidłowo i we właściwym miejscu. 
 Czy połączenia elektryczne pulpitu sterowniczego, palnika oraz osprzętu są prawidłowe. 

 
6.4.2. Sprawdzenie działania zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 

wody grzewczej 
 
Aby sprawdzić poprawność działania termostatu zabezpieczającego górną, graniczną temperaturę 
wody grzewczej w kotle należy postąpić zgodnie z opisanymi poniżej czynnościami: 
 

 Uruchomić kocioł zgodnie z pkt. 5 niniejszej instrukcji. Nastawić maksymalną 
temperaturę wody grzewczej na kotle za pomocą pokrętła termostatu regulacyjnego (poz. 
A rys. nr 2 i 3). Wcisnąć i przytrzymywać przycisk „DT” na pulpicie sterowniczym (poz. 
J rys. nr 2 i 3) podczas pracy kotła tak długo, aż kocioł nie przekroczy zadanej 
temperatury i nie nastąpi jego awaryjne zatrzymanie, sygnalizowane na pulpicie 
sterowniczym palącą się kontrolką „T95” (poz. K rys. nr 2 i 3). 

 Po wystudzeniu kotła należy odkręcić kapsel pokrywy termostatu bezpieczeństwa (poz. C 
rys. nr 2 i 3) na panelu przednim pulpitu sterowniczego i wcisnąć czerwony przycisk 
znajdujący się tuż pod nim. Kocioł sam powinien podjąć na nowo pracę. 

 
6.4.3. Sprawdzenie działania regulatorów temperatury wody grzewczej 
 
 Sprawdzenie termostatów regulacyjnych wody grzewczej (poz. A i R rys. nr 2 i 3) polega na 
ustawieniu pokręteł termostatu na wybranej temperaturze (najlepiej na dwóch skrajnych – najniższej i 
najwyższej) i porównaniu osiągniętych wartości ze wskazaniami na termometrze. 
 
6.4.4. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających palnika 
 
 Sposoby przeprowadzania kontroli poprawnego działania urządzeń zabezpieczających w 
palnikach wentylatorowych szczegółowo opisują instrukcje obsługi dostarczane wraz z każdym 
palnikiem. Podczas tych prób należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń producenta. 
Wszelkiego typu awarie spowodowane nieprawidłową pracą palnika lub zamierzonymi próbami 
wywołania awarii wyświetlane będą na pulpicie sterowniczym palącą się lampką „Awaria palnika” 
(poz. G rys. nr 2 i 3). Po usunięciu usterki lampka sygnalizacyjna zgaśnie samoczynnie. 
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6.4.5. Sprawdzenie działania urządzenia zaniku wody w kotle (kotły o mocy powyżej 100 kW) 
 
 

Sposób przeprowadzenia kontroli działania urządzenia zabezpieczającego kocioł przed 
zanikiem wody grzewczej opisuje szczegółowo instrukcja dostarczana wraz z tymże czujnikiem. 
Podczas próby należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń producenta w niej opisanych. 
Spadek poziomu wody grzewczej w kotle spowoduje awaryjne zatrzymanie kotła sygnalizowane na 
pulpicie sterowniczym palącą się lampką „H2O” (poz. S rys. nr 3). Po usunięciu przyczyny 
wystąpienia awarii i zrestartowaniu czujnika poziomu wody kocioł sam podejmie pracę a lampka 
sygnalizacyjna zgaśnie samoczynnie. 
 
 
6.5. Usterki 
 
 

Lp. Usterka Przyczyny 
Usunięcie 

usterki 
Wykonawca 

1. Palnik po wstępnym 
przedmuchu wchodzi w 
stan awarii, pali się 
lampka „Awaria 
palnika”. Kurek 
odcinający olej jest 
otwarty. 

- powietrze w instalacji 
olejowej. 
- nieprawidłowe 
ciśnienie w pompie 
paliwowej palnika. 
- zbyt niski poziom oleju 
opałowego w 
zbiornikach. 

- odpowietrzyć 
instalację. 
- sprawdzić, 
wyregulować pompę. 
- sprawdzić, uzupełnić 
paliwo. 

Serwis 
 
 

2. Palnik zapala się, jednak 
pracuje nierówno i 
występuje zjawisko 
„zrywania płomienia”. 

- nieprawidłowo 
ustawiona mieszanka 
olejowo – powietrzna. 
- zanieczyszczenia w 
instalacji olejowej. 

- wyregulować dopływ 
powietrza oraz paliwa. 
- usunąć zabrudzenia, 
wymienić wkładkę w 
filtrze paliwa, dyszę. 

Serwis 
 
 
 
 

3. Palnik zapala się, lecz po 
kilku sekundach gaśnie, 
zapala się lampka 
„Awaria palnika”. 

- w palniku olejowym 
zabrudzona 
fotokomórka. 
- w palniku olejowym 
uszkodzona 
fotokomórka. 

- poprawić ustawienie 
elektrody. 
- wymienić elektrodę. 
- wyczyścić 
fotokomórkę. 
- wymienić 
fotokomórkę. 

Serwis 
 
 
 

 

Lp. Usterka Przyczyny 
Usunięcie 

usterki 
Wykonawca 

4.  Palnik gaśnie mimo, iż 
kocioł nie osiągnął 
nastawionej 
temperatury. 

- termostat regulacyjny 
uszkodzony. 
- ogranicznik 
temperatury 
uszkodzony. 

- wymienić termostat na 
nowy. 
- Wymienić termostat na 
nowy. 

Serwis 
 
 

5.  Palnik nie zapala się, ani 
nie wykonuje 
przedmuchu wstępnego. 

- brak napięcia. 
- termostat regulacyjny 
uszkodzony. 
- uszkodzony sterownik 
palnika. 

- sprawdzić bezpiecznik. 
- wymienić termostat na 
nowy. 
- wymienić sterownik 
palnika na nowy. 

Serwis 
 

6.  Palnik nie gaśnie mimo, 
iż kocioł osiągnął 
nastawioną temperaturę. 

- termostat regulacyjny 
kotła uszkodzony. 
- sterownik palnika 
uszkodzony. 

- wymienić termostat na 
nowy. 
- wymienić sterownik na 
nowy. 

Serwis 
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7. WYBRANE ZAGADNIENIA BHP i PPOŻ 
 
 Przed pierwszym uruchomieniem kotła koniecznie należy zapoznać się z niniejszą 

dokumentacją techniczno – ruchową. 
 Stosowanie jakichkolwiek środków w celu rozpalania paliwa jest surowo zabronione. 
 Nie wolno otwierać ani manipulować przy żadnych urządzeniach lub osprzęcie będącym pod 

napięciem elektrycznym. 
 Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł oraz paliwo należy bezwzględnie wyposażyć w 

sprzęt ppoż. 
 Uniemożliwić dostęp osobom postronnym i dzieciom do miejsca w którym jest zainstalowany 

i pracuje kocioł. 
 Przestrzegać, aby obsługą urządzeń instalacji grzewczej zajmowały się tylko i wyłącznie 

osoby odpowiednio przeszkolone i upoważnione do tych czynności. 
 Okresowo kontrolować stany wszystkich instalacji w tym także elektrycznej i kominowej. 
 Nie odcinać i nie zakłócać cyrkulacji powietrza w systemie kratek wentylacyjnych. 
 Okresowo kontrolować lub zlecać kontrolę stanu spalin i w razie konieczności dokonywać 

przeprowadzać regulację palnika i kotła. 
 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bezwzględnie odłączyć 

kocioł wraz z osprzętem od sieci elektrycznej. 
 Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub usterki zgłaszać odpowiednim osobom. 
 W miejscu instalacji kotła zawsze dbać o ład i porządek. 
 W razie takiej konieczności używać tylko i wyłącznie gaśnic proszkowych lub śniegowych. 
 Zakazuje się bezwzględnie użytkować kocioł i urządzenia towarzyszące przez osoby 

nietrzeźwe i / lub pod wypływem środków odurzających. 
 

8. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI; RECYKLING I UTYLIZACJA 
 
 Urządzenie grzewcze od sieci elektrycznej może odłączać tylko uprawniony instalator. Istnieje 

niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
 Urządzenie grzewcze od instalacji grzewczej, wodnej oraz olejowej (paliwowej) może 

odłączać tylko uprawniony instalator. Istnieje ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej oraz wód 
gruntowych. 

 Utylizację urządzenia grzewczego należy przeprowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, ponownego wykorzystania 
surowców oraz technologii utylizacji. 

 Stare urządzenia grzewcze, ich elementy eksploatacyjne, uszkodzone części oraz 
niebezpieczne dla środowiska naturalnego ciecze i płyny należy utylizować zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezwzględnie przekazać do 
odpowiedniej instytucji zajmującej się utylizacją. Nigdy nie wrzucać z odpadami 
gospodarstwa domowego! 

 Wszelkie opakowania kartonowe, tworzywa sztuczne przystosowane do recyklingu oraz 
materiały ochronne i wypełniające z tworzyw sztucznych należy utylizować z zastosowaniem 
odpowiednich systemów recyklingu, lub przekazać do punktu skupu surowców wtórnych. 

 Należy bezwzględnie stosować się do treści obowiązujących przepisów krajowych i 
lokalnych. 
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9. Karta Produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013  
      z dn. 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE.  
Model(-e): LUMO …….. 

Kocioł kondensacyjny: NIE 

Kocioł niskotemperaturowy (**): NIE 

Kocioł typu B1: NIE 

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: NIE 

Jeżeli tak – wyposażony w dodatkowy element grzejny: NIE 

Ogrzewacz wielofunkcyjny: NIE 

             Parametr                                             Symbol   Wartość    Jednostka       Parametr                                             Symbol   Wartość    Jednostka 
 

Znamionowa moc 
cieplna 

Prated x kW  Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrze- 
wania pomieszczeń 

ηs x % 

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły 
grzewcze: wytworzone ciepło użytkowe 

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne 
kotły grzewcze: sprawność użytkowa 

Przy znamionowej mocy P4 
cieplnej i w reżimie 
wysokotemperaturo- 
wym (*) 

 kW Przy znamionowej mocy 
cieplnej i w reżimie 
wysokotemperaturo- 
wym (*) 

η4  % 

Przy znamionowej mocy P1 
cieplnej na poziomie 
30 % i w reżimie nisko- 
temperaturowym (**) 

 kW Przy znamionowej mocy 
cieplnej na poziomie 
30 % i w reżimie nisko- 
temperaturowym (**) 

η1  % 

Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń: wytworzone 
ciepło użytkowe 

Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń: sprawność 
użytkowa 

Przy znamionowej mocy PCHP100 
cieplnej kogeneracyjnego  + Sup0 
ogrzewacza pomieszczeń 
z wyłączonym ogrzewa- 
czem dodatkowym 

N/A kW Przy znamionowej mocy 
cieplnej kogeneracyjnego 
ogrzewacza pomieszczeń 
z wyłączonym ogrzewa- 
czem dodatkowym 

ηCHP100 

+ Sup0 
N/A % 

Przy znamionowej mocy PCHP100 
cieplnej kogeneracyjnego + Sup100 
ogrzewacza pomieszczeń 
z włączonym ogrzewa- 
czem dodatkowym 

N/A kW Przy znamionowej mocy 
cieplnej kogeneracyjnego 
ogrzewacza pomieszczeń 
z włączonym ogrzewa- 
czem dodatkowym 

ηCHP100 

+ Sup100 
N/A % 

Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń: sprawność 
elektryczna 

Ogrzewacz dodatkowy 

Przy znamionowej mocy ηel,CHP100 
cieplnej kogeneracyjnego  + Sup0 
ogrzewacza pomieszczeń 
z wyłączonym ogrzewa- 
czem dodatkowym 

N/A % Znamionowa moc 
cieplna 

Psup N/A kW 

Przy znamionowej mocy ηel,CHP100 
cieplnej kogeneracyjnego + Sup100 
ogrzewacza pomieszczeń 
z włączonym ogrzewa- 
czem dodatkowym 

N/A % Rodzaj pobieranej energii 
     
 
                      N/A 

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej Pozostałe parametry 

Przy pełnym obciążeniu elmax  kW Straty ciepła w trybie 
czuwania 

Pstby  kW 

Przy częściowym obcią- 
żeniu 

elmin  kW Pobór mocy palnika 
zapłonowego 

Pign  kW 

W trybie czuwania PSB  kW Emisje tlenków azotu NOx  mg/kWh 
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(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody 
zasilającej na jego wylocie 80 °C. 

(**) Niska temperatura oznacza 30 °C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów 
niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50 °C (na 
wlocie ogrzewacza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deklarowany profil 
obciążeń 

               
                        N/A 

 
Efektywność energe- ηwh 

tyczna podgrzewania 
wody 

 
Dzienne zużycie paliwa Qfuel 

N/A % 
 
 

kWh Dzienne zużycie energii Qelec
 

elektrycznej 
N/A kWh N/A 

Dane kontaktowe Lumo Technika Grzewcza sp. z o. o. ul Główna 51b, 62-050 Mosina, mgr. inż Paweł Bekas 
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LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. 
ul. Główna 51 B, Krosno 
62-050 Mosina 
tel./fax (061) 81-36-525 

          
KARTA GWARANCYJNA 

NA KOCIOŁ OLEJOWY LUMO 
 
 

LUMO 
 

 
TYP, NR  FABRYCZNY KOTŁA 

 
 
 
 

MOC KOTŁA 
 

 
 

 
DATA  PRODUKCJI 

 
 
 
 

PODPIS  I  PIECZĄTKA  PRODUCENTA 
 

 
 

 
DATA  SPRZEDAŻY 

 
 
 
 

PODPIS  I  PIECZĄTKA  SPRZEDAWCY 
 
 
 
 
DATA  PIERWSZEGO  URUCHOMIENIA 

 
 
 
 

PODPIS  I  PIECZĄTKA  SERWISANTA 
 
 

 
 
DATA  I  PRZEGLĄDU 

 
 
 
 

PODPIS  I  PIECZĄTKA  SERWISANTA 

 
 
 
 
DATA  II  PRZEGLĄDU 

 
 
 
 

PODPIS  I  PIECZĄTKA  SERWISANTA 

 
 
 

....................................................................................... 
Data i podpis Klienta potwierdzający przyjęcie warunków 

gwarancji i zapoznania się z instrukcją obsługi 
 

III naprawa gwarancyjna II naprawa gwarancyjna I naprawa gwarancyjna 

Typ, nr kotła  Typ, nr kotła  Typ, nr kotła  
Moc kotła  Moc kotła  Moc kotła  
Data sprzedaży  Data sprzedaży  Data sprzedaży  
Data I uruchom.  Data I uruchom.  Data I uruchom.  
 
 
 
pieczątka i podpis serwisanta 

 
 
 
pieczątka i podpis serwisanta 

 
 
 
pieczątka i podpis serwisanta 
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WARUNKI  GWARANCJI 
 
 

1. Gwarancji na kocioł udziela się na okres 12 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia 
potwierdzonego wpisem w Kartę Gwarancyjną i Kartę Pierwszego Uruchomienia lecz nie dłuższy 
niż 18 miesięcy od daty sprzedaży. Okres gwarancyjny może być przedłużony o kolejne 24 
miesiące pod  warunkiem dokonania po upływie pierwszego  i  drugiego roku użytkowania 
pełnego przeglądu i konserwacji kotła wraz z palnikiem. Czynności te muszą być uwiarygodnione 
odpowiednimi wpisami w Kartę Gwarancyjną. 

      Każdorazowo koszty uruchamiania, konserwacji oraz dojazdu pokrywa klient. 
2. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady usuwane będą bezpłatnie. 
3. Podstawą  do  wymiany  uszkodzonych  elementów  będzie  PROTOKÓŁ  NAPRAWY   

GWARANCYJNEJ  oraz  odcinek  NAPRAWY  GWARANCYJNEJ  dostarczone  wraz  z  
uszkodzonym  elementem. 

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi. 
5. Firma LUMO zobowiązuje się usunąć wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki 

najpóźniej 18 dni w przypadku sprowadzania części. 
6. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia do dnia wykonania naprawy. 
7. Gwarancją nie są objęte: 

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, 
b) niepoprawne działanie spowodowane złym ciągiem kominowym oraz zanieczyszczeniami 

znajdującymi się w oleju lub kotłowni, 
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: 

 niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, 
 niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacją, 
 samowolnych ( dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby ) napraw, 
 przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. 

8. Wady i uszkodzenia nie objęte warunkami gwarancji usuwane będą na koszt użytkownika. 
Dotyczy to również niepostęplowanej i niepotwierdzonej datą sprzedaży karty gwarancyjnej. 

9. Gwarancja nie obejmuje roszczeń, które wykraczają poza bezpłatne usunięcie usterek  
np. roszczenie do pokrycia strat. 

10. Zabrania się osobom nieupoważnionym dokonywania wszelkich zmian i  
      poprawek w treści Karty Gwarancyjnej pod groźbą utraty gwarancji. 
11. Niniejsza Karta Gwarancyjna ważna jest po potwierdzeniu datą sprzedaży oraz pieczątką         
      zakładu i stanowi jedyną podstawę do realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. 
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ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH GWARANCYJNYCH 
 

Lp. 
Data zgłoszenia  

reklamacji 
Adnotacje o naprawie 

Podpis i pieczęć 
serwisanta 

1 2 3 4 
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USŁUGA SERWISOWA 
 

Nr wpisu do ewidencji: 
 
 
 

Użytkownik: 
 
 Nazwa: .......................................................................................... 
 
 Adres: ............................................................................................ 
 
 Nr telefonu: ................................................................................... 
 

Nazwa urządzenia: 
 
 

Nr fabryczny: 
 

Rok produkcji: 

Opis usterki: 
 
.................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................. 

 
 
Zakres usługi (przyczyna usterki): 
 
................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................  

 
................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

Specyfikacja użytych części 

Lp. Nazwa części Symbol Ilość Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     
 

Zakres przeprowadzonych szkoleń: 
 
................................................................................................................................................................................... 

 
Serwisant: 
 

.............................................................. 
( data i podpis ) 

Użytkownik: 
 

.............................................................. 
( data i podpis ) 
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KARTA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA 

 
 

1. DANE REJESTRACYJNE  
Palnik Kocioł 

1.1 Typ   
1.2 Nr fabryczny   
1.3 Rok produkcji   
1.4 Producent   
1.5 Nr Karty Gwarancyjnej   
1.6 Data sprzedaży przez LUMO   
1.7 Data sprzedaży detalicznej   
1.8 Miejsce sprzedaży detalicznej 
      (nazwa i adres firmy) ......................... 
       ............................................................ 

  
  
  

 
2. DANE INSTALACYJNE: 
 
2.1.UŻYTKOWNIK: ................................................................................ tel: ............................ 
      ul. ................................................ miejscowość: ................................. kod: .......................... 
2.2.Data podłączenia ........................ wykonanego przez ............................................................ 
      ................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
.2.3.Warunki techniczne wykonania i lokalizacji instalacji odpowiadają wymogom  
       obowiązujących przepisów ( budownictwa, elektrycznych, wentylacji p-poż, ochrony 
       środowiska, odprowadzania spalin ) i zaleceniom producenta: 

TAK / NIE ( zakreślić ) 
 
2.4.Komin wyłożony wkładem kominowym: 

TAK / NIE ( zakreślić ) 
 

2.5.Użyte paliwa: olej.................................................................................................................... 
                                                                                  ciśn.zasil. (mbar)......................................... 
2.6.Informacje dodatkowe: .......................................................................................................... 
      ................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................. 
 
                                                                                                                                  

 
3. NASTAWY: 

 j.m. I stopień II stopień 
3.1.Obciążenie cieplne kW     
3.2.Dysza: rozmiar/kąt/producent      
3.3.Ciśnienie na pompie bar     
3.4.Położenie klapy powietrza      
3.5.Położenie płytki spiętrzającej      





 
4. DANE POMIAROWE 

 j.m. I stopień II stopień 
4.1.Stopień sadzy      
4.2.Zawartość CO2 VOL %     
4.3.Zawartość CO ppm VOL %     
4.4.Zawartość O2 ppm VOL %     
4.5.Zawartość NOx ppm VOL %     
4.6.Temperatury spalin ° C     
4.7.Temp. w pomieszczeniu kotłowni ° C     
4.8.Wartość ciągu kominowego mbar     
4.9.Nadciśnienie w komorze spalania mbar     
4.10.Strata kominowa %     
4.11.Natężenie prądu jonizacji µ A     
4.12.Wsp. nadmiaru powietrza λ     

 
5. OŚWIADCZENIE dotyczące uruchomienia: 
 
 dokonano sprawdzenia poprawności działania zabezpieczenia kotła i palnika, które funkcjonują 

bez zastrzeżeń; 
 po dokonaniu czynności kontrolno-regulacyjnych kocioł / palnik pracuje prawidłowo i został 

przekazany użytkownikowi do eksploatacji; 
 zapoznano użytkownika z prawidłową obsługą urządzeń z zaznaczeniem zachowania warunków 

bezpiecznej eksploatacji. 
 
Pierwszego uruchomienia dokonał: 
 
............................................................................................ 
                    (nazwisko i imię osoby uprawnionej) 
 
z firmy ............................................................................................... dnia .................................. 
                                       (pieczęć uprawnionego zakładu) 
 
 
 
Użytkownik:                                                        ...................................................................... 
                                                                                 (podpis osoby dokonującej uruchomienia) 
 
 
             .....................................                                                ....................................... 
             (pieczęć, nazwisko i imię)                                                          (podpis Użytkownika) 
 
 


