
 

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 813/2013 

 z dn.02.2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE  

Model(-e): LUMO 75  

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 75 kW  Sezonowa efektywność 

energetyczna ogrze 

wania pomieszczeń 

ηs 86 % 

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 (*) 

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

η4 87 % 

Przy znamionowej mocy P1 

cieplnej na poziomie 

30 % i w reżimie nisko 
temperaturowym (**) 

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

η1 88 % 

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 0,71 kW Straty ciepła w trybie 
czuwania 

Pstby 1,166 kW 

Przy częściowym obcią 
żeniu 

elmin 0,61 kW Pobór mocy palnika 
zapłonowego 

Pign 0 kW 

W trybie czuwania PSB 0,008 kW Emisje tlenków azotu NOx 115,95 mg/kWh 



  

Ogrzewacze wielofunkcyjne: 
 

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 

(*) 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). 
 

 


