LUNA3 AVANT YO⁄UﬁMALI KOMB‹LER
240 Fi - 310 Fi

3 Eﬂanjörlü Kombiler
2 Y›l Garanti
Yüksek Verim : % 103,14
Enerji Verimlili¤i
(92/42 CEE)
Elektrikli Üç Yollu Vana
17 L/dak. Kadar S›cak Su Kapasitesi
Dijital Ar›za Tespit Sistemi
Baxi Patentli Özel Deflektör
Uzaktan Kumanda ve D›ﬂ Hava
Sensörü (Opsiyonel)

Luna Avant
3

Konfor dünyas› önemli ölçüde de¤iﬂti.
En geliﬂmiﬂ ›s›tma teknolojisi ve ‹talyan esteti¤inin buluﬂtu¤u Luna klasi¤inin
son jenerasyon yo¤uﬂmal› kombileri, Avrupa 92/42/CEE standartlar›na göre 4 y›ld›z ile ödüllendirilmiﬂtir.
Luna3 Avant serisi kombilerde geliﬂmiﬂ kontrol uygulamalar› üzerindeki
D‹J‹TAL EKRAN taraf›ndan programlanabilir ve kontrol edilir.

YO⁄UﬁMANIN AVANTAJLARI
Yo¤uﬂma, s›cak kullan›m suyu ve ›s›tma suyu elde etmede kullan›lan en son teknolojidir.
KAZANÇLI SEÇ‹M: luna3 Avant kombiler yo¤uﬂmas›z kombilere göre ›s›tma devresi dönüﬂ suyunu baca gaz› s›cakl›¤›ndan istifade
ederek bir ön ›s›tma iﬂlemi gerçekleﬂtirdikleri için gaz tüketim de¤erleri daha düﬂüktür.
YÜKSEK VER‹M: Luna3 Avant, geleneksel kombilere göre daha yüksek verimlidir. Çünkü yanma ürünleri özel yap›l› ›s› eﬂanjöründen
geçirilir.
ÇEVRE DOSTU: Çevre dostu olan Luna3 Avant yo¤uﬂmal› kombiler düﬂük emisyon de¤erlerine (NOX s›n›f› 3)sahiptir.

Bacaya giden gaz

‹kincil Is› Eﬂanjörü
Ana ›s› eﬂanjörüne
giden ›s›t›lm›ﬂ ›s›tma
suyu

Baca gaz› emniyet
termostat› (90°C)

18 Adet alüminyum plakadan yap›lm›ﬂt›r
(AA3003)
Eﬂanjör a¤›rl›¤› : 2,4 kg
Su Kapasitesi : 0,48 litre

KOMPAKT ÖLÇÜLER
Luna3 Avant yo¤uﬂmal› kombiler geliﬂmiﬂ
iç dizayn ve yerleﬂim uygulamalar›
ile s›n›f›n›n en az yer kaplayan
kombilerindendir.

Fandan gelen
gaz
Is›tma tesisat›
dönüﬂ suyu

4 YILDIZLI ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹
Luna 3 Avant yo¤uﬂmal› kombi modelleri
Avrupa 92/42 CEE standart›na göre
4 y›ld›zl› enerji verimlili¤i ile de¤erlendirilmiﬂtir.

Luna Avant
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Yaz - K›ﬂ - Sadece Is›tma
Konum Ayar›

Dijital Ekran

+

Kullan›m Suyu
S›cakl›k Ayar
Dü¤meleri

R

P

+

Merkezi Is›tma
S›cakl›k Ayar
Dü¤meleri
Reset Dü¤mesi

ECO-COMFORT
Ayar Dü¤mesi

* Özellikler kumandan›n normal çal›ﬂma koﬂullar› için belirtilmiﬂtir. Dü¤melerin çal›ﬂma ve
programlama moduna ba¤l› olarak farkl› fonksiyonlar› bulunmaktad›r.

B‹LG‹SAYARLI DiJiTAL S‹STEM KONTROLÜ
Luna3Avant yo¤uﬂmal› kombinin kontrolü geniﬂ LCD gösterge üzerinden yap›lmaktad›r. Kombinin çal›ﬂmas› ile ilgili her türlü
bilgi bu ekranda gösterilmektedir. Çal›ﬂma komutlar› do¤rudan kumanda panosuna girilmektedir. Kombi elektronik
olarak yerden ›s›tma veya radyatör sistemlerine uygun çal›ﬂacak ﬂekilde programlanabilir.

BAﬁLICA FONKS‹YONLAR
LCD Ekran ile full dijital kontrol paneli
Tüm kapasiteler için ayn› boyut
Hermetik modeller için
enerji verimlili¤i (92 / 42 / CEE)
Kolay okuma için ayn› anda Kod/Sembol
gösterme.
Elektrikli motorlu 3 yollu vana ve kullan›m
suyunda yüksek konfor sa¤layan ak›ﬂ
sensörü içeren yeni kompakt hidrolik grup.
Türbinli debi metre ile ak›ﬂ kontrolü
Dijital Sistem ve ar›za durum kontrolü
3 ayr› çal›ﬂma modu seçimi:
(Yaz - K›ﬂ - Sadece ›s›tma)
Alüminyum slikon kapl› bak›r ana eﬂanjör
18 plakal› özel yo¤uﬂma eﬂanjörü
Paslanmaz çelik kullan›m suyu eﬂanjörü
IP5D elektronik kart koruma s›n›f›
Low enerji serisi sirkülasyon pompas›
Pirinç hidrolik grup
BAXI patentli hava deflektör korumas›
Yo¤uﬂma suyu tahliyesi için yeni sifon grubu

Luna3 Avant
Luna3 Avant 310 Fi, Yo¤uﬂmal› kombi

30.5 kW

Luna3 Avant 240 Fi, Yo¤uﬂmal› kombi

24.8 kW

LUNA3 AVANT YO⁄UﬁMALI KOMB‹LER
240 Fi - 310 Fi

BAKIR ANA ISI EﬁANJÖRÜ

ALÜM‹NYUM YO⁄UﬁMA EﬁANJÖRÜ

Alevle temas eden eﬂanjör alüminyum silikon ile kapl›
oldu¤u için ›s› dayan›m› yüksektir. Bu sebeple bak›r
eﬂanjör daha ince üretilebilmektedir. Bu özellik yanma
odas›nda yak›lan gaz›n s›cakl›¤›n›n eﬂanjör içerisinden
geçen suya daha h›zl› transfer edilmesine olanak
sa¤lar.

Yanma odas›ndan fan taraf›ndan süpürülen s›cak baca
gazlar› radyatör devresi dönüﬂ suyu ile alüminyum yo¤uﬂma
eﬂanjöründe ›s› al›ﬂveriﬂinde bulunur. Radyatör dönüﬂ
suyu s›cakl›¤› ne kadar düﬂük olursa ›s› transferi bu oranda
artacak ve ›s›s›n› kaybeden baca s›cakl›¤› düﬂecektir. Bunun
sonucunda yo¤uﬂma suyu artacak ve kombinin gaz
tüketim de¤erleri azalacakt›r.

YEN‹ H‹DROL‹K GRUP

ÖZEL HAVA DEFLEKTÖRÜ
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Luna Avant, elektrikli 3 yollu motorlu vanal› yeni
hidrolik grup ile üretilmektedir. Debimetre suyun
debisini ölçer ve ayarlar. Kazan›n ›s› ç›k›ﬂ›, gerekli su
miktar›na göre düzenlenir. Ön ›s›tma fonksiyonu
bekleme süresini k›saltmak için seçilebilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Maksimum Is›tma Gücü (Nominal) - giriﬂ
Maksimum ›s›tma gücü - giriﬂ
Maksimum Is›tma Gücü (Nominal) - ç›k›ﬂ
Maksimum ›s›tma gücü - ç›k›ﬂ
Maksimum Verim (Nominal)
% 30 (min.) kapasitede verim
92/42/CEE direktifine göre faydal› verim
Genleﬂme Tank› (hacim/azot bas›nc›)
Is›tma devresi max.iﬂletme bas›nc›
Is›tma devresi s›cakl›k ayar aral›¤›
Kullan›m s›cak suyu devresi s›cakl›k ayar aral›¤›
S›cak su üretimi (Δt = 25°C)
S›cak su üretimi (Δt = 35°C)
Kullan›m s›cak suyu min. ak›ﬂ kapasitesi
Kullan›m s›cak suyu devresi min.iﬂletme bas›nc›
Kullan›m s›cak suyu devresi max.iﬂletme bas›nc›
Boyutlar
Yükseklik
Geniﬂlik
Derinlik
Hermetik baca çap› (iç baca / d›ﬂ baca)
Net a¤›rl›k
Gaz Tipi
Gaz Beslenme bas›nc› Do¤algaz (G.20)
Gaz Beslenme bas›nc› LPG (G.30/G.31)
Voltaj
Frekans
Enerji Tüketimi
Koruma S›n›f› (EN 60529’a göre)

kW
kW
kW
kW
%
%
I/bar
bar
°C
°C
I/dak
I/dak
I/dak
bar
bar
mm
mm
mm
ømm
kg
mbar
mbar
V
Hz
W

Yanma odas›ndaki baca gazlar›n›n fan taraf›ndan
süpürülmesi sonucunda ana eﬂanjörün her noktas›ndan
eﬂit miktarda ak›ﬂ sa¤layan BAXI patentli bir uygulamad›r.
Bu sayede eﬂanjör yüzeyinin her noktas›ndaki s›cakl›k
eﬂit olup uzun süre çal›ﬂmalarda yo¤uﬂma olmas›
engelenmektedir. Eﬂanjör eﬂit ›s›l gerilmelere maruz
kald›¤›ndan dolay› ömrü uzamaktad›r.
Luna3
AVANT

Luna3
AVANT

240 Fi
24.8
10.6
24
9.8
103.14
98.04

310 Fi
30.5
11.9
29.6
11
102.69
96.13

8/0.5
3
30 / 85
35 / 65
13.7
9.8
2.5
0.2
8
763
450
345
100 / 60
43.5
D.Gaz/LPG
20
37
230
50
170
IPX5 D

10/0.5
3
30 / 85
35 / 65
17
12.1
2.5
0.2
8
763
450
345
100 / 60
44
D.Gaz/LPG
20
37
230
50
180
IPX5 D

YÜKSEK SICAK SU
PERFORMANSI
Yeni kullan›m suyu eﬂanjörü
sayesinde, 17 lt/dk. kapasiteye
kadar s›cak su elde edilebilmektedir.

S‹RKÜLASYON POMPASI
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Luna Avant kombi üzerinde Grundfos firmas›n›n
daha az enerji tüketen yeni nesil
Low Energy
serisi sirkülasyon pompas› kullan›lmaktad›r.

PASLANMAZ ÇEL‹K
BRÜLÖR GRUBU
Do¤algaz veya LPG yakmaya
uygun dönüﬂtürülebilir brülör
grubu paslanmaz çelik yap›s› ile
uzun ömürlüdür.

KOLAY MONTAJ
Hidrolik ve gaz ba¤lant›lar› Luna
serisi ile ayn›d›r. Böylece montaj›
daha kolay yap›labilmektedir.
Sistem kontrolünün kolay
yap›labilmesi için bas›nç ayar› iç
k›s›mdad›r.

DIﬁ HAVA SENSÖRÜ (Opsiyonel)
D›ﬂ hava s›cakl›¤›ndaki de¤iﬂime ba¤l› olarak sensör elektronik
olarak kombiyi kumanda eder.
(Opsiyonel olarak sunulmaktad›r)

ORHANLI BELDES‹, ORTA MAHALLE AKDEN‹Z CAD. NO: 7
34959 TUZLA / ‹STANBUL
Tel.: (0216) 304 10 88 - 304 20 44 (PBX)
Fax: (0216) 304 19 65
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*Dr. Teknik Servis ‹stanbul, Ankara, Gebze ve ‹zmir’de faaliyettedir.
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