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Αγαπητέ πελάτη 

Είµαστε σίγυρι τι  καινύργις σας λέητας θα ανταπκριθεί σε λες τις απαιτήσεις σας.

Αγράντας ένα απ τα πρϊντα της BAXI ικανπιείτε τις απαιτήσεις σας: καλή λειτυργία, απλτητα και 

ευκλία ειρισµών.

Μην πετάετε τ εγειρίδι πριν τ διαάσετε: θα ρείτε µερικές ρήσιµες πληρρίες πυ θα σας 

ηθήσυν να λειτυργήσετε σωστά τ λέητά σας.

Μην αήσετε µέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακύλες, πλυστερίνη κ.α.) κντά σε παιδιά, καθώς µπρύν να είναι επικίνδυνα.

ι λέητες BAXI έυν τη σραγίδα CE πως υπρεώννται απ τις παρακάτω δηγίες:

- δηγία Αερίυ /396/CEE

- δηγία Λειτυργίας 92/42/CEE

- δηγία Ηλεκτρµαγνητικής Συµαττητας 89/336/CEE

- δηγία αµηλής Ηλεκτρικής Τάσης
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δηγίες πυ αρύν τ ρήστη. 

 λέητας είναι σεδιασµένς για να θερµάνει νερ σε θερµκρασίες αµηλτερες απ τ σηµεί ρασµύ 

τυ και σε ατµσαιρική πίεση.  λέητας πρέπει να συνδεθεί σε κύκλωµα κεντρικής θέρµανσης και ικιακ 

θερµαντήρα νερύ σύµωνα µε τις απδσεις τυ και την εωτερική τυ ισύ.

 λέητας πρέπει να εγκατασταθεί απ ειδικ τενικ πυ θα πρεί στις παρακάτω ενέργειες.

1. Καθαρισµ των σωληνώσεων.

2. Πρσεκτικ έλεγ τι  λέητας συνεργάεται µε τ διαθέσιµ αέρι. Για περισστερες πληρρίες δείτε 

τ σηµείωµα στη συσκευασία και την ταµπέλα πάνω στη συσκευή.

3. Πρσεκτικς έλεγς τι τ ρεύµα αέρα της καπνδυ είναι αυτ πυ πρέπει. τι η καπνδς δεν 

ράσσεται και τι καυσαέρια απ άλλη συσκευή δεν την ρησιµπιύν. Εκτς κι αν έει γίνει ειδικς 

σεδιασµς για τη λήψη καυσαερίων για παραπάνω απ µια συσκευή.

4. Πρσεκτικς έλεγς για τ αν ρησιµπιηθεί καπνδς πυ πρϋπάρει, να έει καθαριστεί πρσεκτικά 

απ κατάλιπα καύσης για να µην εµπδίεται η ρή των καυσαερίων.

δηγίες πριν την εγκατάσταση.

Η αρική εκκίνηση τυ λέητα πρέπει να γίνει απ ειδικ τενικ.

Βεαιωθείτε τι θα γίνυν ι παρακάτω ενέργειες:

- Συµαττητα των στιείων τυ λέητα µε τα στιεία ηλεκτρισµύ, νερύ και αερίυ.

- Συµαττητα της εγκατάστασης µε τυς νµυς και τις πρδιαγραές πυ ισύυν.

- Σωστή ηλεκτρλγική σύνδεση της συσκευής και γείωσή της.

Αν δεν γίνυν τα παραπάνω θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Πριν την εκκίνηση ααιρέστε τα πρστατευτικά πλαστικά απ τη µνάδα. Μην ρησιµπιήσετε εργαλεία ή 

απλυµαντικ πυ µπρεί να καταστρέψυν τ ρώµα.

Εκκίνηση τυ λέητα

Για τη σωστή εκκίνηση τυ λέητα εκτελέστε τα παρακάτω:

1. Συνδέστε τν µε τ ρεύµα.

2. Ανίτε την παρή αερίυ.

3. Γυρίστε τν επιλγέα (1) για να θέσετε τ λέητα σε λειτυργία καλκαιριύ ( ) ή ειµώνα ( ). 

4. Γυρίστε τα κυµπιά ρύθµισης κεντρικής θέρµανσης (12) και εστύ νερύ ρήσης (13) έτσι ώστε να εκινήσει 

 καυστήρας.

Γυρίστε τα κυµπιά ρύθµισης δειστρα για να αυήσετε τις τιµές της θερµκρασίας και αριστερστρα 

για να τις µειώσετε. ταν  λέητας ρίσκεται σε λειτυργία καλκαιριύ ( )  καυστήρας και η αντλία θα 

αρίσυν να λειτυργύν µν ταν υπάρει ήτηση για εστ νερ ρήσης.
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Πρσή: κατά την αρική εκκίνηση και µέρι  αέρας πυ ρίσκεται παγιδευµένς στις σωληνώσεις αερίυ να 

ελευθερωθεί,  καυστήρας θα αργήσει να εκινήσει και θα πρκληθεί πρσωριν µπλκάρισµα τυ λέητα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΚΡΑΣΙΑΣ ∆ΩΜΑΤΙΥ *

Τ συστηµα πρεπει να επλισθεί µε θερµστάτη ώρυ (σύµΦωνα µε τις πρδιαγραές) για να ελεγθεί η 

θερµκρασία στα δωµάτια.

Σε περίπτωση πυ δεν υπάρει θερµστάτης ώρυ, κατά την αρική εκκίνηση, είναι δυνατς  έλεγς της 

θερµκρασίας των δωµατίων στρίντας τ κµί (12).

Για να αυηθεί η θερµκρασία στρίψτε τ δειστρα και για να τις µειώσετε, αριστερστρα. Ηλεκτρνική 

ρύθµιση της λγας θα επιτρέψει στ λέητα να πιάσει τη θερµκρασία, µεταάλλντας την πστητα αερίυ 

πρς τν καυστήρα ανάλγα µε την απαιτύµενη θερµτητα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΚΡΑΣΙΑΣ ΕΣΤΥ ΝΕΡΥ ΡΗΣΗΣ * 

Η αλίδα αερίυ συνδεύεται µε ηλεκτρνική ρυθµιστική διάταη της λγας, η πία λειτυργεί ανάλγα 

µε τη θέση τυ κµίυ (13) πυ ρυθµίει τη θερµκρασία τυ νερύ ρήσης ή την πστητα τυ νερύ πυ 

απαιτείται. Η ηλεκτρνική ρυθµιστική διάταη κρατάει τη θερµκρασία εδυ τυ νερύ σταθερή, ταν η 

ήτηση είναι µικρή.

Για να διασαλίσετε την ικνµική λειτυργία τυ λέητα, συνιστάµε να θέσετε τ κµί πυ ρυθµίει τη 

θερµκρασία τυ εστύ νερύ ρήσης στη θέση “comfort” (εικνα 2). Τ ειµώνα είναι απαραίτητ να αυήσετε 

τη θερµκρασία. 

 

* Σε αυτή την περίπτωση πρτείνεται να επαναληθεί η διαδικασία εκκίνησης µέρι να θάσει αέρι στν 

καυστήρα και πρσωρινά άλτε τ κµί (1) στη θέση (R).

0002230100
εικνα 1
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Σηµαντικ: Τ ειριστήρι απστάσεως δεν λειτυργεί αν  επιλγέας (1) στην εικνα 4 είναι στη θέση (0).

Με τ ειριστήρι απστάσεως συνδεδεµέν, ι ενδείεις λειτυργίας 10 και 9 (λέπε εικνα 4) θα 

ανασήνυν ταν  λέητας λειτυργεί είτε στην Κεντρική Θέρµανση (Κ.Θ.) είτε στα εστά Νερά ρήσης 

(.Ν..). Η ρύθµιση θερµκρασιών για την Κ.Θ. και τα .Ν.. µπρεί να γίνει µν µέσω τυ ειριστηρίυ 

απστάσεως (ι επιλγείς θερµκρασίας 12 και 13, εικνα 1, είναι εκτς λειτυργίας). Αν τ τηλεειριστήρι 

και τ πλυωνικ σύστηµα έυν ταυτρνη λειτυργία,  επιλγέας (1) πρέπει να ρίσκεται στη θέση Win-

ter time ( ).

Πλήρωση λέητα 

Σηµαντικ: ελέγτε τι η πίεση τυ µανµέτρυ (14) είναι µεταύ 0,5 και 1 bar, ταν  λέητας είναι εκτς 

λειτυργίας. Σε περίπτωση υπερπίεσης, ανίτε τη αλίδα εκκένωσης. Σε περίπτωση πυ η πίεση είναι 

αµηλτερη, ανίτε τη αλίδα πλήρωσης (εικνα 3).

Συνιστάµε να ανίγεται η αλίδα µε αργ ρυθµ για να ελευθερωθεί  αέρας. Στ τέλς αυτής της 

διαδικασίας είναι απαραίτητ να τεθεί τ κµί (1) στη θέση (0) για να γίνει επανεκκίνηση. Σε περίπτωση πυ 

η πίεση πέτει συνά,  λέητας πρέπει να ελεγθεί απ ειδικ τενικ.

00
02

10
02

00

Ρύθµιση των παραµέτρων τυ λέητα µέσω ειριστηρίυ απστάσεως (κατπιν παραγγελίας).

 λέητας µπρεί να συνδεθεί µε τ ειριστήρι απστάσεως, πυ παρέεται απ την BAXI ως παρελκµεν, 

τ πί επιτρέπει τν έλεγ τυ λέητα απ ένα άλλ δωµάτι. Με τ ειριστήρι απστάσεως µπρύν 

να ρυθµιστύν και να αίννται ι θερµκρασίες τυ λέητα, δύ επίπεδα θερµκρασιών δωµατίυ και να 

πργραµµατιστύν ι περίδι λειτυργίας τυ λέητα.

εικνα 2
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Παύση λειτυργίας για µεγάλ διάστηµα. Αντιπαγετική πρστασία. 

Συνιστάται η απυγή απστράγγισης λκληρυ τυ συστήµατς, επειδή υπκατάστατα τυ νερύ 

δηµιυργύν άλατα µέσα στ λέητα και τα θερµαντικά στιεία.

Σε περίπτωση πυ  λέητας δεν λειτυργεί τ ειµώνα και έτσι υπάρει κίνδυνς παγώµατς, συνιστάται η 

συµπλήρωση ειδικύ αντιπηκτικύ υγρύ στ νερ τυ συστήµατς (π.. γλυκλη µε αντιδιεM600glrα).

Η ηλεκτρνική διαείριση τυ λέητα περιλαµάνει λειτυργία πρστασίας απ πάγωµα, η πία λειτυργεί 

τν καυστήρα για να τάσει η θερµκρασία τυ νερύ τυς 30° C, ταν η θερµκρασία τυ νερύ στ κύκλωµα 

πέσει κάτω απ 5°C.

Η λειτυργία της αντιπαγετικής πρστασίας γίνεται ταν:

-  λέητας είναι συνδεδεµένς µε τ ρεύµα

- τ κµί (1) δεν είναι στη θέση (0)

- η παρή αερίυ είναι ανιτή

- η πίεση τυ συστήµατς είναι η απαιτύµενη

-  λέητας δεν είναι µπλκαρισµένς

Αλλαγή αερίυ

ι λέητες αυτί πυ έυν κατασκευαστεί για ρήση υσικύ αερίυ µπρύν να µετατραπύν για να καίνε 

αέρι αµηλής πίεσης. 

Η µετατρπή πρέπει να γίνει απ ειδικευµέν τενικ.

 λέητας είναι επλισµένς µε διαρικ αισθητήρα πίεσης πυ σταµατάει τη λειτυργία τυ σε περίπτωση 

έλλειψης νερύ ή µπλκαρίσµατς της αντλίας.

Τερµατισµς λειτυργίας λέητα

Για να τερµατιστεί η λειτυργία τυ λέητα, άλτε τ κµί (1) στ (0). Με αυτν τν τρπ απµνώνεται η 

ηλεκτρική παρή απ τ λέητα.

00
02

23
02

00

Ρυµπινέτ ρτωσης λέητα Ρυµπινέτ αδειάσµατς λέητα
εικνα 3
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Λυνίες µηανισµών ασαλείας - Ενεργπίηση 

1. Επιλγέας καλκαίρι - ειµώνας - Reset.

2. Λυνία µπλκαρίσµατς αερίυ.

3. Θερµστάτης υπερθέρµανσης ανιτς.

4. Λυνία µπλκαρίσµατς, καπνδς.

5. Λυνία έλλειψης νερύ ή µπλκαρίσµατς αντλίας.

6. Λυνία αισθητήρα πρλήµατς εστύ νερύ ρήσης.

7. Λυνία αισθητήρα πρλήµατς κεντρικής θέρµανσης.

8.Λυνία ηλεκτρικής παρής.

9. Λυνία κατάστασης παραγωγής εστύ νερύ ρήσης.

10. Λυνία κατάστασης κεντρικής θέρµανσης.

11. Λυνία ένδειης ύπαρης λγας.

Τα µηνύµατα 2-7 δείνυν τη θερµκρασία πυ έει τάσει τ σύστηµα. Τα πρλήµατα λειτυργίας αίννται 

απ τ τι η ένδειη ανασήνει.

Στην περίπτωση των παρακάτω λαών (    ) ι συνηθισµένες συνθήκες λειτυργίας µπρύν να 

απκατασταθύν στρίντας τ κµί (1) για λίγ στη θέση (R).

Στην περίπτωση πυ υπάρει ένδειη για µια απ τις παρακάτω λάες  (  )  θα ανασήνει και τ  (  ) .

Στην περίπτωση τυ (5), ελέγτε τι η πίεση τυ συστήµατς ανταπκρίνεται στα επίπεδα πυ αναέρνται 

στην αρή της σελίδας 6.

δηγίες Συντήρησης

Για να έετε απδτική και ασαλή λειτυργία τυ λέητά σας, πρέπει να τν ελέγει µετά τ τέλς κάθε 

περιδυ ειδικς τενικς.

Πρσεκτική συντήρησης θα εασαλίσει ικνµική λειτυργία. Μην καθαρίετε τ εωτερικ µε καθαριστικά 

πυ µπρύν να πρκαλέσυν γδαρσίµατα ή θρά (π.. ενίνη, ινπνευµα κ.λ.π.). Πάντα να κλείνετε τ 

ρεύµα πριν καθαρίσετε τη µνάδα (λέπε τν τερµατισµ λειτυργίας στη σελ. 6).

0002230300
εικνα 4
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∆ΗΓΙΕΣ ΠΥ ΑΦΡΥΝ ΤΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

Γενικές πληρρίες

Πρσή ταν  επιλγέας (1) έει τεθεί σε λειτυργία ειµώνα, µπρεί να ρειαστεί η αναµνή µερικών 

λεπτών σε κάθε µεσλάηση τυ ρυθµιστή θερµκρασίας κεντρικής θέρµανσης (5). Για να ανάψετε ανά 

τν κυρίως καυστήρα αµέσως τπθετήστε τν επιλγέα (1) στ (0) και µετά ανά στ ( ). ∆εν ρειάεται 

αναµνή, ταν  λέητας είναι σε λειτυργία παραγωγής εστύ νερύ ρήσης.

ι παρακάτω δηγίες απευθύννται στν τενικ για να τν ηθήσυν να κάνει µια εγκατάσταση ωρίς 

πρλήµατα.

δηγίες πυ αρύν εκκίνηση και λειτυργία τυ λέητα περιγράνται στ τµήµα “δηγίες πυ αρύν 

τν ρήστη”.

Η συντήρηση συσκευών πυ λειτυργύν µε αέρι πρέπει να γίνεται απκλειστικά απ ειδικευµένυς 

τενικύς.

Παρακαλύµε να λάετε υπψη σας τα παρακάτω:

-  λέητας µπρεί να συνδεθεί σε κάθε σύστηµα µνσωλήνι ή δισωλήνι πυ έει διάρα είδη σωµάτων. 

Η σεδίαση τυ δικτύυ µπρεί να γίνει παίρνντας υπψη τ διαθέσιµ µνµετρικ τυ κυκλρητή, πως 

αίνεται στη σελίδα 22.

- Μην αήσετε µέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακύλες, πλυστερίνη) κντά σε παιδιά, καθώς µπρεί να 

είναι επικίνδυνα.

- Αρική εκκίνηση τυ λέητα πρέπει να γίνει απ ειδικευµέν τενικ.

Αν δεν γίνυν τα παραπάνω θα ακυρωθεί η εγγύηση.

δηγίες πριν την εγκατάσταση

 συγκεκριµένς λέητας έει σεδιαστεί να εσταίνει νερ σε θερµκρασίες αµηλτερες απ τ σηµεί 

ρασµύ.  λέητας πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυ κεντρικής θέρµανσης και στα κατάλληλα µντέλα, σε δίκτυ 

παραγωγής εστύ νερύ πριν συνδέσετε τ λέητα, κάντε τα παρακάτω.

α -  Πρσεκτικς έλεγς τι  λέητας είναι συµατς µε τ διαθέσιµ αέρι. Για περισστερες πληρρίες, 

λέπε τ σηµείωµα στη συσκευασία και την ετικέτα στ λέητα.

 -  Πρσεκτικς έλεγς τι η καπνδς είναι η πρέπυσα, τι δεν εµπδίεται η ρή των καυσαερίων και τι 

η καπνδς δεν ρησιµπιείται απ άλλη συσκευή.

γ -  Πρσεκτικς έλεγς για τ αν θα ρησιµπιηθεί καπνδς πυ πρϋπάρει, να έει καθαριστεί 

πρσεκτικά απ κατάλιπα καύσης για να µην εµπδίεται η ρή των καυσαερίων.

Για να εασαλιστεί η σωστή λειτυργία της συσκευής και για να µην ακυρωθεί η εγγύηση, τηρήστε τις ακλυθες 
πρυλάεις

1. Κύκλωµα εστύ νερύ:
εάν η σκληρτητα τυ νερύ είναι µεγαλύτερη απ 20 °F (1 °F = 10 mg ανθρακικύ ασεστίυ ανά λίτρ νερύ) 
εγκαταστήστε ένα σύστηµα ελτιωτικής επεεργασίας νερύ µε λειτυργία πλυωσρικών αλάτων ή παρεµερές, 
σε συµµρωση µε τις ισύυσες διατάεις.

2. Κύκλωµα θέρµανσης
2.1.  σε καινύργι σύστηµα
Πριν πρωρήσετε στην εγκατάσταση τυ λέητα, τ σύστηµα θα πρέπει να καθαριστεί και να αππλύθεί πλύ καλά, 

πρκειµένυ να απµακρυνθύν εντελώς τυν άρηστα ρινίσµατα απ τη διάνιη σπειρωµάτων, θραύσµατα 
συγκλλήσεων και διαλύτες, ε σν υπάρυν, ρησιµπιώντας κατάλληλα δικά σας πρϊντα.

2.2. στ υπάρν σύστηµα:
 Πριν πρωρήσετε στην εγκατάσταση τυ λέητα, τ σύστηµα θα πρέπει να καθαριστεί και να αππλυθεί, 

πρκειµένυ να απµακρυνθύν λασπνερα και ρύπι, ρησιµπιώντας κατάλληλα δικά σας πρϊντα.
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Η άση για τη στήριη τυ λέητα στν τί 

Απασίστε για τη θέση τυ λέητα, µετά τπθετήστε τη άση στν τί. Συνδέστε τις σωληνώσεις γκαιύ 

και πλήρωσης νερύ στις θέσεις πυ υπάρυν στ κάτω µέρς της άσης.

Συνιστύµε να τπθετήσετε 2 άνες ασαλείας στην είσδ και την έδ τυ νερύ απ τ λέητα. ι άνες 

θα επιτρέψυν να γίνυν εργασίες στ σύστηµα ωρίς να αδειαστεί τελείως.

Αν γίνεται εγκατάσταση τυ λέητα σε ήδη υπάρν δίκτυ, πρτείνεται η τπθέτηση δεαµενής καθίησης 

στυς σωλήνες επιστρής και κάτω απ τ λέητα για να µαευτύν ι ακαθαρσίες πυ έυν απµείνει µετά 

τν καθαρισµ.

ταν στερεωθεί  λέητας στη άση, µετά συνδέστε τν καπνδ και τν αεραγωγ (ρακρ πρµηθεύνται) 

σύµωνα µε τις δηγίες πυ δίννται παρακάτω.

Στην περίπτωση εγκατάστασης λέητα ελεύθερης ρής, συνδέστε τ λέητα µε την καπνδ µε µεταλλικ 

σωλήνα, πυ θα αντέει στις µηανικές καταπνήσεις, στις υψηλές θερµκρασίες και στη διάρωση απ τα 

κατάλιπα της καύσης και τη συµπύκνωση.

Σηµαντικ: Σε περίπτωση εωτερικής εγκατάστασης,  λέητας πρέπει να εδιαστεί µε ένα ειδικ κάλυµµα, τ 

πί παρέεται απ την BAXI ως παρελκµεν. Συνδεύεται απ λεπτµερείς δηγίες τπθέτησης.
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ΜR: 3/4 πρσαγωγή θέρµανσης

US: 1/2 έδς εστύ νερύ ρήσης

GAS: 3/4 είσδς αερίυ

 ES: 1/2 είσδς κρύυ νερύ

RR: 3/4 επιστρή θέρµανσης

LUNA AIR 310 Fi 
πλατς  λέητα 450

υ
ψ


ς 

λέ


η
τα

 7
80

σηµεια στερεωσης 
λέητα

εικνα 5

Για την απυγή καταστρής των µεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών µερών, να ρησιµπιείτε µν υδέτερα 
καθαριστικά, δηλαδή µη-ινα και µη-αλκαλικά (π.. SENTINEL X400 και X100), και θα πρέπει να εργαστείτε µε 
αυστηρή συµµρωση πρς τις δηγίες τυ κατασκευαστή.

Να θυµάστε τι η παρυσία ένων σωµάτων στ σύστηµα θέρµανσης µπρεί να επηρεάσει δυσµενώς τη λειτυργία 
τυ λέητα (π.. υπερθέρµανση και θρυώδης λειτυργία τυ εναλλάκτη θερµτητας)
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∆ιαστάσεις λέητα

LUNA AIR 310 Fi 

Eαρτήµατα πυ περιλαµάνει η συσκευασία 

- Βάση

- Βάνα αερίυ (5)

- Βάνα εισδυ νερύ µε ίλτρ

- Ρδέλες

- Τηλεσκπικί σωλήνες

- Βίδες και ύσµατα τίυ

Εγκατάσταση καπνδυ και αγωγών αέρα

Εγγυµαστε την ευκλία και την ευελιία της 

εγκατάστασης για τυς λέητες ειασµένης 

ρής άρη στα εαρτήµατα πυ υπάρυν στη 

συσκευασία.

 λέητας είναι ειδικά σεδιασµένς για άµεση 

σύνδεση µε καπνδ/αεραγωγ πυ έει είτε 

ριντι, είτε κάθετ τερµατικ. Με τη ήθεια 

συστήµατς διαίρεσης µπρύν να τπθετηθύν 2 

καπνδι.

Εαρτήµατα σύνδεσης παρένται απκλειστικά απ 

τν κατασκευαστή.

15 16
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εικνα 7

εικνα 6



12

 Τερµατικά  Μέγιστ µήκς  Κάθε στρή   Κάθε στρή ∆ιάµετρς  Εωτερική 

 καπνδων: καπνδυ 90° µειώνει 45° µειώνει τ  τερµατικύ διάµετρς  

   τ µέγιστ    µέγιστ µήκς   αγωγύ

   µήκς κατά:   τυ αγωγύ 

    κατά: 

   

 Oµκεντρικά 4m 1m 0,5m 100mm 100mm

 Κάθετα 12m 0,5m 0,25m 133m 80mm

 ριντια 25m 0,5m 0,25m - 80mm 

µανικς καπνδς/αεραγωγς (µκεντρς)

Αυτς  τύπς αγωγύ επιτρέπει στα καυσαέρια να απρριθύν και να έρθει αέρας για την καύση, εωτερικά 

τυ κτιρίυ.

Η µκεντρη καµπύλη των 90° επιτρέπει τη σύνδεση τυ λέητα σε καπνδ - αεραγωγ πιασδήπτε 

κατεύθυνσης, καθώς µπρεί να περιστραεί κατά τυ 360°. Επίσης, µπρεί να ρησιµπιηθεί ως δευτερεύυσα 

καµπύλη και να συνδεθεί µε άλλ µκεντρ αγωγ ή καµπύλη 45°.

* Τ διάραγµα πρέπει να ααιρεθεί σε περίπτωση πυ η καπνδς επερνά τα 1,5 m.

Αν η έδς της καπνδυ είναι εωτερικά, τ τελείωµά της πρέπει να πρεέει τυλάιστν 18 mm απ τν 

τί για να µπρέσει να τπθετηθεί αλυµινένια επένδυση για να απευθεί διαρρή νερύ.

∆ιασαλίστε ελάιστη κατηρική κλίση 1 εκ. πρς τ εωτερικ για κάθε τρέν µέτρ αγωγύ.

Μια καµπύλη 90° µειώνει τ συνλικ µήκς καπνδυ κατά 1 m. Μια καµπύλη 45° µειώνει τ συνλικ µήκς 

καπνδυ κατά 0,5 m.

9405030830

κλάρ λάντα

διάραγµα (*)

µκεντρς έδς
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επιλγές εγκατάστασης ριντιας καµινάδας 

επιλγές εγκατάστασης καπνδυ LAS

L max = 4 m 
L max = 4 m

L max = 3 m L max = 3 m

L max = 4 m
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Επιλγές εγκατάστασης κάθετης καµινάδας

Αυτς  τύπς εγκατάστασης µπρεί να γίνει σε επίπεδη ή κεκλιµένη ρή, τπθετώντας τ κατάλληλ 

τελικ, πρστατευτικ καιρύ και κάλυµµα δίσκυ. (Επιπλέν εαρτήµατα πρµηθεύνται κατά παραγγελία).

Για λεπτµερείς περιγραές εγκατάστασης των εαρτηµάτων, συµυλευτείτε τις δηγίες πυ τα συνδεύυν.

L max = 4 m L max = 4 m L max = 3 mL max = 2 m
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......εωριστί καπνδς - αεραγωγς. 

Αυτς  τύπς εγκατάστασης επιτρέπει την απρριψη των καυσαερίων και εωτερικά τυ κτιρίυ και µέσω 

απλής καµινάδας.

Αέρας καύσης µπρεί να δηγηθεί στν καυστήρα, απ εκεί πυ είναι τπθετηµένς. Για να γίνει η 

µετατρπή αυτή ρειάνται πρσαρµγέας καπνδυ (100/80), πρσαρµγέας αεραγωγύ. Τ τελευταί 

µπρεί να τπθετηθεί αριστερά ή δειά τυ τερµατικύ της καπνδυ, ανάλγα µε τις απαιτήσεις της 

εγκατάστασης.

Για τ µετατρπέα τυ αεραγωγύ τπθετήστε τις ίδες και τις λάντες πυ έυν ααιρεθεί απ τ καπάκι.

Τ διάραγµα µπρεί να ααιρεθεί αν εγκατασταθύν εωριστί καπνδς και αεραγωγς.

Η καµπύλη των 90° επιτρέπει τη σύνδεση τυ λέητα σε καπνδ-αεραγωγ πιασδήπτε κατεύθυνσης, 

καθώς µπρεί να περιστραεί κατά 360°. Επίσης, µπρεί να ρησιµπιηθεί ως δευτερεύυσα καµπύλη και να 

συνδεθεί µε άλλν µκεντρ αγωγ ή καµπύλη 45°.

Μια καµπύλη 90° µειώνει τ συνλικ µήκς καπνδυ κατά 0,5 m. Μια καµπύλη 45° µειώνει τ συνλικ 

µήκς καπνδυ κατά 0,25 m.

πρσαρµγέας αεραγωγύ

πρσαρµγέας 
καπνδυ

κλάρ

99
10

07
10

00

Επιλγές εγκατάστασης εωριστών ριντιων καπνδων.

Πρσή: ∆ιασαλίστε ελάιστη κατηρική κλίση 1 εκ. πρς τ εωτερικ για κάθε τρέν µέτρ αγωγύ.

Σε περίπτωση τπθέτησης συλλέκτη συµπυκνωµάτων, η γωνία τυ αγωγύ συµπυκνωµάτων πρέπει να έει 

διεύθυνση πρς τ λέητα.
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Σηµείωση: Για τυς τύπυς C52, τα τελικά αναρρησης αέρα για την καύση και της εδυ καυσαερίων δεν 

πρέπει να τπθετύνται σε αντικρινύς τίυς τυ κτιρίυ.

Τ µέγιστ µήκς τυ αγωγύ αναρρησης είναι 10m. Αν τ µήκς της καπνδυ επερνά τα 6 m,  

συλλέκτης συµπυκνωµάτων (πραιρετικά) πρέπει να τπθετηθεί κντά στ λέητα.

(L1 + L2) max  = 25 m   
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Επιλγές εγκατάστασης εωριστών κάθετων καπνδων

L max = 8 m 
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L  max = 11 m L max  = 12 m    
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Πρσή: Αν εγκατασταθεί απλή καπνδς, εαιωθείτε τι είναι καλά µνωµένη (π.. πετράµακας) ταν 

περνάει απ τίυς.

Για λεπτµερείς περιγραές της εγκατάστασης των εαρτηµάτων συµυλευτείτε τις δηγίες πυ τις 

συνδεύυν.

εωριστή ρύθµιση καυσαερίων - αέρα

Η ρύθµιση αυτή απαιτείται για τη έλτιστη λειτυργία της καύσης. Η σύευη τυ αέρα αναρρησης πυ 

µπρεί να είναι στ αριστερ ή δεί µέρς της καπνδυ, περιστρέεται για να ρυθµίσει τν επιπλέν αέρα 

σύµωνα µε τ λικ µήκς της καπνδυ και τυ αεραγωγύ για τν αέρα καύσης.

Στρίντας τ ρυθµιστή δειστρα, µειώνεται  αέρας καύσης και αριστερστρα αυάνεται.

Για καλύτερα απτελέσµατα, ένας αναλυτής καυσαερίων µπρεί να ρησιµπιηθεί για µέτρηση τυ CO2. 

Ρυθµίντας τν αέρα πρέπει να επιταύνυµε τις τιµές πυ αναγράνται στν παρακάτω πίνακα, αν  

µετρητής δείνει αµηλτερες τιµές.

Για να ρησιµπιηθεί σωστά  µετρητής, συµυλευτείτε τις τενικές δηγίες πυ συνδεύυν τ εάρτηµα.

- Τ διάραγµα είναι σεδιασµέν για ρήση µε τ µντέλ LUNA AIR 310 F1 µν. Τπθετήστε αυτ τ 

εάρτηµα στην υπδή τυ εισαγµενυ αέρα, µν εάν τ συνλικ µήκς των καπνδων και αγωγών αέρα 

δεν επερνά τα 2 µέτρα.

    (*)  CO2% 

 ΜΝΤΕΛ ΛΕΒΗΤΑ (L1+L2) MAX ΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΣ

     G20 G30 G31

  0÷2 3 ναι 

 LUNA AIR 310 Fi 2÷10 2 ι 7 _ 8,5

  10÷25 3 ι 
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εικνα 9
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άνιγµα
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Σύνδεση παρής ρεύµατς 

Η ασάλεια της συσκευής εγγυάται µν αν έει γίνει σωστή γείωση µε άση τις διεθνείς συµάσεις και 

συµωνίες.

Συνδέστε τ λέητα σε µνασικ ρεύµα 220-230V και γειώστε την παρή τυ ρεύµατς µε τη ήθεια τυ 

καλωδίυ πυ παρέεται. Βεαιωθείτε τι έυν συνδεθεί σωστά ι πλικτητες.

ρησιµπιήστε διπλικ διακπτη µε διάκεν τυλάιστ 3mm ανάµεσα στυς πλυς.

Σε περίπτωση πυ αντικαταστήσετε τ καλώδι, τπθετήστε ένα HAR HOS VV-F’ 3x0,75 mm2

µε µέγιστη διάµετρ 8mm.

...πρσαση στν πίνακα ηλεκτρικής παρής.

-  Κψτε την ηλεκτρική παρή µε τη ήθεια τυ διπλικύ διακπτη.
-  ειδώστε τις 2 ίδες πυ συγκρατύν τν πίνακα στ λέητα.
-  Περιστρέψτε τν πίνακα.
-  ειδώστε τ καπάκι και απκτήστε πρσαση στις καλωδιώσεις (εικνα 10).

L: Καέ άση
N: Μπλε υδέτερς

: Κίτριν/πράσιν γείωση
(1), (2): Τερµατικ θερµστάτη δωµατίυ

Σύνδεση θερµστάτη ώρυ

- Απκτήστε πρσαση στν πίνακα ηλεκτρικής παρής (εικνα 11) πως 
περιγράεται στην πρηγύµενη εντητα.
- Ααιρέστε τη γέυρα ανάµεσα στα τερµατικά (1) και (2).
- Τπθετήστε ένα διπλ καλώδι και συνδέστε τ στα δύ τερµατικά.

Σύνδεση ρνδιακπτη (Κεντρική Θέρµανση)

- ειδώστε τις δύ ίδες πυ πρστατεύυν τν πίνακα ελέγυ τυ 
λέητα και στρέψτε τν πρς τα κάτω.
- ειδώστε τις δύ ίδες τυ καλύµµατς της πλακέτας και ααιρέστε τ 
ώστε να εµανιστεί η πλακέτα.
- Συνδέστε τ µτέρ τυ ρνδιακπτη στη διάταη Α3 της πλακέτας 
(επαές 1 και 3).
- Συνδέστε τις επαές τυ ρνδιακπτη στη διάταη Α3 της πλακέτας 
(επαές 2 και 4) αύ ααιρέσετε τη γέυρα ραυκύκλωσης.

Εάν εγκαταστήσετε ρνδιακπτη µπαταρίας, αήστε ελεύθερες τις 
επαές 1 και 3 της διάταης Α3.
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καπάκι

άση ακρδεκτών
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εικνα 11
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Φρµες για την αλλαγή αερίυ. 

Ένας ειδικς τενικς µπρεί να µετατρέψει αυτ τ λέητα να δυλέψει απ υσικ αέρι (G 20) σε υγραέρι 
(G 30,31).
Τα LUNA AIR 310 Fi δεν έυν σεδιαστεί για ρήση µε υγραέρι G30.
Η διαδικασία για αθµνµηση τυ ρυθµιστή πίεσης εαρτάται ανάλγα µε τν τύπ της αλίδας αερίυ (HO-
NEYWELL ή SIT, εικνα 12).
Κάντε τις παρακάτω διαδικασίες µε την καθρισµένη σειρά:
Αντικαταστήστε τα κύρια ακρύσια τυ καυστήρα.
Αλλάτε την τάση διαµρωσης.
Πρωρήστε µε νέες τιµές για τη µέγιστη και ελάιστη πίεση τυ εαρτήµατς πίεσης.

Αντικατάσταση των κυρίων ακρυσίων τυ καυστήρα.

- Πρσεκτικά ααιρέστε τν καυστήρα απ την έδρα τυ.
- Αντικαταστήστε τα κύρια ακρύσια και σίτε τα γρήγρα για να µην υπάρει διαρρή. Η διάµετρς των 
ακρυσίων δίνεται στν πίνακα 2, σελίδα 20.

Αντικατάσταση τυ ρυθµιστικύ ελατηρίυ πίεσης.
- Ααιρέστε τυς σικτήρες πυ τ κρατύν στ σωλήνα.
- Τραήτε και ααιρέστε τ ρυθµιστή.
- Ελευθερώστε τ παιµάδι και ειδώστε τελείως τ σωλήνα.
- Αντικαταστήστε τ ελατήρι και τπθετήστε τ καινύργι στη σωστή τυ θέση (εικνα 13).
- Τπθετήστε τ σωλήνα στη θέση τυ και κάντε τη νέα ρύθµιση πως περιγράεται στ ∆.

Αλλάτε την τάση διαµρωσης.
- Ααιρέστε τις δύ ίδες πυ συγκρατύν τν πίνακα ελέγυ και σπρώτε τν πρς τα επάνω.
- Θέσετε τη γέυρα ή τ διακπτη, σύµωνα µε τν τύπ τυ αερίυ πυ ρησιµπιείται, πως περιγράεται 
στ κεάλαι της σελίδας 22.

SIT SIGMA 845Honeywell VK 4105 M 

99122215000207_0406

Pc

Pb

Pa

εικνα 12
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Ρύθµιση τυ ρυθµιστή πίεσης. 
Συνδέστε τ θετικ άκρ ενς µανµέτρυ (ίσως νερύ) στ σηµεί δκιµής (Pb) της αλίδας πίεσης αερίυ 
(εικνα 12). Συνδέστε, µν για µντέλα µε στεγαν θάλαµ, τ αρνητικ άκρ τυ µανµέτρυ σε ένα τα για 
να ενώσετε την έδ ρύθµισης τυ λέητα, την έδ της ρυθµιστικής αλίδας και τ µανµετρ.
(Η ίδια µέτρηση µπρεί να γίνει συνδέντας τ µανµετρ στ σηµεί δκιµής (Pb) αύ έετε ααιρέσει τ 
µπρστιν κάλυµµα τυ στεγανύ θαλάµυ).
Αν µετράτε την πίεση καυστήρων µε άλλη µέθδ, µπρεί να γάλετε άλλ απτέλεσµα επειδή η υππίεση πυ 
δηµιυργείται στ θάλαµ απ τν ανεµιστήρα δεν λαµάνεται υπ’ψιν.

∆1) Ρύθµιση για την νµαστική ισύ (A εικνα 13).

Ανίτε τη άνα αερίυ και περιστρέψτε τ κµί (1) στη θέση λειτυργίας ειµώνα ( ).
Ανίτε τ εστ νερ µιας ρύσης για να πιάσετε την ελάιστη παρή 10 λίτρα/λεπτ ή εαιωθείτε τι έυν 
ρυθµιστεί ι µέγιστες απαιτήσεις για εστ νερ.
Ααιρέστε τ κάλυµµα τυ ρυθµιστή.
Ρυθµίστε την µπρύτινη ίδα για να πάρετε την πίεση πυ αναγράεται στν πίνακα 1 στη σελίδα 20.
Ελέγτε τι η δυναµική πίεση παρής τυ λέητα, πως µετράται στ σηµεί εισδυ (Pb) της αλίδας 
πίεσης (εικνα 12) είναι σωστή (30mbar για G30, 37mbar για G31, 20mbar για υσικ αέρι).
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∆ 2.1) Ρύθµιση για µειωµένη απδιδµενη ισύ (B εικνα 13).

- Απσυνδέστε τ καλώδι παρής τυ ρυθµιστή και ειδώστε την κκκινη ίδα για να πιάσετε την πίεση πυ 
αντιστιεί στη µειωµένη απδιδµενη ισύ (πίνακας 1).
- Συνδέστε τ καλώδι.
- Τπθετήστε τ καπάκι τυ ρυθµιστή και ασαλίστε τη ίδα.

∆3) Τελικς έλεγς.
Τπθετήστε την επιπλέν ετικέτα, αναέρντας τν τύπ αερίυ και τις ρυθµίσεις πυ έγιναν.

Πίνακας πίεσης καυστήρα-Απδιδµενη ισύς.

Πίνακας κατανάλωσης-ακρύσια καυστήρα

 LUNA AIR 310 Fi

 mbar mbar kW kcal/h
 G . 20 G . 31
 1,8 4,9 10,4 8.900 Μειωµενη απδιδµενη ισυ

 2,1 5,5 11,6 10.000
 2,7 7,2 14,0 12.000
 3,7 9,8 16,3 14.000
 4,8 12,9 18,6 16.000
 6,1 16,3 20,9 18.000
 7,5 20,1 23,3 20.000
 9,1 24,3 25,6 22.000
 10,8 28,9 27,9 24.000
 13,4 35,8 31,0 26.700 νµαστικη απδιδµενη ισυ
 

1 mbar = 10,197 mmH20 

Πινακας 1

 LUNA AIR 310 Fi
Καταναλωση 15 C-1013 mbar G.20 G.31
νµαστικη απδιδµενη ισυ 3,63 m3/h 2,67 kg/h
Μειωµενη απδιδµενη ισυ 1,26 m3/h 0,92 kg/h
p.c.i. 34,02 MJ/m3 46,3 MJ/kg

Πινακας 3 

 Μντελ λεητα    LUNA AIR  310 Fi
Τυπς αεριυ  G.20 G.31
Κυρια διαµετρς ακρυσιυ  1,28 0,77
Αριθµς ακρυσιων 15 15

Πινακας 2 
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Συσκευές ελέγυ και λειτυργίας 
 λέητας έει σεδιαστεί µε άση τις Ευρωπαϊκές δηγίες και συγκεκριµένα εδιάεται µε τα παρακάτω:
- Πτενσιµετρ ρύθµισης θερµκρασίας κεντρικής θέρµανσης. Τ πτενσιµετρ αυτ θέτει τη µέγιστη 
θερµκρασία ρής τυ κεντρικύ συστήµατς. Τ εύρς κυµαίνεται µεταύ 30° C και 85° C. Για να αυήσετε τη 
θερµκρασία στρίψτε τ κµί (12) δειστρα και για να τη µειώσετε αριστερστρα.
- Πτενσιµετρ ρύθµισης θερµκρασίας εστύ νερύ ρήσης. Τ πτενσιµετρ αυτ θέτει τη µέγιστη 
θερµκρασία εστύ νερύ ρήσης. Τ εύρς κυµαίνεται µεταύ 35° C και 65° C ανάλγα µε τη ρή τυ νερύ 
εισδυ.
Για να αυήσετε τη θερµκρασία, στρέψτε τ κµί (13) δειστρα και για να τη µειώσετε αριστερστρα.
∆ιακπτης πίεσης αέρα για µντέλα ειασµένης ρής.  διακπτης αυτς επιτρέπει στν κυρίως καυστήρα να 
λειτυργήσει µε την πρϋπθεση τι η λειτυργία της καπνδυ είναι τέλεια.
Σε περίπτωση πυ συµεί ένα απ τα παρακάτω σάλµατα:
-  Φράιµ καπνδυ.
-  Φράιµ τυ εντύρι.
-  Μπλκάρισµα τυ ανεµιστήρα.
-  Η σύνδεση µεταύ τυ εντύρι και τυ διακπτη πίεσης αέρα δεν είναι ενεργή.

 λέητας θα µείνει σε αναµνή (stand-by) και η λυνία (4) θα ανασήνει.

- Θερµστάτης υπερθέρµανση.
άρη σε αισθητήρα πυ είναι τπθετηµένς στη ρή τυ νερύ, η ρή αερίυ πρς τν καυστήρα διακπτεται 
σε περίπτωση υπερθέρµανσης τυ νερύ στ κυρίως κύκλωµα. Σε αυτή την περίπτωση,  λέητας µπλκάρεται 
και η επανεκκίνηση είναι δυνατή µν αύ έει λυθεί η αιτία πυ πρκαλεί τ πρληµα. (Στρίψτε τ κµί 
(1) στη θέση (R) για σύντµ ρνικ διάστηµα).

Απαγρεύεται να θέσετε αυτή τη συσκευή ελέγυ εκτς λειτυργίας.

- Ανινευτής ινισµύ λγας
Τ ηλεκτρδι - αισθητήρι λγας, πυ είναι τπθετηµέν δειά τυ καυστήρα, εγγυάται ασάλεια στη 
λειτυργία σε περίπτωση λάης στ αέρι ή ανεπάρκειας στη λγα τυ καυστήρα. Κάτω απ αυτές 
τις συνθήκες  λέητας µπλκάρει. Στρέψτε τ κµί (1) για µικρ ρνικ διάστηµα στη θέση (R) για 
επανεκκίνηση.

- Αισθητήρας υδραυλικής διαρικής πίεσης
 αισθητήρας πίεσης τπθετηµένς στην υδραυλική σύνδεση, επιτρέπει στν καυστήρα να ανάψει µν αν 
υπάρει τ κατάλληλ µνµετρικ. Με αυτν τν τρπ πρστατεύεται  εναλλάκτης λγας - νερύ απ 
πιθανή έλλειψη νερύ ή ραίµατς της αντλίας.
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- Επιπλέν λειτυργία της αντλίας
Η ηλεκτρνικά ελεγµενη αντλία λειτυργεί για 3 επιπλέν λεπτά, ταν  λέητας πυ λειτυργεί σε 
κατάσταση ειµώνα και  καυστήρας έει σήσει απ την παρέµαση τυ θερµστάτη δωµατίυ ή τν 
τερµατισµ της λειτυργίας.

- ∆ιάταη Αντιπαγετικής Πρστασίας
Τ ηλεκτρνικ σύστηµα τυ λέητα περιλαµάνει τη λειτυργία αντιπαγετικής πρστασίας και στ σύστηµα 
Κ.Θ. και στ σύστηµα παραγωγής .Ν.. Θέτει σε λειτυργία τν καυστήρα, ώστε η θερµκρασία νερύ να 
τάσει τυς 30° C, ταν αυτή πέσει κάτω απ 5° C.
Αυτή η λειτυργία ενεργπιείται, ταν η ηλεκτρική παρή στ λέητα είναι στη θέση (Ν),  διακπτης 
επιλγής (1) δεν είναι στη θέση τυ (0), η παρή αερίυ είναι ανικτή και η πίεση νερύ στ δίκτυ είναι στα 
επιθυµητά επίπεδα.

- Απυγή µπλκαρίσµατς αντλίας
Σε περίπτωση πυ δεν υπάρει εντλή είτε για κεντρική θέρµανση είτε για παραγωγή εστύ νερύ, για 
24 ώρες η αντλία θα λειτυργήσει αυτµατα για 1 λεπτ. Η λειτυργία αυτή ενεργπιείται ταν υπάρει 
ηλεκτρική παρή στ λέητα και τ κµί επιλγής (1) δεν είναι στη θέση (0).

- Πρστασία µπλκαρίσµατς της άνας εκτρπής
Σε περίπτωση πυ δεν υπάρει ήτηση θέρµανσης για 24 ώρες, η άνα εκτρπής τίθεται σε λειτυργία και 
πραγµατπιεί µια πλήρη στρή.
Αυτή η λειτυργία πραγµατπιείται ταν  λέητας τρδτείται µε ρεύµα και  διακπτης επιλγής (1) δεν 
είναι στη θέση (0).

- Υδραυλική αλίδα ασαλείας (δίκτυ θέρµανσης)
Τ εάρτηµα αυτ είναι καθρισµέν στα 3 bar και ρησιµπιείται απ τ δίκτυ θέρµανσης.
Η αλίδα ασαλείας θα πρέπει να συνδέεται σε σινι απέτευσης.
Η ρησιµπίηση της ως µέσ απέτευσης τυ δικτύυ απαγρεύεται.

Βαθµνµηση ηλεκτρνικύ πίνακα

ταν η γέυρα ή  διακπτης είναι σε θέση OFF:
T.RISC : Εύρς θερµκρασίας θέρµανσης 30-85° C
GPL : Λειτυργία συστήµατς µε υσικ αέρι
Τ-off : ρνς αναµνής (stand-by) 3 λεπτών
POMPA : 3λεπτη λειτυργία αντλίας (στη θέρµανση) ταν σταµατήσει η λειτυργία τυ λέητα.
D. POMPA:  διακπτης πρέπει να είναι πάνττε στη θέση Off.
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ταν η γέυρα ή  διακπτης είναι σε θέση Ν:

T.RISC : Εύρς θερµκρασίας θέρµανσης 30-45° C
GPL : Λειτυργία συστήµατς µε υγραέρι
Τ-off : ρνς αναµνής (stand-by) 10 δευτερλέπτων
POMPA : Συνεής λειτυργία αντλίας κατά τη θέρµανση
D. POMPA: µη επιθυµητή επιλγή γι’αυτ τ µντέλ λέητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βεαιωθείτε τι έει απσυνδεθεί η ηλεκτρική παρή πριν κάνετε ρυθµίσεις.

Τπθέτηση τυ αισθητήρα ανάλεης και λγας

Έλεγς των παραµέτρων καύσης
Για τη µέτρηση της απδσης της καύσης και των επιπέδων υγιεινής των πρϊντων της καύσης, τα µντέλα 
ειασµένης ρής είναι εδιασµένα µε 2 σηµεία ελέγυ στν κωνικ σύνδεσµ πυ έει ειδική σεδίαση για 
αυτ τ σκπ.
Ένα απ τα 2 σηµεία ελέγυ είναι συνδεδεµέν στην καπνδ για να γίνυν µετρήσεις των επιπέδων 
υγιεινής των πρϊντων της καύσης και της απδσης της καύσης.
Τ δεύτερ σηµεί ελέγυ συνδέεται στν αγωγ εισδυ αέρα καύσης για να ελέγει για πιθανή είσδ 
καυσαερίων στην περίπτωση διπλής µκεντρης καπνδυ.
Τ σηµεί ελέγυ στην καπνδ µετράει τ παρακάτω:
- Θερµκρασία πρϊντων καύσης.
- Συγκέντρωση υγνυ (2) ή εναλλακτικά διειδίυ τυ άνθρακα (CO2).
- Συγκέντρωση µνειδίυ τυ άνθρακα (CO).
Η θερµκρασία τυ αέρα καύσης πρέπει να µετράται στ σηµεί ελέγυ πυ συνδέεται στν αγωγ εισδυ 
τυ αέρα.
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Απδση µανµετρικύ ύψυς αντλίας.
Αυτή είναι αντλία µεγάλυ µανµετρικύ κατάλληλη για κάθε εγκατάσταση µνσωλήνιυ ή δισωλήνιυ 
συστήµατς. Η αλίδα εαέρωσης επιτρέπει τη γρήγρη εαέρωση τυ συστήµατς.

Η αντλία, πυ είναι τπθετηµένη στ λέητα, είναι σεδιασµένη για λειτυργία
στη µέγιστη ταύτητα (ΙΙΙ). Απεύγετε τη ρήση της πρώτης ταύτητας, καθώς η παρή/µανµετρικ ύψς 
δεν ικανπιεί τις συνθήκες καννικής ρήσης.
Η αντλία τυ λέητα, πως παραδίδεται, είναι πρκαθρισµένη να λειτυργεί στη µεγαλύτερη ταύτητα (III). 
Να µην επιλέετε την πρώτη ταύτητα (Ι) ταν η έδς και η κατεύθυνση της αντλίας δεν συµπίπτυν σε 
καννικές συνθήκες.

Πώς να καθαρίσετε τ σύστηµα παραγωγής εστύ νερύ ρήσης απ ασεστλιθικά κατακάθια
Για να καθαριστεί τ σύστηµα παραγωγής εστύ νερύ ρήσης, δεν είναι απαραίτητ να ααιρεθεί  
εναλλάκτης θερµτητας, αν η διάταη είναι εδιασµένη µε τις κατάλληλες άνες (κατά παραγγελία) στην 
είσδ και έδ τυ εστύ νερύ.

Για να γίνει  καθαρισµς: 
-  Κλείστε την είσδ κρύυ νερύ.
-  Απστραγγίστε τ σύστηµα παραγωγής εστύ νερύ ρήσης, ανίγντας τ εστ νερ µιας ρύσης.
-  Κλείστε την έδ τυ boiler.
-  ειδώστε τα καπάκια των απστραγγιστών.
-  Ααιρέστε τα ίλτρα.
Σε περίπτωση πυ δεν υπάρυν αντίστιες άνες, πρέπει να απσυνδεθεί  εναλλάκτης θερµτητας, πως 
περιγράεται στην παρακάτω εντητα, και να γίνει  καθαρισµς απ κατακάθια στην έδρα τυ boiler και  
αισθητήρας ΝΤC. Για τν καθαρισµ τυ boiler πρτείνυµε τη ρήση Cillit FFW-AL ή Beckinser HF-AL.
Σε ειδικές περιπτώσεις πυ η σκληρτητα τυ νερύ επερνά τα 25°F(1°F=10mg ανθρακικύ ασεστίυ για 
κάθε λίτρ νερύ) συνιστύµε να τπθετήσετε µετρητή πλυώσατης στην είσδ κρύυ νερύ.
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Πώς να απσυνδέσετε τν εναλλάκτη τυ boiler. 
 ανείδωτς εναλλάκτης θερµτητας απσυνδέεται εύκλα µε ένα κατσαίδι κάνντας τα παρακάτω: 
-  Απστραγγίστε, αν είναι δυνατν, τ σύστηµα τυ λέητα απ τη άνα απστράγγισης.
-  Απστραγγίστε τ boiler.
-  Ααιρέστε τις 2 ίδες (µπρστά σας) πυ συγκρατύν τν εναλλάκτη τυ boiler και τραήτε τν απ την έδρα τυ 

(εικνα 15).

Καθαρισµς ίλτρυ νερύ.
 λέητας είναι εδιασµένς µε ίλτρ νερύ τπθετηµέν στ υδραυλικ κιώτι.
Καθαρίστε τ κάνντας τα παρακάτω:
-  Απστραγγίστε τ νερ τυ boiler.
-  ειδώστε τη ίδα στν αισθητήρα ρής.
-  Τραήτε τν αισθητήρα ρής και τ ίλτρ.
-  Καθαρίστε τ.

Πρσή: Στην περίπτωση αλλαγής και/ή καθαρισµύ των o-ring στ υδραυλικ κιώτι, µην ρησιµπιήσετε 
λάδι ή γράσ σαν λιπαντικ αλλά απκλειστικά Molykote!!!

Βίδες ασάλισης εναλλάκτη τυ 
boiler

Παιµάδι ασάλισης 
αισθητήρα ρής
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΑ

LUNA AIR 310 Fi

14. Πρεσστάτης
15. Ακρδέκτης αερίυ
16. Βαλίδα εισδυ νερύ δικτύυ και ίλτρ
17. Συναρµλγηση αλίδας απκλισης
18. Μτέρ αλίδας 3 διευθύνσεων
19. Αισθητήρας υδραυλικής διαρικής πίεσης
20. Αισθητήρας ρής
21. Αυτµατ by-pass
22. Πλακειδής εναλλάκτης θερµτητας εστύ νερύ ρήσης
23. Βαλίδα ανακύισης πίεσης
24. Σηµεί απστράγγισης
25. Βαλίδα ανακύισης πίεσης
26. Μικρ-διακπτης πρτεραιτητας ρής εστύ νερύ 
ρήσης
27. Αισθητήρι-διακπτης διαρικής πίεσης
28. Αντλία και διαωριστής νερύ
29. Αυτµατς εαερωτήρας
30. Αισθητήρι NTC εστύ νερύ ρήσης
31. Αισθητήρι NTC κεντρικής θέρµανσης
32. Θερµστάτης υπερθέρµανσης
33. ∆εί διαστλής
34. Βαλίδα αερίυ
35. Ακρύσι καυστήρα
36. Κεντρικς καυστήρας
37. Ηλεκτρδια ανάλεης
38. Ηλεκτρδι αίσθησης λγας
39. Εναλλάκτης θερµτητας
40. Καπνδς
41. Ανεµιστήρας
42. ∆ιακπτης πίεσης αέρα
43. Σηµεί θετικής πίεσης
44. Σηµεί αρνητικής πίεσης
45. Υπδή καµινάδας

 κατάθλιψη  έδς  αέρι είσδς  επιστρή 
 θέρµανσης εστύ   εστύ  θέρµανσης
  νερύ   νερύ 
  ρήσης  ρήσης
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Απεικνιση ∆ιαγράµµατς Καλωδιώσεων 

LUNA AIR 310 Fi
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∆ιάγραµµα σύνδεσης αλίδας αερίυ και ηλεκτρικύ αναλεκτήρα. 

 λέητας είναι πρετιµασµένς να συνδεθεί µε 2 τύπυς αλίδων αερίυ µε τυς ηλεκτρικύς 
αναλεκτήρες πυ αντιστιύν στην καθεµιά.

ρήση της αλίδας αερίυ HONEYWELL ρήση της αλίδας αερίυ SIT
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HONEYWELL
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Σύνδεση ειριστηρίυ απστάσεως (διατίθεται πραιρετικά) 
 Είναι δυνατή η σύνδεση µε ειριστήρι απστάσεως, διατίθεται πραιρετικά, τ πί ελέγει και απεικνίει 
απ απσταση τις ακλυθες λειτυργίες:
A) Επιλγή λειτυργίας τυ λέητα (Off - ειµώνας - Καλκαίρι), ρύθµιση της θερµκρασίας νερύ και για την 
Κ.Θ> και για τα .Ν..
Β) ρνδιακπτης µε δύ επίπεδα θερµκρασίας ώρυ: ηµέρας και νυκτς

Τ ειριστήρι απστάσεως συνδέεται µε την πλακέτα τυ λέητα µέσω µιας εωριστής πλακέτας, η πία 
ρηγείται κατπιν παραγγελίας. Βλέπε εικνα 20 και εικνα 21 για την εωριστή πλακέτα και τη σύνδεση τυ 
τηλεειριστηρίυ.

Για τη σύνδεση τυ τηλεειριστηρίυ στ λέητα απαιτείται δίκλων καλώδι ελάιστης διατµής 0,5 mm@ και 
µέγιστυ µήκυς 50 m. Πρέπει να δθεί πρσή στην πλικτητα +/-, αλλιώς τ ειριστήρι απστάσεως δεν 
θα δυλέψει.

Τ ειριστήρι απστάσεως λειτυργεί ταν  διακπτης επιλγής (1) είναι στη Θέση ειµώνα ή καλκαιριύ. Σε 
αυτές τις συνθήκες, ι επιλγείς τυ πίνακα ελέγυ (12) και (13) είναι εκτς λειτυργίας. Η εναλλαγή ειµώνα/
καλκαιριύ και η ρύθµιση θερµκρασίας θα πραγµατπιείται απ τ τηλεειριστήρι. ταν  λέητας είναι 
ειριµενς απ απσταση, ι ενδείεις (9) και (10) τυ πίνακα ελέγυ θα δείνυν τη λειτυργία τυ λέητα 
µε ανασηµα αντί τυ σταθερύ ωτισµύ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚ: ταν συνδέσετε τ ειριστήρι απστάσεως, η γέυρα µεταύ των επαών 1 και 2 πρέπει να 
καταργηθεί.

Τ καλώδι ένωσης µεταύ της επαής Α6 και τυ τερµατικύ πίνακα παρέεται µε τ εωτερικ αισθητήρι. 
Λεπτµερείς δηγίες σετικά µε τη σύνδεση, τη ρήση τυ τηλεειριστηρίυ και την εωριστή πλακέτα 
παρένται ως παρελκµενα.

Ααιρέστε τη γέυρα ανάµεσα στα τερµατικά (1) και (2).

ΛΕΑΝΤΑ
Ν.C.  Επαή καννικα κλειστή
C  Κινή επαή
Ν.Α.  Επαή καννικα ανικτή
+  Θετικς επαή ειριστηρίυ απστασεως
 -  Αρνητικς επαή ειριστηρίυ απστασεως
S.EXT  Tερµατρικ εωτερικύ αισθητηρίυ

ΡΩΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Μ  Καέ
Ν  Μαύρ
C  Aνικτ µπλε
R  Κκκιν
Α6  Επαή σύνδεσης εωτερικύ αισθητηρίυ
Α7  Επαή σύνδεσης εωριστής πλακέτας

εικνα 20

ιδα

στηριγµα καλωδιυ
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Ηλεκτρική σύνδεση σε πλυωνικ σύστηµα 
Η συνδεσµλγία σε πλυωνικ σύστηµα είναι πρκαθρισµένη. Τ ειριστήρι απστάσεως µπρεί να 
ρησιµπιηθεί σαν θερµστάτης ώρυ µιας ώνης, ταν άλλι θερµστάτες ώρυ µπρύν να ελέγυν τις 
υπλιπες ώνες.
Βλέπε τ διάγραµµα σύνδεσης στην εικνα 21.

εικνα 21

ωνη Ν
θερµστατης ωρυ

ηλεκτραλιδα
ωνη 1

ωνη 3
θερµστατης ωρυ

ωνη 2
θερµστατης ωρυ

ωνη 1
τηλεειρισµς
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Σύνδεση εωτερικύ αισθητηρίυ. 

 λέητας είναι πρσυνδεµένς για σύνδεση µε εωτερικ αισθητήρι (έρεται ως έτρα).
Για τη σύνδεση συµυλευτείτε την παρακάτω εικνα και τις δηγίες πυ συνδεύυν τν αισθητήρα.

Αν εγκαταστήσετε και τ εωτερικ αισθητήρι και τ ειριστήρι απστάσεως, απσυνδέστε τα καλώδια απ 
τν τερµατικ πίνακα πυ παρέεται µε τ εωτερικ αισθητήρι και ρησιµπιήστε τν τερµατικ πίνακα 
πυ παρέεται µε τ τηλεειριστήρι. (Βλέπε εικνα 20 για τη σύνδεση τυ εωτερικύ αισθητηρίυ).
ταν τ εωτερικ αισθητήρι είναι συνδεδεµέν,  µηανισµς ρύθµισης της θερµκρασίας τυ κυκλώµατς 
θέρµανσης καννίει τ συντελεστή διανµής Kt.
ι παρακάτω εικνες δείνυν τη σέση µεταύ της θέσης τυ κµίυ και τις καµπύλες.
Ενδιάµεσες καµπύλες µπρύν να τεθύν σε ισύ.

Πρσή: Η τιµή της θερµκρασίας ΤΜ εαρτάται απ τη θέση της γέυρας ή τυ διακπτη T.RISC. (λέπε 
παράγρα στη σελ. 20). Η µέγιστη τιµή είναι 85°C ή 45°C.
Αν  λέητας είναι επίσης συνδεµένς µε τ ειριστήρι απστάσεως, η ρύθµιση τυ συντελεστή διανµής Kt 
πρέπει να γίνει ρησιµπιώντας τ ειριστήρι απστάσεως. Υπ αυτές τις συνθήκες,  διακπτης (12) άνει 
τις ρυθµίσεις τυ.
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εικνα 23
ΤΜ=εύρς θερµκρασιών πρσαρµγής
Τe=εωτερική θερµκρασία
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Τενικά αρακτηριστικά 

Μντέλ λέητα LUNA AIR 310 Fi

νµαστική απρρύµενη ισύς 34,3

νµαστική απδιδµενη ισύς 11,9

Μειωµένη απδιδµενη ισύς 31

 26.700

νµαστική απδση 90,3

Απδση στ 30% της ισύς 88

Μέγιστη πίεση κεντρικύ συστήµατς θέρµανσης 3

∆υναµικτητα δείυ διαστλής 10

Πίεσης δείυ διαστλής 0,5

Μέγιστη πίεση συστήµατς εστύ νερύ ρήσης 8

Ελάιστη δυναµική πίεση συστήµατς εστύ νερύ ρήσης 0,2

Ελάιστη απδση συστήµατς εστύ νερύ ρήσης 2,5

Παραγωγή εστύ νερύ ρήσης µε ∆Τ=25°C 17,8

Παραγωγή εστύ νερύ ρήσης µε ∆Τ=35°C 12,7

Ειδική απδση 13,7

∆ιάµετρς µκεντρικής καµινάδας 60

∆ιάµετρς µκεντρυ αγωγύ αέρα 100

∆ιάµετρς 2-σωλήνιυ καµινάδας 80

∆ιάµετρς 2-σωλήνιυ αγωγύ αέρα 80

∆ιάµετρς καµινάδας –

Μέγιστη παρή καυσαερίων 0,018

Ελάιστή παρή καυσαερίων 0,019

Μέγιστη θερµκρασία καυσαερίων 160

Ελάιστη θερµκρασία καυσαερίων 120

Τύπς αερίυ G20

 G31

Πίεση παρής υσικύ αερίυ 20

Πίεση παρής υτανίυ –

Πίεση παρής πρπανίυ 37

Τάση παρής ρεύµατς 230

Συντητα παρής ρεύµατς 50

νµαστική παρή ηλεκτρικής ισύς 190

Καθαρ άρς  41

∆ιαστάσεις   υψς 763

 πλατς  450

 αθς  345

ρι - πρστασία απ υγρασία και διαρρές νερύ IP X5D

Σύµωνα µε ΕΝ 625

Σύµωνα µε ΕΝ 60529

924.444.1

Η BAXI S.p.A., δεσµευµενη να ελτιώνει συνεώς τα πρϊντα της έει τ δικαίωµα αλλαγής των τενικών αρακτηριστικών πυ αναέρνται 
εδώ ωρίς την υπρέωσης πρηγύµενης πρειδπίησης. Αυτές ι δηγίες παρέυν στ ρήστη πληρρίες για τη ρήση και σε καµία 
περίπτωση δεν µπρύν να ερµηνευτύν διαρετικά απ πιδήπτε τρίτ µέρς.

BAXI S.p.A.
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA

Via Trozzetti, 20
Tel. 0424 - 517111
Telefax 0424/38089

Ediz. 1-01/06


