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Przyłącza / Wyposażenie 
neoTower seria LIVLING  

 
seria  LIVLING 

 neoTower 2,0 neoTower 2,6 neoTower 4,0 

Szafa przyłączeniowa 
W pełni wyposażone i przygotowany do sprawnego funkcjonowania CHP ze 
wszystkie niezbędnymi do sterowania, regulacji i kontroli urządzeniami Dostępne 
centralne sterowanie systemem grzewczym 

  

Przyłącza elektryczne 

Wpięcia w szafę sterowniczą; 

5 x 2,5 mm2 do max. 50 m / bezpiecznik 16A / 

max. zakres mocowania 4mm2 
5 x 4 mm² 
do max. 50 m /bezpiecznik 25A 

przewód zasilający czujnik temperatury: 
min. 08/02 JY (ST) Y do 15 m długości (2 x 1,5 mm² do 40 m długości) 

Kabel zasilający pompę:  
3x1,5 mm²; RJ45 przewody krosowe w gnieździe CHP  

  

Kompensacja mocy biernej 

pełna kompensacja zintegrowana w szafie sterowniczej 

napięcie znamionowe ; 230 / 400 Volt, 50 Hz 

zabezpiecznie kondesatora przez zintegrowane zewnętrze sterowanie 

czas rozładowania ok. 40 sekund / wymagane przestrzeganie 

zakres temperatury  -10 ° C do + 35 ° C (średnio 24 godzin)  
+ 40 ° C  przy krótkotrwałych wartościach 0szczytowych 

  

Ciśnienie gazu w spoczynku 
25 mbar - gaz ziemny 
50 mbar - gaz płynny LPG 

  

Przyłącza 

gaz;  Ø  ½ ‘’ 

ogrzewanie zasilanie Ø 1 ‘’ / zawór kulowy / PN 2,5 

ogrzewanie powrót Ø 1 ‘’ / zawór kulowy / PN 2,5 

odprowadzenie spalin; 80 mm 

zintegrowany układ wydechowy 

Uwaga:  
Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie przyłącza mają zapewnione elastyczne 
przyłącza, w celu zapewnienia izolacji drgań 

  

Tryb pracy 

równolegle z siecią bez funkcji awaryjnego zasilania  

produkcja energii na użytek własny, ewentualnie odprowadzanie do sieci / lub 
ewentualna optymalizacja modulacji mocy elektrycznej 

produkcja ciepła – sterowanie automatycznie z wykorzystaniem pamięci buforowej 
/ lub ewentualna optymalizacja modulacji mocy termicznej  

połączenie z internetem 

  

Włącz / Wyłącz  

ekran dotykowy do szybkiego osiągnięcia ważnych funkcji / 
kontrola wewnętrzna i programy monitorowania na centralnej jednostce sterującej 

podświetlany 6,5 ”ekran graficzny / wyświetlaczem zawierającym dane wg 
schematu; temperatura bufora (3x) /  tem. silnika / tem. powotu/  tem. wody 
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grzewczej/ tem. pomieszczenia / olej / łożyska generatora (2x) / i spaliny; / 
wskaźnik aktualnych mocy, ciśnienie wody, roboczogodzin generowana energia, 
instrukcje konserwacji i komunikaty o błędach 

włączniki : wyłącznik główny, wsparcie awaryjne ładowania/ klucza / włącznik  -
konserwacja 

RMB / Reporter / PODGLĄD 

dane na żywo, śledzenie na całym świecie wizualizowane na schemacie 
instalacyjnym i chronione indywidualnym hasłem i;  
rejestrowanie danych codziennych, tygodniowych, miesięcznych, sprawozdania 
rocznego w obróbce graficznej;  
zdalna konserwacja;  
zdalnego monitorowania, oceny i raportowania 

Wymagania dotyczące jakości wody 

układ silnika; 40 % glikol, 60% wody, zgodnie z VDI 2035  
ciśnienie wody 0,8 bar.  
układ grzewczy („obwód wtórny”) wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, jakość 
co najmniej zgodna z wymaganiami 2 grupy VDI 2035 (twardość <00:11 ° dH)  
Uwaga;  
stosowanie wody o odmiennych parametrach twardości powoduje osadzanie się 
kamienia, a to skutkuje poważnymi uszkodzeniami samego kogeneratora! 
 

 


