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G³ówne zastosowania
• Biura

• Hotele

• Szpitale

• Przemys³

• Administracja

• rednie i du¿e obiekty komercyjne

Dlaczego wybraæ w³a nie to urz¹dzenie?
• Wysoka efektywno æ dziêki zastosowaniu R410A 

• Bardzo niska emisja ha³asu

• Sprê¿arki spiralne R410A

• Zaawansowany sterownik CLIMATIC

• Zintegrowany modu³ hydrauliczny

• Opcje oszczêdzaj¹ce energiê: odzysk ciep³a, free-cooling oraz 

e-Drive

• Redukcja ca³kowitych kosztów eksploatacji

• 3-letnia gwarancja*

* 3-letnia gwarancja obejmuje tylko sprê¿arki, wentylatory, wymienniki. Podlega polityce gwarancyjnej Þ rmy LENNOX oraz umowie eksploatacyjnej zawartej z certyÞ kowan¹ Þ rm¹ LENNOX.

Opis ogólny

Urz¹dzenie NEOSYS zosta³o zaprojektowane z my l¹ o integracji ze rodowiskiem miasta lub obszarów mieszkaniowych.

G³ównymi cechami charakterystycznymi urz¹dzenia NEOSYS s¹: nowoczesna konstrukcja dostosowana do ograniczeñ architekto-

nicznych oraz regulacja poziomu g³o no ci pracy w dzieñ i w nocy spe³niaj¹ca lokalne wymagania rodowiskowe.

Aktywny system t³umienia ha³asu (Active Acoustic Attenuation System™) automatycznie dostosowuje przep³yw powietrza w wenty-

latorach OWLET w zale¿no ci od obci¹¿enia w budynku, zapewniaj¹c zgodno æ z dopuszczalnym poziomem d wiêku. Umo¿liwia 

równie¿ utrzymanie odpowiedni poziom ci nienia skraplania. Poziom ha³asu jest zaprogramowany i ustawiony odpowiednio dla 

przedzia³ów czasowych, a nastêpnie wybierany jest tryb wykonania lub wymagany poziom ha³asu.

Ta seria produktów dostêpna jest równie¿ z kompaktowym modu³em hydraulicznym. W zale¿no ci od rodzaju instalacji hydraulicznej, 

NEOSYS mo¿e byæ wyposa¿ony w wybran¹ przez klienta pompê zapewniaj¹c¹ 150 lub 250 kPa zewnêtrznego ci nienia statycznego. 

Aby u³atwiæ rozruch, mo¿na wybraæ klasyczny modu³ hydrauliczny z rêcznym zaworem przep³ywu wody lub opcjonalnie - zawór ste-

rowany elektronicznie, który bêdzie dostosowywaæ przep³yw wody do rzeczywistych potrzeb instalacji (opcjonalny eDrive). 

Seria agregatów wody lodowej i pomp ciep³a NEOSYS oferuje trzy opcje oszczêdno ci energii:

• eDrive, technologia zmiennej prêdko ci pompy: przep³yw wody w agregacie jest elektronicznie regulowany, a u¿ytkownik mo¿e 

korzystaæ z wielu ró¿nych rodzajów kontroli.

• Czê ciowy odzysk ciep³a: zintegrowany wymiennik odzyskuje ciep³o skraplania, umo¿liwiaj¹c jego wykorzystanie w produkcji 

wolnej gor¹cej wody o temperaturze do 70°C jednocze nie z produkcj¹ wody lodowej lub gor¹cej.

• Free Cooling: opcja w pe³ni zintegrowana w urz¹dzeniu; jest bezpo rednio kontrolowana przez system sterowania urz¹dzenia, 

aby zmaksymalizowaæ wykorzystanie swobodnego ch³odzenia powietrzem zewnêtrznym. 

NEOSYS NAC: Wersja "tylko ch³odzenie" – urz¹dzenie z modu³em hydraulicznym, czê ciowy odzysk ciep³a (opcja)

 Moc ch³odnicza: 200 do 1000 kW

NEOSYS NAH: Wersja z pomp¹ ciep³a – urz¹dzenie z modu³em hydraulicznym, czê ciowy odzysk ciep³a (opcja)

 Moc grzewcza: 200 do 500 kW

200  1000 kW Agregaty wody lodowej ch³odzone powietrzem/

pompy ciep³a
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G³ówne elementy

• Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej 

bia³¹, poliestrow¹ farb¹ proszkow¹ RAL 9002.

• P³aska pokrywa, estetyczne kratki ochronne na bokach, 

bardzo niska wysoko æ (< 2m).

• Ciche sprê¿arki spiralne zamontowane w wyt³umionej szaÞ e 

technicznej dla zredukowania emitowanego przez nie ha³asu.

• P³ytowy wymiennik ciep³a umieszczony w szaÞ e technicznej 

zabezpieczaj¹cej przed oddzia³ywaniem czynników 

atmosferycznych.

• Aluminiowe wymienniki mikrokanalikowe o podwy¿szonej 

odporno ci na korozjê (wersja "tylko ch³odzenie").

• Wymiennik ciep³a wykonany z miedzianych rurek i 

aluminiowych lameli (wersja z pomp¹ ciep³a).

• Wentylatory inwerterowe, w których zastosowano 

technologiê wirnika zewnêtrznego wyposa¿onego w wysoko 

wydajne aluminiowe ³opatki Owlet.

• Szafa elektryczna, zasilanie 400V, 50 Hz, 3 fazy (bez 

przewodu zerowego) z jednopunktowym pod³¹czeniem 

zasilania.

• Wy³¹cznik g³ówny zainstalowany na ciance przedniej.

• Zaawansowany interfejs u¿ytkownika DC zainstalowany na 

ciance przedniej.

• Sterownik mikroprocesorowy CLIMATIC.

• Konstrukcja urz¹dzenia spe³nia wymagania norm i 

standardów europejskich oraz certyÞ katu Eurovent.

Rozszerzony sterownik CLIMATIC

Mikroprocesorowy sterownik CLIMATIC posiada nastêpuj¹ce 

funkcje:

• Uk³ad sterowania temperatur¹ wody typu PI wyposa¿ony w 

funkcjê wyrównania czasu pracy sprê¿arek

• Automatyczna zmiana trybu pracy grzanie/ch³odzenie 

zale¿nie od temperatury otoczenia

• Punkt nastawy wody, w zale¿no ci od temperatury na 

zewn¹trz.

• Active Acoustic Attenuation System (aktywny system 

t³umienia ha³asu) automatycznie reguluje przep³yw 

powietrza, aby zachowaæ ograniczenia poziomu ha³asu 

w ci¹gu dnia i nocy, jednocze nie spe³niaj¹c wymogi 

obci¹¿enia obiektu.

• Praca urz¹dzenia bez zbiornika buforowego

• Dynamiczne odszranianie, ograniczaj¹ce liczbê i czas cykli 

odszraniania w okresie zimowym

• Wolne styki bezpotencja³owe: zdalne w³¹czanie/wy³¹czanie, 

reset alarmów w celu ponownego w³¹czenia urz¹dzenia, 

wy wietlanie alarmów, wolny styk dodatkowy.

• Uk³ad sterowania w trybie master/slave lub kaskadowym 

dwóch pracuj¹cych równolegle agregatów wody lodowej 

zapewniaj¹cy wyrównywanie czasu pracy i automatyczne 

ich prze³¹czanie w przypadku awarii jednego z urz¹dzeñ.

• Interfejs komunikacyjny Modbus, LonWorks® lub BACnet® 

- opcjonalnie 

Opcje

• Modu ³  hyd rau l i czny  z 

pojedyncz¹ lub podwójn¹ 

p o m p ¹  n i s k i e g o  l u b 

w y s o k i e g o  c i n i e n i a 

(obejmuje z³¹cza przej ciowe Victaulic)

• Pompy z napêdem eDrive™ o zmiennym przep³ywie

• Czê ciowy odzysk ciep³a

• Zimowy tryb pracy przy temperaturach otoczenia do -20°C/

grza³ki przeciwzamro¿eniowe.

• Tryb ch³odzenia solanka/glikol do temperatury -10°C

• LenGuard efektywne zabezpieczenie antykorozyjne 

wymienników

• Tylna os³ona wymiennika

• £agodny start/Korekcja wspó³czynnika mocy (do wielko ci 

NAC 640)

• Licznik energii

• Modu³ rozszerzeñ BE 60 dla zdalnego sterowania

• Zdalny wy wietlacz DC60/wy wietlacz serwisowy DS60

• Interfejsy komunikacyjne Modbus, Lon, BacNet 

• System nadzoru ADALINK II: przyjazny dla u¿ytkownika 

system nadzoru online

• Przy³¹cza hydrauliczne ko³nierzowe

• Podk³adki antywibracyjne

Wersje

• WERSJA STANDARDOWA: Wersja z jednobiegowym 
wentylatorem ze skokow¹ regulacj¹ ci nienia skraplania, 
bez bocznej kratki i bez bocznego panelu.

NEOSYS NAC 300D 
Przechowywanie produktów farmaceutycznych

Wyspy Majotta 
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200 230 270 300 340 380 420 480

208 236 273 308 351 387 430 490

2,89 2,75 2,56 2,88 2,80 2,60 2,82 2,81

4,24 4,03 3,99 4,04 4,15 3,90 4,19 4,01

2

4 5 6

6 4 5 6

43 54 56 48 35 42 50 48

4" 5"

89 89 89 91 91 91 92 92

57 57 58 59 59 59 61 61

82 83 84 85 86 86 87 87

51 52 54 54 55 55 56 56

°C

20

3

8

46 46 46 46 46 43 46 46

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Dane ogólne

NAC

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy

Liczba obiegów

Liczba sprê¿arek

Typ parownika P³ytowy wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej AISI 304 

Stopnie regulacji mocy

Typ skraplacza Mikrokana³owe aluminiowe rurki i lamele – ch³odzone powietrzem

Spadek ci nienia

Spadek ci nienia (1) kPa

Po³¹czenia hydrauliczne

Typ Victaulic

rednica wewn./zewn.

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)

Moc akustyczna

w odleg³o ci 10 metrów od urz¹dzenia

Minimalny ca³kowity poziom mocy akustycznej z 

systemem(3) A3 

Minimalny poziom mocy akustycznej z poziomem A(3) 

system3  w odleg³o ci 10 metrów od urz¹dzenia

Zakres pracy

Min. temperatura wody na wyj ciu +5 (w standardzie)/-10 (opcjonalnie)

Maks. temperatura wody na wej ciu

Min. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Maks. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Min. temperatura powietrza zewnêtrznego +6 (w standardzie)/-20 (opcjonalnie)

Maks. temperatura powietrza zewnêtrznego

(1)  Dane EUROVENT

(2)  ESEER wg metody obliczeniowej Eurovent EN14511

(3) System A3: Active Acoustic Attenuation System (aktywny system t³umienia ha³asu) automatycznie reguluje przep³yw powietrza w celu zachowania ograniczeñ poziomu 

ha³asu w ci¹gu dnia i nocy
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NAC 540 600 640 680 760 840 960 1080

531 605 627 702 774 860 980 1062

2,63 2,76 2,77 2,80 2,60 2,82 2,81 2,63

4,0 4,15 4,17 4,15 3,90 4,19 4,01 4,0

2 4

6 10 12

6 10 12

56 59 58 57 51 56 66 71

6" 8"

93 94 94 94 94 96 96 96

61 62 62 62 62 64 64 64

88 89 89 89 90 90 90 91

57 59 59 58 58 59 59 60

°C

20

3

8

43 46 46 46 43 46 46 43

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Dane ogólne

(1) Dane EUROVENT

(2) ESEER wg metody obliczeniowej Eurovent EN14511

(3) System A3: Active Acoustic Attenuation System (aktywny system t³umienia ha³asu) automatycznie reguluje przep³yw powietrza w celu zachowania ograniczeñ poziomu 

ha³asu w ci¹gu dnia i nocy

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz 2 x 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Typ parownika P³ytowy wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej AISI 304 

Stopnie regulacji mocy

Typ skraplacza Mikrokana³owe aluminiowe rurki i lamele – ch³odzone powietrzem

Spadek ci nienia

Spadek ci nienia (1) kPa

Po³¹czenia hydrauliczne

Typ Victaulic

rednica wewn./zewn.

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)

Moc akustyczna

w odleg³o ci 10 metrów od urz¹dzenia

Minimalny ca³kowity poziom mocy akustycznej z 

systemem(3) A3

Minimalny poziom mocy akustycznej z systemem(3) A3

w odleg³o ci 10 metrów od urz¹dzenia

Zakres pracy

Min. temperatura wody na wyj ciu +5 (w standardzie)/-10 (opcjonalnie)

Maks. temperatura wody na wej ciu

Min. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Maks. ró¿nica temperatur wody na wej ciu/wyj ciu

Min. temperatura powietrza zewnêtrznego +6 (w standardzie)/-20 (opcjonalnie)

Maks. temperatura powietrza zewnêtrznego
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NAH 200 230 270 300 340 380 420 480

191 217 271 295 324 361 397 454

2,60 2,50 2,54 2,52 2,52 2,71 2,56 2,53

3.99 3,76 3,98 3,94 4,01 4,08 3,86 4,14

219 252 313 346 370 410 459 509

3,11 3,03 3,00 3,02 3,04 3,04 2,99 3,01

2

4 5 6

6 4 5 6

37 46 55 44 30 37 44 42

4" 5"

89 89 91 91 91 92 92 92

57 57 59 59

°C

20

46

50

-12

NEOSYS

Check ongoing validity of certiÞ cate :
eurovent-certiÞ cation.com

certiß ash.com
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Dane ogólne

Tryb ch³odzenia

Moc ch³odnicza (1) kW

EER (2)

ESEER (2)

Tryb ogrzewania

Moc grzewcza (1) kW

COP

Dane elektryczne

Napiêcie 400 V/3 Ph/50 Hz

Obieg ch³odniczy

Liczba obwodów

Liczba sprê¿arek

Typ parownika P³ytowy wymiennik ciep³a ze stali nierdzewnej AISI 304

Stopnie regulacji mocy

Spadek ci nienia

Spadek ci nienia (1) kPa

Po³¹czenia hydrauliczne

Typ Victaulic

rednica wewn./zewn.

Dane akustyczne

Ca³kowity poziom mocy akustycznej (1)

dB(A)

Moc akustyczna

w odleg³o ci 10 metrów od urz¹dzenia
59 61 61 61

Minimalny ca³kowity poziom mocy akustycznej z systemem(3) A3 82 83 85 85 86 87 87 87

Minimalny poziom mocy akustycznej z systemem(3) A3

w odleg³o ci 10 metrów od urz¹dzenia
51 52 54 54 55 56 56 56

Zakres pracy

Min. temperatura wody na wyj ciu

Tryb ch³odzenia
+5 (w standardzie)/-10 (opcjonalnie)

Maks. temperatura wody na wej ciu

Min. temperatura powietrza zewnêtrznego

Tryb ch³odzenia
+6 (w standardzie)/-20 (opcjonalnie)

Maks. temperatura powietrza zewnêtrznego

Tryb ch³odzenia

Maks. temperatura wody na wyj ciu 

Tryb grzania

Min. temperatura powietrza zewnêtrznego

Tryb grzania

(1) Dane EUROVENT

(2) ESEER wg metody obliczeniowej Eurovent EN14511

(3) System A3: Active Acoustic Attenuation System (aktywny system t³umienia ha³asu) automatycznie reguluje przep³yw powietrza w celu zachowania ograniczeñ poziomu 

ha³asu w ci¹gu dnia i nocy
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

NAC 200 230 270 300 340 380 420 480
A 3590 3590 3590 4620 4620 4620 5650 5650

B 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

C 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965

2018 2046 2310 2708 3019 3062 3614 3687

2040 2068 2335 2741 3068 3110 3663 3744

NAC 540 600 640 680 760 840 960 1080
A 5650 6680 6680 9240 9240 11300 11300 11300

B 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

C 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965

3739 4168 3918 6495 6564 7681 7806 7884

3795 4233 4256 6770 6854 7981 8141 8229

NAH 200 230 270 300 340 380 420 480
A 3590 3590 4620 4620 4620 5650 5650 5650

B 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

C 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965

2211 2258 2946 3412 3365 4055 4100 4174

2233 2280 2971 3445 3414 4103 4149 4231

C

A
B

C

A
B
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Zintegrowany modu³ hydrauliczny

Filtr wody (dostarczany osobno)

Odpowietrznik

Króæce pomiarowe ci nienia

Pompa

Zawór bezpieczeñstwa z manometrem

Naczynie wzbiorcze

Elektroniczny czujnik przep³ywu

P³ytowy wymiennik ciep³a

Zawór regulacyjny

Króæce pomiarowe i zawór spustowy

Czujnik temperatury wody powrotnej

Czujnik temperatury wody zasilaj¹cej

Wymiary i waga

mm

Ciê¿ar w transporcie
kg

Ciê¿ar eksploatacyjny

mm

Ciê¿ar w transporcie
kg

Ciê¿ar eksploatacyjny

mm

Ciê¿ar w transporcie
kg

Ciê¿ar eksploatacyjny

Wielko ci od 200 do 640

Wielko ci od 680 do 1080


