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Permutadores de calor secundários em aço inoxidável com
diferentes desenhos para aplicações comerciais ou industriais

Linha de produto independente que cobre uma ampla
gama de tamanhos de caldeira (de 250 kW até 6 MW),
o eLINE oferece poupança real de energia e custos para
instalações comerciais e industriais.

Os produtos AIC feitos a medida são a combinação de
engenhosos desenhos de transferência de calor e tecnologias
de fabrico de alta precisão. A gama de economizadores
atinge sistemas de caldeiras de 32 kW até 1,5 MW
(100 kBTU/h até 5 MMBTU/h).

O E M s o l u t i o n s
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Economizadores de alta eficiência

eLine
Os permutadores secundários em aço
inoxidável AIC são parte integrante de
qualquer programa de melhoria da eficiência.

Normalmente utilizados em combinação com
caldeiras de água quente ou outras caldeiras
antigas, os economizadores de condensação
melhoram os sistemas de recuperação de calor
e aumentam a eficiência da caldeira.

A vasta seleção de desenhos e tecnologias
garantem a satisfação dos requisitos mais
exigentes do cliente.

Os permutadores secundários de calor têm sido
uma parte importante do portfólio de produtos
da AIC durante muitos anos. Neste período, a AIC
forneceu aos seus clientes um número
significativo de soluções de transferência de
calor, que foram transformadas em soluções
de condensação.

Como um fabricante típico da OEM que fornece
produtos feitos à medida, a AIC desenhou
e fabricou uma gama de economizadores para
aplicações comerciais e industriais.

A procura da eficiência nos processos térmicos
é um elemento vital para a redução dos custos
energéticos.

Nas salas das caldeiras, os economizadores
eLINE transferem o calor não utilizado para
a produção de água ou ar quente,
transformando as caldeiras tradicionais em
caldeiras de condensação. a eLINE atinge um
vasto leque de potências (de 250 kW até 6 mW)
e produz poupanças reais de energia e custos
para instalações industriais e comerciais.
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Características e vantagens do eLine:

Melhorar a eficiência do sistema

Poupança de energia e custos

Transforma uma caldeira convencional numa
caldeira de condensação

Melhora a eficiência da caldeira até 20%

Desenho exclusivo do recuperador para um
redemento térmico ótimo

Fácil instalação e manutenção

As aplicações mais comuns dos
economizadores incluem:

Sistemas de aquecimento colectivo

Invernadoiros

Instalações de transformação de alimentos

Instalações industriais de fabrico de pasta de papel

Instalações têxteis

Instalações industriais de transformação de lacticínio

Hospitais
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Entrada de gases
de combustão

Permutador de feixes de tubo
com desenho exclusivo em
forma de lágrima

Saída de gases
de combustão

Tubos de água
saída
entrada

Características do desenho

eLine
Em forma de lágrima
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Modelo
Dimensões nominais da entrada

da caldeira
Entrada de gases

de escape
Saída de
gases de
escape

Entrada de água Saída de água Ligação da
drenagem

kW kBTU/h mm in mm in mm in mm in mm in

E 8.1 150 – 250 500 – 850 200 8 200 8 DN65 2-1/2 DN65 2-1/2 DN20 3/4

E 12.1 200 – 500 650 – 1700 300 12 300 12 DN65 2-1/2 DN65 2-1/2 DN20 3/4

E 15.1 450 – 1200 1500 – 4100 400 16 400 16 DN100 4 DN100 4 DN20 3/4

E 16.1 1100 – 1500 3750 – 5100 400 16 400 16 DN125 5 DN125 5 DN20 3/4

E 20.1 1400 – 2000 4800 – 6850 500 20 500 20 DN150 6 DN150 6 DN20 3/4

E 28.1 3000 – 4000 10240 – 13650 700 28 700 28 DN150 6 DN150 6 DN50 2

E 35.1 4500 – 6000 13650 – 20475 900 35 700 28 DN150 6 DN150 6 DN50 2

Especificações técnicas do produto eLine

A B C

Modelo mm in mm in mm in

E 8.1 1212 47.72 1010 39.76 506 19.92

E 12.1 1312 51.65 1017 40.04 677 26.65

E 15.1 1562 61.50 1304 51.34 845 34.45

E 16.1 1591 62.64 1339 52.72 897 35.31

E 20.1 2040 8031 1765 69.49 1082 42.60

E 28.1 2070 81.50 2041 80.35 1734 68.27

E 35.1 2249 88.54 2321 91.38 1730 68.11

Material de fabrico Pressão máxima de trabalho

Aço inoxidável 11 bar (160 PSIG)

Dimensões das ligações

Por encomenda, temos economizadores maiores dimensões (várias unidades) ou personalizados

Dimensões
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Recuperação de energia a partir da refrigeração dos gases de combustão

Temperatura da água quente ao entrar no economizador
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eLine Economizer

arrefecem, condensam
e cedem o calor latente à água
(contida nos tubos)

ENTRADA DE GÁS DE COMBUSTÃO

SAÍDA DE GÁS DE COMBUSTÃO
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Desde o momento do desenho, até a engenha-
ria e validação do produto para fabricação, a
equipa técnica da AIC sempre forneceu aos
seus clientes soluções completas que atendam
os requisitos mais exigentes.

Os produtos AIC feitos a medida são a combina-
ção de engenhosos desenahos de transferência
de calor e tecnologias de fabrico de alta precisão.

Os economizadores AIC produzem um maior
rendemento ao recuperar energia de calor que
é perdida na evacuação de gases de combustão.

Construídos com os materiais mais eficientes e fiá-
veis na transferência de calor, os economizadores
são projetados para otimizar o desempenho
energético da caldeira na ordem de 96%.

Os modelos economizadores existentes cobrem
caldeiras de 32kW até 1,5 MW.

Soluções OEM

eLine fire-tube F Line

O desenho do tubo exclusivo da AIC,
"forma de lágrima", fornece a super-
fície máxima de transferência térmica
em contacto com gases de combus-
tão. Os tubos do economizador são
estrategicamente posicionados para
otimizar o processo termodinâmico e
permite melhorias em recuperação da
energia de escape.

Desenho comprovado por milhares de
permutadores de calor instalados.
O desenho especial do feixe de tubos
aumenta a transferência de calor cri-
ando um fluxo turbulento de gás.
É fabricado com ligas de aço inoxidável
alta qualidade.

A construção de tubos soldados e aletas
com canais de fita em aço inoxidável
fornece uma maior transferência de
calor. O conceito modular facilmente
escalável com aletas compactas
resultam numa area reduzida e numa
condutividade térmica elevada.

A AIC foca-se em novas tecnologias e desenhos avançados
ao desenhar permutadores de calor e recuperadores de

calor para aplicações OEM
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A AIC desenha e fabrica soluções de transferência de calor para aplicações
de aquecimento e arrefecimento utilizadas em várias indústrias em todo o mundo.

Fundada em 2001. a AIC rapidamente tornou-se
especialista na área do desenho, engenharia
e fabrico de permutadores de calor e vasos
de pressão.

Com o foco no desenho de permutadores de
calor, foi transformando-se numa grande orga-
nização, com produtos inovadores, tecnologias
avançadas de fabrico e um poderoso centro
de I+D.

Hoje, a AIC tem três fábricas na Europa, escritó-
rios comerciais na América do Norte e Ásia
e um centro de distribuição nos Estados Unidos.

AIC lidera o caminho no desenho e fabrico em
permutadores de calor, em contacto com as
principais empresas líderes em seu setor, cola-
borando em projetos muito exigentes.

Somos certificados de acordo com os mais im-
portantes códigos e normas internacionais. Os
nossos processos de qualidade e sistemas
de gestão cumprem os sistemas de gestão da
qualidade ISO 9001.

Os permutadores AIC são desenhados, fabrica-
dos e inspeccionados segundo o código ASME
de caldeiras e vasos de pressão (BPVC) IV, VIII-1
e PED 2014/68/UE.
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As actividades da AIC dividem-se em quatro áreas de negócio principais:
caldeiras de condensação, geradores de água quente de condensação,

economizadores (sistemas de recuperação de calor) e aplicações industriais

Portfólio AIC

Caldeiras de condensação Economizadores
(sistemas de recuperação de calor)

Gama completa de permutadores de calor dese-
nhados para caldeiras de condensação, em
aplicações residenciais, comerciais ou industriais.
O portfólio de produtos da AIC inclui sistemas de
aquecimento de 16 kW até 1,5 MW.

A gama de desenhos e tecnologias da AIC permite
uma ampla seleção de economizadores de con-
densação aplicável a caldeiras de até 6 MW. Para
unidades independentes ou para unidades perso-
nalizadas.

Geradores de calor de condensação Aplicações industriais

O portfólio de produtos da AIC inclui diferentes de-
senhos de permutadores para aplicações
residenciais, comerciais ou em edifícios públicos.
Para aplicações de produção instantânea (sem acu-
mulador) ou tradicional com acumulação,
utilizamos sempre permutador em aço inoxidável
ou soldado com aletas e tubos.

Os permutadores de calor da AIC são utilizados
numa vasta gama de aplicações industriais, incluin-
do as indústrias do petróleo e do gás, a produção
de energia, os processos químicos e outros. Nossa
gama de produtos inclui aquecedores de piscina de
carcaça e tubos, condensadores de vapor de carca-
ça e serpentina, modelos de placa de alta pressão e
aquecedores de ar. São construídos em aço inoxi-
dável, titânio e cobre de alta qualidade.
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AIC Calefacción Ibérica, S.L.

P.I. A Granxa, Rúa D, Parc 118

36475 O Porriño – Pontevedra

Espanha

www.myaic.pt


