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ANOS DE GARANTIA10 EM PERMUTADORES DE CALOR

**ANOS DE GARANTIA5 EM CALDEIRAS

CALDEIRA DE CONDENSAÇÃO
DE ALTO RENDIMENTO

Instalação mural, com potências de 60 Kw até 150 kw.

As caldeiras de condensação da AIC cobrem uma
ampla gama de potências, sendo a solução
perfeita para uma ampla variedade de aplicações
comerciais.

No coração das nossas caldeiras encontra-se o nosso
permutador de calor em aço inoxidável, de alta
qualidade, desenhado e desenvolvido pela nossa
equipa de engenheiros e fabricado nas nossas
instalações aplicando as mais modernas tecnologias.

* - Sujeito aos termos e condições.



A grande flexibilidade deste sistema permite adaptar-se a
requisitos de potência superiores, podendo instalar-se em
cascata até 16 caldeiras utilizando os seus próprios controlos
internos.

Estas instalações em cascata mantêm uma modulação eficiente
com perdas mínimas.

A montagem em cascata admite uma disposição em linha ou
back to back.

CALDEIRASMURAIS DE
CONDENSAÇÃO
NESTA CHROME – é a gama de caldeiras murais de condensação,
a gás, desenhada por AIC para aplicações que necessitam de
potências compreendidas entre 60 até 150 kw.

Esta gama caracteriza-se pela sua alta eficiência, uma relação de
modulação de 12:1, dimensões compactas e peso ligeiro.

Todas as caldeiras NESTA utilizam um sistema de controlo e
gestão avançado, de fácil manutenção e grande flexibilidade.

NESTA CHROME
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RANGO DE POTÊNCIAS

120 kW 150 kW100 kW80 kW60 kW
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O componente fundamental de todas as caldeiras NESTA CHROME
é o permutador de calor em aço inoxidável.

O desenho único dos tubos do permutador é uma amostra do
nosso desenho e tecnologia, amplamente provado no mercado,
fabricado e distribuído em todo o mundo desde à muitos anos.

Os permutadores de calor têm sido desenhados para um
rendimento líder no mercado, o que faz com que esta caldeira seja
uma das mais eficientes da sua classe. Até à data há mais de 500.000
permutadores de calor com o nosso desenho único de feixe de
tubos piro tubulares, que fornecem um perfeito e fiável serviço a
clientes de todo o mundo.

A inclusão de ligações em aço inoxidável de alta qualidade garante
a durabilidade do produto e uma maior resistência à corrosão e à
oxidação. Não só o permutador de calor é fabricado em aço
inoxidável de alta qualidade, como também toda a tubagem interna
soldada é em aço inoxidável, o que garante que as conexões
internas da caldeira sejam resistentes à corrosão.

Permutador de calor em aço inoxidável

Fácil instalação e manutenção

Dimensões compactas

Condutos internos em aço inoxidável

Carcaça ligeira

CARACTERÍSTICAS CHAVE: 108%

Eficiência Térmica

12:1
Rácio de modulação
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Classe Nox
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parafuso específico de fixação para a placa
do queimador
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N60 WH N80 WH N100WH N120 WH N150WH

POTÊNCIA AQUECIMENTO

potência aquecimento kW 8,2 - 57,5 8,2 - 80,0 12,0 - 99,0 12,0 - 120,0 12,0 - 141,0

potência útil a 80/60°C kW 8,0 - 55,8 8,0 - 77,7 11,8 - 96,5 11,8 - 117,1 11,8 - 137,1

potência útil a 50/30°C kW 8,8 - 60,7 8,8 - 84,4 12.9 - 105.2 12,9 - 127,4 13,0 - 151,3

EFICIÊNCIA

rendimento 80 (falta o espaço)/60°C % 97,8 - 97,1 97,8 - 97,1 98,0 - 97,6 98,0 - 97,6 98,1 - 97,2

rendimento 50/30°C % 107,9 - 105,5 107,9 - 105,5 107,8 - 106,2 107,8 - 106,2 108,0 - 107,3

rendimento útil a 30°C (retorno 30°C) % 108,4 108,3 108,3 108,2 108,3

eficência estacional % 93 93 93 93 93

GERAL

peso em vazio kg 83 87 104 107 107

eficiência energética A - - - -

categoria gás I2E(S), II2E3P, II2Er3P, II2H3P, II2EK3P, I2ELL, I3P I2E, II2E3P,
II2H3P

tipo de gás G20, G25, G25.3, G31 G20, G31

configurações chaminé aceites B23, B23P, C13(x) C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)

comprimento máximo da chaminé (100/150) m 25 25 25 25 16

material da chaminé polipropileno / galvanizado

emissões CO2 mg/kWh 64,8 32,0 80,2 69,7 68,7

consumo de gás a potęncia nominal m3/h 6,10 8,44 10,29 12,40 14,80

classe NOx 6 6 6 6 6

emissões NOx mg/kWh 32,6 32,1 39,8 37,0 46,9

conteúdo de água l 19,3 17,6 26,3 25,2 28,3
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NESTA

Permutador de calor piro tubular em aço
inoxidável

fornecimento de água e tubos de retorno
de água em aço inoxidável

colector de condensação em aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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N60WH N80WH N100WH N120WH N150WH

DIMENSÕES

largura [A] mm 550 550 550 550 550

comprimento [B] mm 980 980 980 980 980

profundidade [C] mm 511 511 562 562 612

CONEXÕES

conexão chaminé (D) mm 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150

entrada de água (E) pulg 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

retorno de água (F) pulg 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

condensados (G) mm 25 25 25 25 25

conexão gás (H) pulg ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"

Distâncias [mm]

B

c

85 350

400

50 50

conexão chaminé (D)

retorno (F)

entrada água (E)
condensados (G)

conexão gás (H)

AIC Calefacción Ibérica,S.L.
P.I. A Granxa, Rúa D, Parc. 118
36475 O Porriño-Pontevedra-Espanha

Tfno: +34 986 13 59 85

comercial@myaic.pt
www.myaic.pt

AIC Calefaccion Iberica sl é uma filial de AIC Europe B.V. Graafschap Hornelaan 163, NL-6001 AC- Weert, Holanda. AIC Europe desenha e fabrica
caldeiras de condensação para aplicações comerciais e industriais.

Todas as imagens, descrições, ilustrações e informação técnica contidas neste documento foram realizadas cuidadosamente. Apesar disto reservamo-nos
no direito de realizar modificações ou melhoras nos nossos produtos que podem afectar a exatidão da informação que figura neste documento AIC
Europe B.V. não aceita reclamações baseadas em erros ou omissões contidas neste documento e reserva-se no direito de alterar as especificações
técnicas dos seus produtos sem aviso prévio.
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