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CALDEIRA DE CONDENSAÇÃO
DE ALTA EFICIÊNCIA
Caldeiras de chão com potências de 280 Kw até 840 Kw

NESTA PLUS

As caldeiras de condensaçăo da AIC cobrem uma
ampla gama de potęncias, sendo a soluçăo perfeita
para uma ampla variedade de aplicaçőes comerciais.
No coraçăo das nossas caldeiras encontra-se o nosso
permutador de calor formado por um feixe piro tubular
vertical em aço inoxidável, de alta qualidade,
desenhado e desenvolvido pela nossa equipa de
engenheiros e fabricado nas nossas instalaçőes
aplicando as mais modernas tecnologias.
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ANOS DE GARANTIA*
EM CALDEIRAS

* - Sujeito aos termos e nossas condições
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ANOS DE GARANTIA*
EM PERMUTADORES DE CALOR
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NESTA PLUS

AIC EUROPE

AIC dispõe uma ampla gama de caldeiras de condensação
de alto rendimento para completar a sua gama em altas
potências, cobrem de 280 kW até 840 kW

A ampla gama de caldeiras NESTA está desenhada
para aplicações comerciais e industriais. Baseada no
aprovado e testado permutador de calor piro
tubular de AIC, a gama de caldeiras de
condensação alcança os 840 Kw de potência, que
pode ser aumentado graças à possibilidade da
instalação em cascata.
NESTA Plus comercializa-se em quatro potências,
com dimensões extremadamente compactas. Os
permutadores
de
calor
estão
fabricados
integralmente em aço inoxidável, e caracterizam-se
pela sua alta eficiência térmica, durabilidade e
resistência à corrosão.

.

840 kW

POTÊNCIAS

SISTEMAS DE AQUECIMENTO

CALDEIRA DE
CONDENSAÇÃO DE CHÃO

570 kW

420 kW

280 kW
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SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Os permutadores piro tubulares verticais AIC em aço inoxidável
incorporados nestas caldeiras proporcionam uma extração de
calor máxima com um tamanho reduzido. A resistência à
corrosão do permutador de calor garante uma eficiência de
condensação ininterrupta, baixo custo de manutenção e
grande longevidade do produto.

NESTA PLUS é a solução perfeita devido às suas dimensões
reduzidas, ideal para instalação em escolas, hospitais, escritórios
grandes, hotéis, locais de lazer, lares de idosos ou aplicação em
qualquer espaço onde seja importante.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

AIC EUROPE

Permutador de calor piro tubular em aço inoxidável
Cicuito fumos autolimpável
Alto conteúdo água
Fácil instalação e manutenção
Queimador pré-mistura com rácio de modulação até 10:1
Baixa emissão NOx
Ligeira e dimensões compactas

108%

Eficiência Térmica até

Eficiência Térmica até

10:1

NOx classe:
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

N 420

N 570

N 840

POTÊNCIA AQUECIMENTO

02
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

N 280

potência aquecimento

kW

26,0 - 265,0

41,9 - 401,2

67,0 - 530,0

90,0 - 792,0

potência útil a 80/60°C

kW

25,0 - 258,0

39,8 - 388,1

64,5 - 516,0

86,6 - 769,8

potência útil a 50/30°C

kW

27,9 - 281,6

43,1 - 421,3

71,5 - 567,0

96,7 - 831,5

eficiencia aquecimento a 80/60°C

%

96,0 - 97,4

96,2 - 97,4

96,3 - 97,4

96,2 - 97,2

eficiência aquecimento a 50/30°C

%

107,5 - 106,3

107,4 - 106,9

106,8 - 107,0

107,5 - 105,0

eficiência a 30% de carga

%

108,3

108,0

108,0

108,3

578

658

835

934
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AIC EUROPE

EFICIÊNCIA AQUECIMENTO

GERAL
peso em vazio

kg

I2E(S), I2E, I2H, I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, I2E(R), II2E3P, II2E(S)3P, II2EK3P,
II2H3P, II2L3P, II2E+3P, II2E(R)3P, II2Esi3P, II2Er3P

categoria gás
tipo de gás
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G20, G25, G25.1, G25.3, G31

configurações chaminé aceites
conexão chaminé

mm

180

200

200

250

conexão entrada de ar

mm

150

150

250

250

material da chaminé

polipropileno / aço inoxidável

material da carcaça

chapa metálica

emissões CO2

01 sistema de mistura de gases
com regulação constante de
modulação ar/gás

03 conduto de ar selado
(filtro de ar opcional)

02 permutador de calor piro tubular
em aço inoxidável

04 colector de drenagem de condensados

B23, C43, C53, C83

consumo de gás a potência nominal (G20)

mg/kWh

26,8

24,7

21,5

21,5

m3/h

2,6 - 26,2

4,8 - 40,4

6,5 - 52,1

8,6 - 77,8

6

6

6

6

291

390

444

563

NOx classe
conteúdo de água

l

1
N 280

N 420

N 570

N 840

DIMENSÕES
largura [A]

mm

760

760

865

865

comprimento [B]

mm

1970

1970

1970

1970

profundidade [C]

mm

1595

1595

1845

1845

entrada de ar [F]

mm

150

150

250

250

conexão gás [G]

pulg

G 1½

G 1½

DN65

DN65

saída água [H]

pulg

DN80

DN80

DN80

DN80

entrada água [I]

pulg

DN80

DN80

DN80

DN80

conexão chaminé [J]

mm

180

200

200

250

diâmetro de drenagem de condensado [K]

mm

26,7

26,7

26,7

26,7

CONEXÕES

conexão chaminé [J]

saída água [H]

diâmetro de drenagem
de condensado [K]

AIC Calefacción Ibérica,S.L.
P.I. A Granxa, Rúa D, Parc. 118
36475 O Porriño-Pontevedra-Espanha
Tfno: +34 986 13 59 85

B

conexão gás [K]

comercial@myaic.pt
www.myaic.pt

entrada água [I]

A

C

Entrada de ar [F]

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 nos
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 mudar as
especificações técnicas dos seus produtos sem aviso prévio.
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