
Hotel Wentworth
Reabilitação sala de caldeiras

Referência da instalação

www.myaic.pt



Resumo do projecto:
Aquecimento e água quente para 28
quartos com 100% de simultaneidade
Aquecimento e atualização de AQS

Cliente:
Wentworth Hotel

Engenharia:
Columbus Heating

Especificação do produto:

2x
Caldeiras de chão NESTA 120 Kw

3x
Acumuladores Silox de 400 litros

Os produtos especificados fornecem 120 kW de aquecimento
mais 100% de potência de reserva e 3123 litros de AQS na primeira
hora (caudal ponta) a 60ºC

Hotel Wentworth
Reabilitação sala de caldeiras



Quando os donos do Hotel Wentworth na histórica cidade de Aldeburg decidiram atualizar o seu
sistema de aquecimento e água quente, não tiveram dúvidas em instalar a caldeira Nesta da AIC. O Hotel
Wentworth possui um sistema de aquecimento excelente e em 2020 comemorou 100 anos na propriedade da
família Pritt. O Hotel tem orgulho nos seus valores tradicionais e os seus hóspedes podem disfrutar de um
conforto elegante e vistas para o mar, voltando muitos deles para a "Casa de campo junto ao mar".

Como testemunho das rigorosas opiniões dos hóspedes, o proprietário do

Hotel queria que o sistema de aquecimento estivesse ao 100% de forma

a garantir que não houvessem interrupções de abastecimento no caso de

que a caldeira tivesse uma avaria ou durante a sua manutenção, motivo pelo

qual solicitou ajuda do instalador Columbus Heating para realizar um serviço

fiável de aquecimento e água quente..

Para prestar serviço a 28 dos 35 quartos do Hotel e à cozinha e tendo em

conta a pequena dimensão da sala das caldeiras, o instalador optou por uma

combinação de duas caldeiras AIC NESTA de chão de 120Kw e três

interacumuladores de 400 litros.

Esquemas



Os três interacumuladores Silox de 400 litros foram instalados em paralelo

de forma a garantir o abastecimento de água quente a todos os hóspedes,

mesmo com a lotação do Hotel a 100%. O desenho elegante dos

acumuladores permite o máximo armazenamento de água quente no

pequeno espaço disponível.

As caldeiras são fabricadas em aço
inoxidável com uma garantia de 5 anos
e de 10 para o interface, tem uma relação
de modulação de 10:1 e são controladas
através de BMS num sinal de 0-10 V, para
satisfazer as diferentes demandas de
aquecimento e água quente no Hotel,
dependendo da sua ocupação.

Nesta instalação, as caldeiras estão protegidas por um interface de placas

instalado no sistema de forma a garantir que não passa sujidade ou lodo

através das caldeiras. Com um espaço de apenas 0,51m, a caldeira NESTA foi

a eleição natural para superar o problema das pequenas salas. A gama

de caldeiras NESTA eleita en toda a instalação está disponível em 4 potências

de 120 a 25 KW. Todas as caldeiras NESTA funcionam com interfaces de calor

em aço inoxidável de ultima geração e queimadores de pré-mistura de NOx.



A serie de caldeiras de pé NESTA são aparelhos de condensação compactos, de baixas emissões com queimador pré-mistura, permutador
de calor em aço inoxidável e carcaça de alumínio. O queimador totalmente radial assegura uma alta relação de modulação, estabilidade de
combustão e emissões de NOx muito baixas. O permutador de calor em aço inoxidável oferece uma grande superfície de intercambio
e grande capacidade de agua com a finalidade de otimizar a eficiência energética. A caldeira está equipada com um controlador Siemens
LMS com ecrã LCD na interface de usuário que proporciona controlo de funcionamento e segurança da caldeira. O sistema também pode
proporcionar o controlo de até 3 circuitos de aquecimento, 1 circuito de ASC y ummáximo de 16 caldeiras em cascata. o rácio demodulação
da caldeira é de 10:1.

O interacumulador de parede dupla contem um cilindro de armazenagem de ACS em aço inoxidável com um formato especial que lhe dá
uma maior superfície de transferência de calor e um efeito de autolimpeza, já que a expansão e contração das paredes do cilindro devido
às mudanças de temperatura ajudam a desprender incrustações. Os cilindros são isolados termicamente por injeção direta com material
PU sem CFC e HCFC. Isso oferece uma espessura uniforme com uma densidade material constante. Por causa disso, as perdas de calor são
muito menores do que o estabelecido na DIN 4753/8. Os painéis de controlo Silox são integrados, totalmente conectados e montados no
acumulador. Os painéis incluem todos os componentes de controlo e segurança necessários para a produção de ACS. Os acumuladores
têm as conexões necessárias para atender às necessidades de qualquer instalação.

Acumuladores Silox

Caldeira NESTA

AIC Heating UK Ltd
Unit 16 Belleknowes Ind Estate
Inverkeithing, Fife, KY11 1HZ
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Especificações N120 N160 N200 N250

Potência útil kW 11.2 – 115.5 190 – 151.4 25.0 – 190.0 17.1 – 232.0

Potência a 80/60ºC kW 10.2 – 112.8 16.8 – 148.0 23.6 – 185.6 18.3 – 249.7

Rendimento ao 30% kW 12.0 – 124.0 20.1 – 162.7 27.5 – 204.2 15.6 – 226.7

Potência a 50/30ºC kW 108.7 108.3 108.0 108.0

Eficiência estacional % 93 93 93 93

Classe Nox 6 6 6 6

Espaço m2 0.51 0.51 0.56 0.56

Altura mm 1524 1524 1524 1524

Peso kg 185 199 224 236

Especificações Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600 Sx 1000

Capacidade Total Ltr 138 176 214 252 355 574 955

Capacidade primário Ltr 46 49 53 56 90 141 243

Diâmetro da conexão de água potável In 3⁄4 3⁄4 3⁄4 1 1 1 1 1⁄4

Diâmetros da conexão do circuito primário In 1 1 1 1 1 1⁄2 1 1⁄2 1 1⁄2

Conexão do aquecedor de imersão In 2 2 2 2 2 2 2

Dados de rendimento de ACS 60°C L/60° 466 634 874 1022 1368 1731 2837

Dados de rendimento de ACS L/h 489 517 773 881 1041 1283 2070

Tempo de aquecimento 10°C a 60°C Min. 23 23 21 21 23 32 36

Perdas de calor W 49 53 56 61 99 103 113

Classe eficiência energética B B B B C C C


