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Projeto:
Proporcionar aquecimento e água
quente para a conversão de 44
camas em suites Care Home

Client:
Morar Living (Parte de Simply UK)

Instalador:
A Alexander & Son Ltd

2 Coilmaster 100, caldeiras combinadas de
aquecimento e AQS entregam 3120 litros
por hora de água a 60°C e satisfazem as
necessidades de aquecimento de todo
o edifício

Especificação do produto:

2x
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Este projeto é uma residência de 44 quartos recentemente
renovada, convertida num restaurante e complexo de lazer.

O AIC CoilMasters foi instalado pela Alexander & Son Ltd para fornecer aquecimento e água quente sani-
tária para todo o edifício. O aquecimento com sistema de água quente a baixa temperatura é fornecido
através de radiadores LST ( baixa temperatura superficial) em todas as áreas e AQS em todas as suítes,
casas de banho assistidas, lavandaria e cozinha.

A renovação e reutilização de um edifício costuma
ser complicada e pode criar problemas únicos
e complexos. Anteriormente, o edifício era utiliza-
do como restaurante, salas de eventos e spa com
piscina, finalizando com a criação de um com
quartos para a novo lar. O edifício existente tinha
uma mistura de caldeiras e aquecedores em dois
andares diferentes.

As caldeiras AIC CoilMaster, feitas de
aço inoxidável e com garantia de 10
anos no permutador de calor pirotubu-
lar, foram selecionadas devido ao seu
tamanho compacto e dupla função, for-
necendo aquecimento e água quente
a partir de uma única unidade.



O CoilMaster mudará para o modo de água quente
até que esteja satisfeito. Projetado para otimizar a efi-
ciência e o desempenho, o CoilMaster possui uma
bobina de aço inoxidável que permite o fornecimento
instantâneo e contínuo de água quente. Graças à rápi-
da recuperação de calor da unidade, a troca da cal-
deira não será detectada pelos usuários do edifício.
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As caldeiras CoilMaster
operam com o princípio
de prioridade de água
quente, portanto, geram
calor até que haja necessi-
dade de água quente.

As caldeiras CoilMaster escolhidas para esta instalação são NOx classe 6 e dupla
condensação nos modos de aquecimento e água quente, proporcionando alto
rendimento de água quente em contínuo e aquecimento em espaço confinado.
As condutas de fumo tiveram que ser coletados por meio de um poço interno vertical
e o telhado foi modificado para acomodá-los.
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System schematic

Bernard Diamond, Diretor Mecânico da A Alexander & Son Ltd, disse estarem
"muito satisfeitos com os produtos AIC, especialmente os CoilMasters". Acaba-
mos de concluir três lares para idosos (incluindo esta) e temos dois projetos
de lares de idosos adicionais, totalizando 288 camas. Também acabamos de
encomendar 2 unidades em outro local de entretenimento comercial. Planeja-
mos usar esses produtos em projetos futuros que garantimos até 2021 e 2022.
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Esta caldeira combinada de chão CoilMaster é um aparelho de condensação compacto
de baixa emissão com um queimador de pré-mistura, um trocador de calor de aço
inoxidável e uma carcaça leve. Também inclui serpentina de aço inoxidável embutida
que permite o fornecimento instantâneo de água quente para uso doméstico.

O queimador totalmente radial garante uma alta taxa de modulação, estabili-

dade de combustão e emissões de NOx muito baixas. O permutador de ca-

lor "fire-tube" de aço inoxidável oferece uma grande superfície de troca de

calor para otimizar a eficiência de energia e aquecimento. A caldeira está

equipada com um controlador Siemens LMS com display LCD na interface

do usuário que proporciona um controlo da operação e segurança da caldei-

ra. O sistema também pode fornecer o controlo de até 3 circuitos de aqueci-

mento e até 16 caldeiras em cascata. Eficiência de aquecimento de água

Classe A, com perfil de carga XXL para aquecimento de água.

Caldera combinada CoilMaster

Especificação 35 45 60 80 100 120
Potência térmica nominal kW 34.9 45 57.5 80 99 115

Potência térmica 80/60°C kW 34 43.9 55.9 77.8 97.2 112.9

Potência térmica 50/30°C kW 37.6 48.4 61.6 85.9 106.9 124.2

Rendimento útil 30% % 107.8 107.6 108 108 108 108

Eficiência estacional % 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0

Caudal continuo de AQS 40°C L/hr 1068 1320 1632 2232 2850 3240

Caudal continuo de AQS 60°C L/hr 600 750 978 1338 1560 1830

Espaço m² 0.39 0.39 0.49 0.49 0.56 0.56

Altura mm 1604 1604 1446 1446 1650 1650

Peso kg 180 180 200 200 285 285


