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Zarys projektu:
Ogrzewanie i ciepła woda dla 28
sypialni ze 100% gotowością
Modernizacja ogrzewania i CWU

Klient:
Wentworth Hotel, Wielka Brytania

Instalator:
Columbus Heating

Wybrany produkt:

2x
Nesta 120 kW stojący kocioł kondensacyjny

3x
400-litrowe wymienniki Silox

Wybrane produkty zapewniają 120 kW ogrzewania plus 100% zapasu
mocy poboru mocy w trybie gotowości i 5379 litrów wody
o temperaturze 45°C wydatku godzinowego

Wentworth Hotel
Modernizacja kotłowni



Kiedy właściciele hotelu Wentworth w historycznym mieście Aldeburgh (Wielka Brytania) zdecydowali
się zmodernizować swój system ogrzewania i ciepłej wody, bez wahania zainstalowali kocioł Nesta firmy AIC.
Hotel Wentworth posiada bogatą tradycję i cieszy się najlepszymi ocenami odwiedzających. W 2020 obchodził
swoje 100-lecie pod opieką rodziny Pritt. Goście doceniają przede wszystkim styl i wysoki komfort, a także
piękny widok na morze.

W celu spełnienia wymagań gości hotelu, właściciel zdecydował się na

wybór urządzenia umożliwiającego całodobowy tryb gotowości tak, aby

zapewnić nieustanną dostawę ciepłej wody i ogrzewania. W związku

z tym zwrócił się do instalatora Columbus Heating z prośbą o znalezienie

najlepszego rozwiązania.

W celu zapewnienia obsługi 28 pokoi hotelowych i kuchni oraz mając do

dyspozycji niewielką powierzchnię w kotłowni, instalator zdecydował się na

połączenie dwóch kotłów stojących AIC NESTA 120 kW i trzech wymienników

ciepłej wody o pojemności 400 litrów każdy.

Schemat instalacji



Trzy wymienniki Silox o pojemności 400 litrów każdy zostały zainstalowane

równolegle, aby zapewnić wystarczającą ilość ciepłej wody dla gości, gdy

wszystkie pokoje są zajęte. Smukła konstrukcja wymiennika zapewnia

maksymalne magazynowanie ciepłej wody z małej powierzchni.

Kotły wyprodukowane są ze stali
nierdzewnej i charakteryzują się szerokim
zakresem współczynnika modulacji 10:1.
Dodatkowo umożliwiają sterowanie przez
BMS sygnałem 0-10 Vw celu dopasowania
parametrów kotłowni w zależności od
ilości gości przebywających aktualnie
w hotelu.

Kotły chronione są płytowym wymiennikiem ciepła zamontowanym na

instalacji. Ma on zapobiec przedostawaniu się brudu lub szlamu

znajdującego się w orurowaniu, do wymienników kotłów. NESTA zajmujący

powierzchnię zaledwie 0,51 m, był naturalnym rozwiązaniem dla małej

przestrzeni montażu. Gama kotłów NESTA wybrana w tej instalacji dostępna

jest w 4 mocach: od 120 do 250kW. Wszystkie kotły NESTA zbudowane są

z najnowocześniejszych wymienników ciepła ze stali nierdzewnej i palników

z systemem mieszającym powietrze/gaz o ultraniskiej emisji NOx.



Typoszereg kotłów stojących Nesta składa się z kompaktowych, niskoemisyjnych urządzeń kondensacyjnych z palnikiem gazowym
zapewniającym stały skład mieszanki gazowo-powietrznej, wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej oraz aluminiową obudową. W pełni
promiennikowy palnik zapewnia wysoki zakres modulacji, stabilność spalania i bardzo niską emisję NOx. Wymiennik ciepła ze stali
nierdzewnej oferuje dużą pojemność wodną i powierzchnię wymiany ciepła, aby zoptymalizować efektywność energetyczną i grzewczą.
Kocioł wyposażony jest w sterownik Siemens LMS z wyświetlaczem LCD na interfejsie użytkownika, który zapewnia kontrolę pracy
i bezpieczeństwa kotła. System może również sterować 3 obiegami grzewczymi, obiegiem CWU i 6 kotłami w kaskadzie. Zakres modulacji
kotła do 10: 1.

Dwupłaszczowy wymiennik ze stali nierdzewnej posiada karbowany wewnętrzny zasobnik c.w.u., który zapewnia większą powierzchnię
wymiany ciepła i funkcję samooczyszczania. Fluktuacje powodują rozszerzanie i kurczenie się ścian cylindra, co pomaga usunąć z nich
wszelkie osady. Wymienniki są izolowane termicznie poprzez bezpośredni wtrysk do formy z materiału PU wolnego od CFC i HCFC.
Zapewnia to jednakową grubość przy stałej gęstości materiału. Z tego powodu straty ciepła są znacznie niższe niż określone w normie DIN
4753/8. Wymienniki Silox posiadają w pełni zintegrowane panele sterowania zawierające okablowanie oraz wszystkie niezbędne elementy
sterujące i zabezpieczające. We wszystkich wymiennikach istnieje możliwość zamontowania elektrycznej grzałki.

Wymienniki Silox

Kotły Nesta

AIC Heating UK Ltd
Unit 16 Belleknowes Ind Estate
Inverkeithing, Fife, KY11 1HZ
myaic.co.uk

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

Pojemność całkowita Ltr 138 176 214 252 355 574 955

Pojemność obiegu pierwotnego Ltr 46 49 53 56 90 141 243

Wymiary przyłączy wody użytkowej In ¾ ¾ ¾ 1 1 1 1 ¼

Wymiary przyłączy obwodu pierwotnego In 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 ½

Podłączenie grzałki elektrycznej In 2 2 2 2 2 2 2

Wydajność CWU przy 60°C L/60°C 466 634 874 1022 1368 1731 2837

Wydajność CWU przy 60°C L/h 489 517 773 881 1041 1283 2070

Czas ogrzewania od 10°C do 60°C Min. 23 23 21 21 23 32 36

Postojowa strata ciepła W 49 53 56 61 99 103 113

Klasa efektywności energetycznej B B B B C C C

Specyfikacja N120 N160 N200 N250

Nominalna moc cieplna kW 11.2 – 115.5 190 – 151.4 25.0 – 190.0 17.1 – 232.0

Moc cieplna 80/60 ̊C kW 10.2 – 112.8 16.8 – 148.0 23.6 – 185.6 18.3 – 249.7

Sprawność kondensacji przy 30 % kW 12.0 – 124.0 20.1 – 162.7 27.5 – 204.2 15.6 – 226.7

Moc cieplna 50/30 ̊C kW 108.7 108.3 108.0 108.0

Sprawność sezownowa % 93 93 93 93

Klasa NOx 6 6 6 6

Emisja CO m2 0.51 0.51 0.56 0.56

Wysokość mm 1524 1524 1524 1524

Waga kg 185 199 224 236


