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Zarys projektu:
Zapewnić ogrzewanie i ciepłą
wodę dla 44 pokoi z łazienkami
w domu opieki zdrowotnej

Klient:
Morar Living

Inslalator:
A Alexander & Son Ltd

Kaskada 2 x CoilMaster 100 - dwufunkcyjne
kotły produkujące ciepło i ciepłą wodę
(jednocześnie 3,120 l na godzinę przy 60°C)

Wybrany produkt:

2x
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Projekt ten to świeżo odnowiony domopieki z 44 pokojami,
który został rozebrany do szkieletu i przekształcony z kompleksu
restauracyjno-wypoczynkowego.

Instalator zamontował 2 x CoilMaster 100 do obsługi ogrzewania CO i zapotrzebowania na ciepłą wodę
użytkową dla całego budynku. CO jest dostarczane za pomocą grzejników LST do całego obiektu a CWU
do wszystkich pokoi, łazienek oraz pralni i kuchni.

Renowacja i zmiana przeznaczenia budynku jest
często trudna i może nieść ze sobą nietypowe
i złożone problemy. Wcześniej budynek był uży-
wany jako restauracja i wielofunkcyjne spa z base-
nem, które zostały zamienione na nowy dom
opieki z sypialniami. Istniejacy budynek posiadał
różne typy kotłów i podgrzewaczy w dwóch róż-
nych kotłowniach.

Kotły AIC CoilMaster, wyprodukowane
z nierdzewnej stali i mające 10-letnią
gwarancję na wymiennik ciepła typu Fire
Tube, zostały wybrane ze wzgledu na ich
kompaktowe wymiary oraz dwufunkcyj-
ność, która zapewnia dostawę ciepła
oraz ciepłej wody użytkowej z jednego
urządzenia.



Wtedy CoilMaster przełączy się na tryb produkcji cie-
płej wody domomentu spełnienia zapotrzebowanią na
nią. Zaprojektowany w celu optymalizacji wydajności
i trwałości CoilMaster posiada wężownicę wykonaną
ze stali nierdzewnej, która umożliwia natychmiastowe
i ciągłe dostarczenie ciepłej wody. Dzięki szybkiemu
odzyskowi ciepła załączenie kotła będzie niezauważal-
ne dla użytkowników budynku.
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Kotły CoilMaster działają
na priorytecie ciepłej
wody, co generuje grzanie
do momentu otrzymania sy-
gnału zapotrzebowania na
ciepłą wodę.

Kotły CoilMaster wybrane do tej instalacji mają klasę NOx 6 i podwójną kondensację
zarównow trybie ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody użytkowej, zapewniając wysoką
wydajność ciepłej wody i ogrzewania. Nowe rury kominowe zostały poprowadzone
przez pionowy wewnętrzny szyb, a dach został zmieniony aby je pomieścić.
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Schemat hydrauliczny

Bernard Diamond - dyrektor techniczny w Aleksander & Son Ltd
powiedział: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z produktów AIC, zwłaszcza
z kotłów CoilMaster. Właśnie ukończylismy trzy domy opieki (włącznie z tym),
a mamy zaplanowane kolejne dwa, z 288 pokojami łącznie. Planujemy
używać produktów AIC również w przyszłych projektach zaplanowanych na
lata 2021–2022."



Ten stojący biwalentny kocioł kompaktowy, o niskiej emisji Nox, z palnikiem Premix,
z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej i lekką obudową. Zawiera wbudowaną
wężownicę ze stali nierdzewnej, która umożliwia natychmiastowe dostarczenie ciepłej
wody użytkowej.

W pełni promieniowy palnik zapewnia wysoki stopień modulacji, stabilność

spalania i bardzo niską emisję NOx. Wymiennik ze stali nierdzewnej Fire Tube

oferuje dużą powierzchnię wymianę ciepła w celu optymalizacji zużycia ener-

gii i wydajności grzewczej. Kocioł wyposażony jest w sterwonik Siemens LMS

z wyswietlaczem LCD. Sterownik zapewnia kontrolę pracy i bezpieczeństwo

kotła pełniąc jednocześnie funkcję regulatrora pogodowego. System pozwala

sterwoać maksymalnie 3 pompowymi obiegami grzewczymi oraz kaskadą 6

urządzeń. Klasa efektywności podgrzewania wody to klasa A z profilem roz-

bioru ciepłej wody XXL.

Dwufunkcyjny kocioł CoilMaster

Dane techniczne 35 45 60 80 100 120
Nominalna moc cieplna kW 34.9 45 57.5 80 99 115

Moc cieplna 80/60˚C kW 34 43.9 55.9 77.8 97.2 112.9

Moc cieplna 50/30˚C kW 37.6 48.4 61.6 85.9 106.9 124.2

Sprawność kondensacji przy 30% % 107.8 107.6 108 108 108 108

Sprawność sezonowa % 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0

Wydatek trwały cwu przy 40˚C L/hr 1068 1320 1632 2232 2850 3240

Wydatek trwały cwu przy 60˚C L/hr 600 750 978 1338 1560 1830

Powierzchnia wymiany ciepła m² 0.39 0.39 0.49 0.49 0.56 0.56

Wysokość mm 1604 1604 1446 1446 1650 1650

Waga kg 180 180 200 200 285 285
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