Soluções completas para
aquecimento de água
e geração de vapor em
indústrias, comércios e residências
A Bosch Termotecnologia desenvolve

Líder em sistemas de aquecimento, a Bosch tem

soluções completas para otimizar

mais de 130 anos de experiência e é reconhecida

e garantir eficiência energética no

mundialmente pela qualidade dos produtos e

aquecimento de água e geração de vapor.

compromisso com a sustentabilidade.

Instalações residenciais
Alta eficiência no aquecimento de água
residencial, seja com o aquecedor solar
ou a gás, e aquecimento de piscinas de
vários portes.

Projetos
comerciais
Eficiência energética
em todos os pontos
de consumo de
água quente e em
piscinas de diferentes
portes em um
estabelecimento
comercial.

Projetos industriais
Potencializam a eficiência energética em processos de altas demandas de água
quente e vapor, oferecendo soluções turnkey através de equipe própria de
engenharia de aplicação em parceria com projetistas, engenheiros e arquitetos.

Garanta o máximo de eficiência
para todas as demandas de aquecimento de água
Aquecedores solares para banho
Sistemas completos
de aquecimento solar
que proporcionam
economia de energia e
um rápido retorno do
investimento.

Aquecedores de água a gás
Modelos com capacidade de 7,5 l/min a 42 l/min de
água quente, com exaustão forçada ou eletrônicos
e que possuem avançados recursos de segurança e
controle de temperatura.

Aquecedores solares
para piscina
Coletores com excelente
custo-benefício para
aquecimento de piscinas
com conforto e economia.

Bombas de calor para piscina
Alto desempenho para aquecimento de piscinas
de todos os tamanhos, em todas as estações do
ano, com total controle da temperatura.

Acessórios: vasos de expansão • estruturas e acessórios de montagem • válvulas de segurança e quebra-vácuo •
bombas circuladoras • válvulas de balanceamento • válvulas misturadoras • economizadores • desaeradores

Sistemas solares de alta eficiência

Geradoras de água quente e vapor

O máximo de economia e eficiência energética no
aquecimento de água, desde o pré-aquecimento
em processos industriais até o aquecimento em
edifícios, hotéis e empreendimentos comerciais.

Eficiência energética, variedades de potências e automação
para aquecimento de água e geração de vapor. Projetadas
para empreendimentos comerciais e industriais exigentes e
com grandes demandas de água quente.
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bosch.termotecnologia@br.bosch.com
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Soluções profissionais para altos volumes de água quente e vapor

