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Technické údaje

Maximální příkon  
elektrické energie

Výroba páry  
(s kotlem UL-S 
nebo ZFR)

Výroba teplé nebo 
horké vody  
(s kotlem UT-H/-HZ)

Maximální příkon  
elektrické energie

až do 5 MW až do 5 MW

Napětí 400/690 400/690

Maximální teplota až do 235 °C až do 235 °C

Maximální tlak až do 30 bar až do 30 bar

Řešení přizpůsobené na míru vašemu projektu

Emise CO2 můžete snížit v případě, když nahradíte fosilní paliva zelenou elektrickou energií.  
K tomu vám dopomůže hybridní kotel Bosch. Kotle lze dodat i v takovém stavu, kdy budou do budoucna 
připravené na hybridní provoz. Naše hybridní kotle mohou být použity čistě pro funkci udržování teploty 
nebo přímo pro výrobu páry či horké vody. 

▶  Využití přebytků elektřiny (např. kogenerace, tur-
bína, fotovoltaika) nebo stabilizace elektrické sítě

▶  Velmi široký rozsah modulace, ideální pro kolísa-
vou potřebu tepla

▶  Dodatečné investiční náklady mohou být amorti-
zovány prostřednictvím přebytečné nebo bezplat-
né elektřiny 

▶  Rychlá dostupnost redukuje spínací cykly hořáku 
při startu kotle, při částečném zatížení a v provozu 
na udržování tepla

▶  Někteří dodavatelé energie nabízejí výhodné tarify 
nebo elektřinu zdarma, pokud může dodavatel 
v případě přebytku energie zapnout elektrické 
přídavné vytápění

s elektrickou  
podporou až 5 MW

Hybridní kotle Bosch



▶  Komplexní systémové řízení kotle, hořáku a topné tyče a připojení  
k vaší řídicí technice (volitelně) 

▶ Programovatelný automat s displejem na bázi Siemens Simatic 
▶  Kompletně zapojené a předem otestované z výroby
▶  Instalována všechna bezpečnostní a ovládací zařízení 
▶  Uživatelsky přívětivé rozhraní ovládané pomocí dotykového panelu
▶ Uvedení do provozu a školení je součástí dodávky 
▶ BCO v rozsahu dodávky 
▶ Volitelně: Klimatizace skříňového rozvaděče 
 Spojovací vedení mezi svorkovnicí (výkonový tepelný svazek) a rozvaděčem nejsou zpravidla  
součástí dodávky 

Bosch Termotechnika s.r.o. 
Obchodni divize Průmyslové kotle Bosch

Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10-Štěrboholy
Česká republika

prumyslove-kotle@cz.bosch.com
www.bosch-industrial.cz
www.prumyslovekotle.cz 
LinkedIn: Průmyslové kotle Bosch ČR

© Bosch Termotechnika s.r.o. | Ilustrace pouze jako přiklady | Změny vyhrazeny | 02/2022 

Kompletní a jednoduché ovládání systému

Co udělat k získání Hybridního kotle Bosch

Vaše požadavky, které je potřeba definovat

▶  Dostupnost zelené elektřiny

▶  Funkce udržování teploty nebo přímo výroba páry či horké vody

▶  Plně hybridní kotle od počátku nebo pouze připravený do budoucna

Na míru navržený systém pro nejlepší celkovou účinnost a nízkou teplotu spalin

▶  Plně hybridní/hybridně připravené zařízení - srovnání se samostatným  
plně elektrickým kotlem

▶ Zvětšený ekonomizér pro obzvláště vysoké elektrické výkony 

▶  Potřebný dostatečný prostor v kotelně

▶  Kontrola elektrického připojení/výkonu

Hodnocení projektu Průmyslovými kotli Bosch

▶ Kontrola proveditelnosti

▶ Kalkulace projektu

▶ Individuální nabídka


