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Introdução

Nas nossas unidades de produção em Gunzenhausen, 
Alemanha e Bischofs hofen, Áustria são anualmente 
produzidas até 1.500 caldeiras industriais.
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Termotecnologia na instalação de caldeiras de grande potência e 
industriais. Até meados de 2012 os sistemas foram vendidos e 
comercializados sob a marca LOOS, agora reunimos os nossos 
pontos fortes e representamos a marca Bosch.

A presente brochura dá-lhe uma visão detalhada do nosso espec-
tro de produtos e serviços na área das caldeiras a vapor. Mas as 
seguintes páginas evidenciam sobretudo o que realmente é impor-
tante para a Bosch, no que se refere a caldeiras industriais da 
Bosch. Nos concretizamos todas as suas exigências.

A caldeira industrial da Bosch disponibiliza instalações 
de caldeiras de grande volume de água para todas as 
áreas de utilização. As nossas caldeiras não são utiliza-
das com sucesso apenas em empresas industriais, mas 
trazem também muitas vantagens a empresas artesa-
nais e de prestação de serviços, escritórios e áreas 
residenciais.

Fazemos parte do grupo Bosch que actua a nível 
mundial e somos o centro de referência da Bosch 
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A solução ideal através da parceria
A confi ança e a comunicação aberta dos parceiros são 
os requisitos mais importantes para o sucesso de 
ambos. Assim, decidimo-nos desde cedo pelas vendas 
através de empresas especializadas. Em cooperação 
com os respectivos especialistas iremos concretizar 
todas as suas exigências de forma a obter a solução 
ideal.

Espírito pioneiro técnico que estabelece padrões
Benefi cie da experiência e da capacidade de inovação 
da Bosch. Desde a nossa fundação, no ano 1865, que 
nos especializamos na construção de caldeiras indus-
triais. Com o passar dos anos temos vindo a adquirir 
um amplo know-how, tornando-nos líderes nesta área. 
Desta forma, a capacidade de inovação, a consciência 
de qualidade e a efi ciência, são as bases do nosso 
programa de produção e dos nossos serviços. 

Energia fi ável para todo o mundo
Mais de 100 000 sistemas de caldeiras, fornecidos em 
mais de 140 países, são uma prova evidente da elevada 
qualidade e da fi abilidade das nossas caldeiras indus-
triais. Encontrará as nossas instalações praticamente em 
todos os ramos da indústria – no comércio de produtos 
alimentares, na área da construção, da química, têxtil, 
do papel, entre outros. Empresas como a Coca Cola, 
BASF, Siemens, Ytong, Heineken, Nestle ou Esso confi am 
nas nossas inovadoras caldeiras a vapor e de água 
quente.

Caldeiras Industriais com garantia de qualidade
As nossas modernas unidades de produção conferem 
às nossas instalações um know-how de qualidade, o 
selo de garantia e de qualidade ofi cial de quase todas 
as autoridades de licenciamento e institutos de certifi -
cação do mundo.

Competência e confi ança

A Bosch Industrial com renome a nível mundial é um especialista em sistemas de caldeiras de todos os 

tamanhos e classes de potência. Há mais de 140 anos que nos dedicamos à inovação na indústria da 

construção de caldeiras.



4 | Efi ciência a uma grande escala

Regulação perfeita, menor consumo
Outras possibilidades de poupança ocorrem através de dispo-
sitivos inteligentes de regulação e de controle. A integração do 
nosso aparelho de análise de água inovador protege a instala-
ção não apenas de danos resultantes de insufi cientes parâme-
tros da água, mas alcança poupanças adicionais no consumo de 
combustível e água potável. Os ventiladores do queimador 
reduzem fortemente a potência eléctrica admitida na área de 
carga parcial. Os modernos sistemas de combustão, regulados 
por valores de oxigénio ou monóxido de carbono proporcio-
nam uma combustão com a máxima efi ciência
graças á redução de excesso de ar aos níveis mínimos.

Investimentos que compensam
O consumo de energia e as emissões podem ser substancial-
mente reduzidas através dos nossos sistemas de caldeiras 
altamente efi cientes e dos componentes para sala de caldei-
ras adequadas. Com a redução dos custos de funcionamento é 
possível amortizar uma nova instalação em pouco tempo. 
Economiza dinheiro e simultaneamente protege o meio 
ambiente. Tem pensado em fazer uma actualização da sua 
caldeira ou em instalar uma nova? Nós aconselhamo-lo com 
todo o prazer!

Efi ciência máxima
Como um dos primeiros fabricantes temos caldeiras com 
tubo de fumo e tubo de fogo (caldeiras pirotubulares) de 
todos os tamanhos equipadas de fábrica com permutador 
de calor de gases queimados integrado. O calor contido 
nos gases queimados é recuperado e o rendimento é 
aumentado até aprox. 7 % em caso de funcionamento a 
seco e até 15 % em caso de funcionamento de condensa-
ção. Com os nossos componentes para sala de caldeiras 
em técnicas modulares podem ser utilizados potências de 
energia adicionais. As nossas instalações de condensados 
de alta pressão mantêm a pressão e a temperatura do 
condensado de retorno, sendo desta forma possível 
reconduzir o mesmo ao circuito da caldeira sem perda de 
energia. O calor residual condicionado pelos processos, 
que por exemplo está contido nos vapores de exaustão ou 
água salina pode ser recuperado parcialmente através de 
soluções adequadas como o nosso arrefecedor de vapor ou 
o nosso módulo de arrefecimento e de expansão de calor.

Emissões mínimas
Os nossos sistemas de caldeiras são adequados para 
combustíveis líquidos e gasosos. As instalações de combus-
tão modernas cumprem as directivas específi cas do país no 
que diz respeito à prevenção e redução de emissões. 
Através da utilização de combustíveis biológicos ou 
biogases poderemos alcançar um balanço neutro de 
emissões de CO2

Meio ambiente e efi ciência
Como fabricante inovador de caldeiras apostamos na proteccão do meio ambiente e na conserva-

ção dos recursos naturais. Os nossos sistemas sustentáveis e efi cientes mantêm a emissão de CO2 

reduzida e contribuem para a diminuição das alterações climáticas.

As nossas caldeiras são perfeita-
mente ajustadas às suas exigências. 
Economiza não só nos recursos 
naturais, mas também nos fi nancei-
ros.
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Perfeitamente ajustadas entre si
Uma instalação de caldeira ajustada às suas exigências é 
uma base fundamental, para garantir a competitividade 
contínua da sua empresa. Para isso disponibilizamos-lhe 
soluções modulares e completas através do nosso pro-
grama de fornecimento de caldeiras. O dimensiona-
mento e o equipamento dos produtos surgem de 
acordo com as necessidades do cliente e com múltiplas 
opções. Devido à elevada qualidade do equipamento 
garantimos uma recepção simples, sem reclamações. 

Comandada de forma inteligente
Todas as instalações de caldeira podem ser equipadas 
com comando de ecrã táctil intuitivo. A gestão simples 
fi nal com funções de protecção integradas garantem 
um funcionamento completo das caldeiras. A tecnologia 
de sistema de barramentos efi ciente garante a ligação 
inteligente dos módulos individuais em rede e possibi-
lita uma integração simples de sistemas de controlo 
superiores. Por exemplo, os nossos sistemas de 
comando das nossas instalações já estão preparados 
para a utilização da nossa teleassistência a baixo custo.

Efi ciente na ligação de sistemas
O conceito energético ideal engloba, a par com uma 
tecnologia adequada de caldeiras, outros componen-
tes importantes como a combinação de produção de 
electricidade e calor, bombas de calor ou energia solar 
térmica.
Como empresa pertencente ao grupo Bosch temos 
acesso a muitas outras soluções térmicas e de siste-
mas. Isto possibilita-nos a combinação de diversas 
tecnologias entre si e a aplicação das mesmas de 
forma vantajosa para o cliente.

Qualidade modular
A fi abilidade e longevidade marcam a diferença entre os sistemas Bosch e os restantes. A elevada

qualidade das nossas instalações é garantida pelas máquinas de produção de última geração,

pelos rigorosos controles de qualidade, bem como pelas melhorias contínuas e inovações.
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Caldeira a vapor UNIVERSAL U-ND/U-HD

Esta caldeira reúne as vantagens da técnica de caldeiras de grande volume de água com a efectividade do 

sistema de tubo de fogo e tubo de fumo. Trata-se de uma caldeira de acordo com o princípio de inversão de 

chama.
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Como caldeira a vapor de alta ou baixa pressão
O tubo de combustão de grande volume e o feixe de 
tubos de fumo são idealmente ajustados um ao 
outro.A caldeira distingue-se devido à sua construção
muito compacta. Disponibilizamos-lhe a caldeira a 
vapor UNIVERSAL como caldeira a vapor de alta e 
baixa pressão.

Acessórios que economizam energia
Para um modo de funcionamento económico e 
efi ciente a caldeira compacta pode ser equipada com 
economizador, regulação constante de água de 
alimentação e muitos outros dispositivos de recu-
peração de calor. Os investimentos nestas medidas 
de poupança energética garantem um elevado rendi-
mento da sua caldeira, poupam o nosso meio 
ambiente e baixam continuamente os seus custos 
de funcionamento. 

Vantagens:
u Comando da caldeira intuitivo com base na SPS com a 

mais elevada transparência de dados de funcionamento
u Materiais de isolamento efi cientes contra o calor, elevado 

rendimento
u Dispositivo automático SUC de arranque, de disponibili-

dade e de paragem
u Adequado para muitos sistemas de queimadores
u Combustão reduzida em substâncias poluentes através da 

utilização de sistemas de combustão altamente desenvolvi-
dos e cuidadosa selecção das melhores combinações de 
caldeiras/queimadores

u Manutenção fácil - inspecção simples, possível a partir do 
lado dos gases queimados e também do lado da água

u Robusta, fi ável e longevidade inigualável
u Todas as instalações de caldeiras de alta pressão são 

certifi cadas de acordo com a directiva europeia para 
aparelhos pressurizados – quase aplicável a nível mundial

u Possibilidades de extensão simples através de técnica de 
módulos integrativa

u Fácil colocação em funcionamento através de comando de 
caldeira pré-parametrizada

u Cablagem simples no local de instalação através de liga-
ções prontas para conexão

Dados técnicos UNIVERSAL

Tipo U-ND U-HD

Líquido de calor Vapor saturado de baixa pressão Vapor saturado de alta pressão

Modelo Técnica do tubo de fumo e tubo de fogo Técnica do tubo de fumo e tubo de fogo

Capacidade em kg/h 175 até 3 200 175 até 1 250

Sobrepressão de protecção em bar até 0,5 até 16

Temperatura máx. em °C 110 204

Combustível Gasóleo, gás Gasóleo, gás
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A caldeira a vapor UNIVERSAL U-ND/U-HD é espe-
cialmente adequada para pequenas e médias 
necessidades de vapor – uma solução ideal espe-
cialmente para pequenas empresas, a indústria de 
processamento e no sector dos serviços.
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De acordo com o princípio de inversão de chama os 
gases queimados são desviados para a frente no tubo 
de fogo e de seguida na porta frontal da câmara de 
inversão são distribuídos para as áreas do tubo de 
fumo. A porta frontal basculante da caldeira (à direita/à 
esquerda) estabelece uma passagem confortável para a 
inspecção da caldeira e do queimador. O isolamento 
em lã mineral de alta qualidade de todo o corpo da 
caldeira e os materiais especiais de isolamento contra o 
calor na porta frontal garantem perdas reduzidas por 
radiação. 

Construção

A caldeira a vapor de grande volume de água a baixo custo con-
vence devido à sua construção compacta e à sua funcionalidade 
técnico-económica. O grande tubo de fogo disposto no centro, 
garante uma excelente combustão. Os tubos de fumo posicionados 
centralmente à volta do tubo de fogo garantem deste modo uma 
transferência de calor optimizada.

Pode consultar outras informações no nosso folheto "Componentes para sala de caldeiras". 

Componentes da caldeira incluídos:

u Módulo de preparação de água WTM
u Módulo de serviço de água WSM
u Módulo de serviço de condensado CSM
u Módulo de água de descarga, de expansão e de arrefecimento BEM
u Módulo de expansão e de recuperação de calor EHM
u Módulo de expansão, de recuperação de calor e de água de des-

carga EHB
u Módulo de bombas PM

u Permutador de calor de gases queimados 
ECO 3 para instalação individual

u Refrigerador de vapor VC
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação de gasóleo OCM
u Módulo de alimentação de gasóleo OSM
u Sistema de gestão de instalações SCO
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Equipamento

Poderá adquirir as nossas caldeiras de grande volume de 
água, incluindo o equipamento* como unidades completa-
mente operacionais. O equipamento básico inclui o corpo 
pressurizado da caldeira, a unidade de regulação e de 
segurança, o queimador, um módulo de bomba, uma caixa 
de bornes e o armário de distribuição, incluindo o cómodo 
comando de caldeira BCO. Todos os sensores e actuadores 

da caldeira já estão cablados na caixa de bornes integrada. 
Durante a instalação os feixes de cabos pré-fábricados dos, 
conectados e codifi cados simplifi cam a ligação eléctrica 
entre o quadro de comando da caldeira e a caixa de bor-
nes. O armário de distribuição vertical ou de parede pode 
assim ser ajustado de forma optimizada às exigências do 
local e instalação.

1    Armário de distribuição com comando da caldeira BCO
2   Torneira de purga
3   Indicador do nível de água
4    Válvula de fecho do tubo do regulador de pressão, sem 

necessidade de manutenção
5   Limitador de pressão
6   Transdutor de pressão relativa (4-20 mA)
7   Eléctrodo limitador NW
8   Manómetro
9   Transdutor de nível (4-20 mA)

10    Válvula de fecho do manómetro com fl ange de verifi cação
12   Válvula de extracção de vapor
13   Válvula de segurança de curso máximo
14      Medição da condutividade totalmente automática 

e dessalinização

15   Válvula de retenção de água de alimentação
16    Válvula de fecho de água de alimentação, sem necessidade de 

manutenção
17   Janela de observação de chamas
18   Queimador
19   Isolamento com revestimento de protecção
20   Estrutura de base
21   Módulo de regulação do gás
22   Caixa de bornes
23   Módulo da bomba
24    Válvula de fecho de descarga, sem necessidade de inspecção
25    Válvula de purga de fecho rápido
26   Abertura de inspecção, no lado do vapor
27   Abertura de inspecção, no lado da água
28    Abertura de inspecção, no lado dos gases queimados

1

18 17 21 20 14 27 24 25 19 23

2 3 22 4 5 6 7 8 9 10 26 13 12 15 16 28

*O equipamento é variável e conforme o pedido do cliente livremente confi gurável.
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      Flexibilidade do kit de construção
Os respectivos elementos da caldeira são confi gurados 
tendo sempre como foco as baixas emissões, a elevada 
qualidade do vapor e a efi ciência energética. Através da 
montagem modular, com a consequente utilização de 
elementos de construção e partes iguais de outras 
séries benefi ciará de uma relação preço qualidade 
especialmente atractiva.

Diversidade com sistema
A caldeira a vapor de três passagens é universalmente 
aplicável para todas as utilizações. Naturalmente pode 
ser combinada com todos os outros componentes de 
instalação do nosso módulo de construção disponíveis 
para alimentação de combustível e de água, análise da 
água e recuperação de calor. Também o comando SPS 
por touchscreen, a capacidade da teleassistência e 
outros equipamentos da caldeira a vapor são idênticos 
às grandes séries de caldeiras industriais.

Vantagens:
u Com custos reduzidos apesar da técnica de grande volume 

de água e de três passagens
u Elevado rendimento através do economizador integrado
u Equipamento básico abrangente, fabricado em série
u Operação ecrã táctil intuitiva e comando SPS
u Necessidade reduzida de espaço devido à área de base 

compacta
u Fácil colocação em funcionamento através de comando de 

caldeira pré-parametrizada
u Cablagem simples no local de instalação através de liga-

ções prontas para conexão
u Dispositivo automático SU C de arranque, de disponibili-

dade e de paragem
u Instalação fácil devido a entrega Unit – equipamento, 

queimador e economizador montados de fábrica

Caldeira a vapor UNIVERSAL U-MB

A designação do produto U-MB signifi ca "UNIVERSAL Modular Boiler" (Caldeira a vapor de 

três passagens com construção modular). O tipo U-MB é constituído por vários módulos, 

que preenchem os seus requisitos individuais na perfeição.

Dados técnicos UNIVERSAL

Tipo U-MB

Líquido de calor
Vapor saturado de alta 
 pressão

Modelo
Técnica do tubo de fogo e 
tubo de fumo de três passa-
gens

Capacidade em kg/h 200 até 2 000

Sobrepressão de protecção em bar até 16

Temperatura máx. em °C 204

Combustível Gasóleo, gás 

A caldeira UNIVERSAL U-MB poderá ter aplicação onde 
quer que sejam necessárias pequenas a médias quanti-
dades de vapor. Áreas de aplicação clássicas são a 
indústria das bebidas e da alimentação, serviços de 
lavandaria e limpeza, assim como estabelecimentos 
industriais de menor dimensão. 
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Construção

A caldeira a vapor U-MB foi concebida como caldeira de tubo de 
fumo e de tubo de fogo de três passagens. É constituída por vários 
módulos, parte do gerador de calor construído para três passa-
gens, a câmara de vapor que se situa sob a mesma e um economi-
zador integrado. Como verdadeira caldeira de três passagens, nos 
tubos de fumo, podem ser dispensadas as adaptações de fl uxo.

A parte geradora de calor do U-MB baseia-se na construção de 
caldeira UNIMAT – testada ao longo de décadas e inúmeras vezes 
com aplicação práctica. A geometria do tubo de fogo dimensões 
possibilita um processo de combustão efi ciente.

A selecção da parte do vapor infl uencia de forma determinante a 
qualidade do vapor. Um correcto sobredimensionamento actua de 
forma positiva sob a humidade de vapor residual.

O economizador integrado tem infl uência directa sob a efi ciência 
energética. O calor contido nos gases queimados é utilizado para o 
pré-aquecimento da água de alimentação da caldeira e devido a 
isso, em grande parte recuperado, o consumo de combustível e as 
emissões são reduzidos.

O gerador de vapor é testado quanto ao modelo e fabricado de 
acordo com as rigorosas directivas do sistema de garantia de 
qualidade do módulo D da directiva para aparelhos pressurizados.

Componentes da caldeira incluídos:

u Módulo de preparação de água WTM
u Módulo de serviço de água WSM
u Módulo de serviço de condensado CSM
u Módulo de água de descarga, de expansão e 

de refrigeração BEM
u Módulo de expansão e de recuperação de 

calor EHM
u Módulo de bombas PM
u Módulo de expansão, de recuperação de calor 

e de água de descarga EHB
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação de gasóleo OCM
u Módulo de alimentação de gasóleo OSM
u Sistema de gestão de instalações SCO

Pode consultar outras informações no nosso 
folheto "Componentes para sala de caldeiras".

mru5av
Rectangle
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Equipamento

Receberá a caldeira a vapor UNIVERSAL U-MB como 
unidade totalmente equipada. Isso inclui a caldeira 
isolada com o equipamento instalado*, o quadro de 
comando da caldeira e uma combustão pobre em 
emissões. Os sensores e actuadores da caldeira já 
estão cablados na caixa de bornes integrada. Os feixes 

de cabos pré-fabricados, conectados e codifi cados 
simplifi cam a ligação eléctrica entre o quadro de 
comando da caldeira e a caixa de bornes durante a 
instalação. O armário de distribuição vertical ou de 
parede pode assim ser ajustado de forma optimizada às 
exigências do local e instalação.

1  Armário de distribuição com comando da caldeira BCO
2  Torneira de purga
3  Indicador do nível de água
5  Limitador de pressão
6  Transdutor de pressão relativa (4-20 mA)
7  Eléctrodo limitador NW
8  Manómetro
9  Transdutor de nível (4-20 mA)

10  Válvula de fecho do manómetro com fl ange de verifi cação
12  Válvula de extracção de vapor
13  Válvula de segurança de curso máximo
14   Medição da condutividade totalmente automática e 

 dessalinização
15  Válvula de retenção de água de alimentação
16   Válvula de fecho de água de alimentação, sem necessi-

dade de manutenção

17  Janela de observação de chamas
18  Queimador
19  Isolamento com revestimento de protecção
20  Estrutura de base
21  Módulo de regulação do gás
22  Caixa de bornes
23  Módulo da bomba
24  Válvula de fecho de descarga, sem necessidade de inspecção
25  Válvula de purga de fecho rápido
26  Abertura de inspecção, no lado do vapor
27  Abertura de inspecção, no lado da água
28  Abertura de inspecção, no lado dos gases queimados
32  Permutador de calor de gases queimados ECO
33  Conduta de ligação ECO/caldeira
34  Válvula de bloqueio de purga ECO

1

20 19 27 2314 24

26 33

21 25

2 3 32 286 5 78 9 161022 12 341513

1718

*O equipamento é variável e conforme o pedido do cliente livremente confi gurável.
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Efi ciência optimizada
Os fl uxos de gases queimados da caldeira a vapor 
contêm um considerável potencial de aquecimento. 
Para aumentar o rendimento da caldeira esta série 
de caldeiras está disponível com economizador 
integrado para a recuperação de calor de gases 
queimados. 

Adicionalmente também deveria utilizar os módulos 
opcionais para a regulação constante de água de 
alimentação, um ventilador do queimador coman-
dado por rotações e a regulação de O2 ou de CO, 
para possibilitar um funcionamento ainda mais 
efi ciente e amigo do ambiente.

Pensado ao detalhe
No corpo de pressão disposto em cilindro na horizontal estão 
alinhados o tubo de combustão, a câmara de reversão posterior de 
gases queimados, situada no interior e banhada com água, 1ª 
tiragem de tubo de fumo e 2ª passagem de tubos de fumo com 
fl uxo optimizado. A superfície de aquecimento por radiação e 
convecção em conjunto geram uma rápida circulação de água e 
aceleram assim o transporte de bolhas de vapor para a câmara 
de vapor. O calor produzido é rapidamente transformado em 
vapor através da transferência uniforme de calor e sem tensão do 
material. A câmara de água grande oferece sufi ciente espaço de 
armazenamento para cobrir picos de consumo repentinos.

Vantagens:
u Comando da caldeira intuitivo com base na SPS com a mais 

elevada transparência de dados de funcionamento
u Elevado rendimento através da técnica de três tiragens, do 

economizador integrado e isolante térmico efectivo
u Elevada constância de pressão e qualidade de vapor, mesmo em 

caso de forte necessidade de variação de vapor
u A caldeira pode ser equipada com uma quarta tiragem em 

separado para recuperação de calor
u O corpo da caldeira pode ser colocado como simples caldeira 

de recuperação de calor atrás de unidade de cogeração ou das 
turbinas de gás

u Dispositivo automático SUC de arranque, de disponibilidade e 
de paragem

u Adequado para todos os sistemas de queimadores
u Combustão reduzida em substâncias poluentes através da 

utilização de sistemas de combustão altamente desenvolvidos e 
cuidadosa selecção das melhores combinações de caldeiras/
queimadores

u Colocação em funcionamento simples através de comando de 
caldeira pré-parametrizado 

u Cablagem simples no local de instalação através de ligações 
prontas para conexão

Caldeira a vapor UNIVERSAL UL - S

A caldeira UNIVERSAL UL -S é o tipo de caldeira de grande volume de água de três tiragens, 

que preenche todos os requisitos em áreas de potência intermédias e elevadas.

As caldeiras a vapor UNIVERSAL UL-S podem ser 
utilizadas onde quer que seja necessário vapor ou 
calor numa zona de potência intermédia ou elevada, 
como na indústria de transformação, na área 
comercial ou em instalações centralizados.
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Dados técnicos UNIVERSAL

Tipo UL -S UL -SX

Líquido de calor Vapor saturado de alta pressão Vapor sobreaquecido de alta pressão

Modelo
Técnica de tubo de fogo e tubo de fumo de 
três passagens

Técnica de tubo de fogo e tubo de fumo de 
três passagens

Capacidade em kg/h 1 250 até 28 000 2 600 até 28 000

Sobrepressão de protecção em bar até 30 até 30

Temperatura máx. em °C 235 300

Combustível Gasóleo, gás Gasóleo, gás
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Poderá adquirir todas as nossas caldeiras de grande 
volume de água, incluindo o equipamento* como unidades 
completamente operacionais. O equipamento básico inclui 
o corpo pressurizado da caldeira, a unidade de regulação e 
de segurança, o queimador, um módulo de bomba, uma 
caixa de bornes e o armário de distribuição, incluindo o 
nosso cómodo comando de caldeira BCO. A caixa de 
bornes integrada já se encontra cablada. Durante a 
instalação os feixes de cabos pré-fabricados, conectados 
e codifi cados simplifi cam a ligação eléctrica entre o 
quadro de comando da caldeira e a caixa de bornes.

Construção

A nossa patente para caldeira de três passagens registada em  
1952 constitui a base para o sucesso eminente, e contínuo 
até hoje desta série. O tubo de combustão (1ª passagem) e 
dois feixes de tubos de fumo (2.ª e 3.ª passagem) estão inte-
grados de forma ideal no corpo de pressão com a câmara 
posterior banhada com água. Através do tubo de combustão 
que se situa na lateral e a viragem de gás de aquecimento 
posterior horizontal e frontal vertical 

resulta uma grande superfície de aquecimento de radiação 
e de convecção com grande espaço de vapor com as mais 
pequenas dimensões exteriores. As bases são consolidadas 
de forma estável pelo grande tubo de fogo e através da 
utilização subtil de escoras angulares para distribuição 
uniforme da carga são ligados ao revestimento da caldeira.

Equipamento

Caso seja necessário vapor sobreaquecido em vez de 
vapor saturado, pode ser colocado um módulo de sobrea-
quecimento na câmara de inversão frontal. Uma válvula de 
bypass regula a temperatura de vapor sobreaquecido, de 
forma constante, através de uma grande faixa de carga. As 
áreas do tubo de fumo permanecem facilmente acessíveis 
através da câmara de inversão.

u Sistema modular, do lado dos gases queimados regu-
lado – sem necessidade de água de injecção para a 
regulação da temperatura de vapor sobreaquecido

u Manutenção e montagem fáceis – possibilidade de 
limpeza simples da segunda e terceira tiragem de 
gases queimados da caldeira

u Longa vida útil através de baixa carga térmica do feixe 
do permutador de calor do sobreaquecedor

Pode consultar outras informações no nosso relatório 
técnico "Módulo do sobreaquecedor". 

*O equipamento é variável e conforme o pedido do cliente e livremente confi gurável.
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1   Armário de distribuição com comando da caldeira BCO
2   Torneira de purga
3   Indicador do nível de água
4    Válvula de fecho do tubo do regulador de pressão, sem 

necessidade de manutenção
5   Limitador de pressão
6   Transdutor de pressão relativa (4-20 mA)
7   Eléctrodo limitador NW
8   Manómetro
9   Transdutor de nível (4-20 mA)

10    Válvula de fecho do manómetro com fl ange de verifi cação
11   Secador de vapor
12   Válvula de extracção de vapor
13   Válvula de segurança de curso máximo
14    Medição da condutividade totalmente automática e 

dessalinização
15   Válvula de retenção de água de alimentação

16    Válvula de fecho de água de alimentação, sem neces-
sidade de manutenção

17   Janela de observação de chamas
18   Queimador
19   Isolamento com revestimento de protecção
20   Estrutura de base
21   Módulo de regulação do gás
22   Caixa de bornes
23   Módulo da bomba
24    Válvula de fecho de descarga, sem necessidade de 

inspecção
25   Válvula de purga de fecho rápido
26   Abertura de inspecção, no lado do vapor
27   Abertura de inspecção, no lado da água
28    Abertura de inspecção, no lado dos gases queimados
30   Câmara colectora de gases queimados
32   Permutador de calor de gases queimados ECO
33   Conduta de ligação ECO/caldeira

Componentes da caldeira incluídos:
u Módulo de preparação de água WTM
u Módulo de serviço de água WSM
u Módulo de serviço de condensado CSM
u Módulo de água de descarga, de expansão e de 

refrigeração BEM
u Aparelho de análise de água WA
u Permutador de calor de gases queimados ECO 1 

para instalação individual
u Permutador de calor de gases queimados ECO 6 

para funcionamento em condensação

u Módulo de expansão e de recuperação de 
calor EHM

u Módulo de bombas PM
u Módulo de expansão, de recuperação de 

calor e de água de descarga EHB
u Refrigerador de vapor VC
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação de gasóleo OCM
u Módulo de alimentação de gasóleo OSM
u Módulo de pré-aquecimento do gasóleo OPM
u Sistema de gestão de instalações SCO

Pode consultar outras informações no nosso folheto "Componentes para sala de caldeiras". 
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Caldeira a vapor UNIVERSAL ZFR

A caldeira a vapor UNIVERSAL ZFR é uma caldeira de grande volume de água com três passa-

gens com dois tubos de combustão e vias de gases queimados totalmente separadas. 

É utilizada onde quer que seja necessária uma alimentação de vapor e de calor fi ável com 

potência elevada.
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Efi ciente há décadas e ainda pioneira
A caldeira com tubo de fumo e de tubo de combustão 
duplo com vias para gases queimados separadas tam-
bém é adequada para funcionamento com apenas um 
queimador. O princípio das três passagens com 
câmara de inversão de gases queimados posterior 
situada na câmara de água foi patenteada em 1952. 
Economizador e sobreaquecedor podem ser acrescen-
tados com construção modular simples. As dimensões 
para tubos de combustão, feixes de tubos de fumo, 
câmara de água e câmara de vapor estão optimizadas de 
forma termodinâmica. Superfícies de aquecimento de 
radiação e de convecção, juntamente com a possibili-
dade de funcionamento de um tubo de combustão 
individual, geram uma dinâmica especial. O calor produ-
zido é transferido de forma uniforme através de adap-
tações de fl uxo no lado da água e transformados em 
vapor sem tensão do material.

Módulos que ajudam a economizar
Para a caldeira a vapor UNIVERSAL ZFR a regulação de 
potência modular é obrigatória para o funcionamento 
com tubo de combustão individual ou duplo "ilimitado" 
e regulação constante da água de alimentação. Para 
aumentar potenciais de poupança adicionais disponibi-
lizamos, sob consideração das condições do sistema, 
módulos opcionais para aumento da efi ciência:
u Regulações efectuadas em função do nível de O2

u Regulações efectuadas em função do nível de CO

Vantagens:
u Comando da caldeira intuitivo com base na SPS com a mais 

elevada transparência de dados de funcionamento
u Elevado rendimento através da técnica de três passagens, 

economizador integrado e isolante térmico efectivo
u Elevada estabilidade na pressão e qualidade de vapor, 

mesmo em caso de forte necessidade de variação de vapor
u Dispositivo automático SUC de arranque, de disponibilidade 

e de paragem
u Adequado para todos os sistemas de queimadores
u Combustão reduzida em substâncias poluentes através da 

utilização de sistemas de combustão altamente desenvolvi-
dos e cuidadosa selecção das melhores combinações de 
caldeiras/queimadores

u Manutenção fácil - inspecção simples, possível a partir do 
lado dos gases queimados e também do lado da água

u Robusta, fi ável e longevidade inigualável
u Redução de acordo com a directiva europeia para aparelhos 

pressurizados, aplicável a nível mundial
u Campo de regulação extremamente elevado através do 

funcionamento de tubo de combustão individual
u Possibilidades de extensão simples através de técnica de 

módulos integrativa
u Fácil colocação em funcionamento através de comando de 

caldeira pré-parametrizada
u Cablagem simples no local de instalação através de ligações 

prontas para conexão

Dados técnicos UNIVERSAL

Tipo ZFR ZFR-X

Líquido de calor Vapor saturado de alta pressão Vapor sobreaquecido de alta pressão

Modelo
Técnica do tubo de fogo e tubo de fumo de 
três passagens

Técnica do tubo de fogo e tubo de fumo de 
três passagens

Capacidade em kg/h 18 000 até 55 000 18 000 até 55 000

Sobrepressão de protecção em bar até 30 até 30

Temperatura máx. em °C 235 300

Combustível Gasóleo, gás Gasóleo, gás

A série UNIVERSAL ZFR também é adequada para a 
ligação dinâmica de múltiplas caldeiras. Áreas de 
aplicação importantes são as empresas comerciais de 
todos os sectores económicos, a indústria de processa-
mento, dispositivos de alimentação, assim como dispo-
sitivos centralizados (p.e. district heating).
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Equipamento

Poderá adquirir todas as nossas caldeiras de grande 
volume de água, incluindo o equipamento* como unidades 
completamente operacionais. O equipamento básico inclui 
o corpo pressurizado da caldeira, a unidade de regulação e 
de segurança, a unidade do queimador, um módulo de 
bomba, uma caixa de bornes e o armário de distribuição, 
incluindo o nosso cómodo comando de caldeira BCO. A 
caixa de bornes integrada já se encontra cablada. 
Durante a instalação os feixes de cabos pré-fabricados, 
conectados e codifi cados simplifi cam a ligação eléctrica 
entre o quadro de comando da caldeira e a caixa de bor-
nes.

Construção

A nossa patente para caldeira de três passagens regis-
tada em 1952 constitui a base para o sucesso eminente, 
e contínuo até hoje desta série. A adequação para o 
funcionamento paralelo ou individual ilimitado da combus-
tão não é determinado exclusivamente pela separação 
estável no lado dos gases queimados. As medidas 
construtivas especiais para a neutralização da força de 
tensão no caso do funcionamento de um tubo de com-
bustão individual são decisivas para a estabilidade 
duradoura. Os tubos de combustão são encaixados no 
pavimento frontal e posterior e fi xamente soldados em 
volta. A câmara de inversão de gases queimados posterior 
encontra-se banhada com água e está separada por uma 
placa tubular com fl uxo de água, estabilizadora e fi xa no 
pavimento posterior. A circulação de água e o transporte 
de calor são dinamizados através de perfi s de guia de 
forma efectiva para a base da caldeira e são adicional-
mente acelerados através de vias de fl uxo entre os tubos 
de combustão e as áreas do tubo de fumo situadas lado 
a lado.

Através do funcionamento autorizado de um tubo de 
combustão individual é possível um funcionamento 
totalmente automático ilimitado com um ou ambos os 
queimadores. Mesmo combustíveis diferentes não consti-
tuem obstáculos. O campo de regulação é duplicado e 
cada fase de carga reduzida é efectuada apenas com um 
queimador o que permite aumentar efi ciência da instala-
ção. 

Pode consultar outras informações relativas ao nosso 
relatório técnico "Caldeira de tubo de fogo duplo".

Caso seja necessário vapor sobreaquecido em vez de 
vapor saturado, pode ser colocado um módulo de 
sobreaquecimento na câmara de reversão frontal. 
Uma válvula de bypass regula a temperatura de vapor 
sobreaquecido, de forma constante, através de uma 
grande faixa de carga. As áreas do tubo de fumo 
permanecem facilmente acessíveis através da câmara 
de reversão oscilante.

u Sistema modular, do lado dos gases queimados 
regulado – sem necessidade de água de injecção 
para a regulação da temperatura de vapor sobrea-
quecido

u Manutenção e montagem fáceis – possibilidade 
de limpeza simples da segunda e terceira tiragem 
de gases queimados da caldeira

u Longa vida útil através de baixa carga térmica do 
feixe do permutador de calor do sobreaquecedor

Pode consultar outras informações no nosso relatório 
técnico "Módulo do sobreaquecedor".

*O equipamento é variável e conforme o pedido do cliente e livremente confi gurável.
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1   Armário de distribuição com comando da caldeira BCO
2   Torneira de purga
3   Indicador do nível de água
4    Válvula de fecho do tubo do regulador de pressão, sem 

 necessidade de manutenção
5   Limitador de pressão
6   Transdutor de pressão relativa (4-20 mA)
7   Eléctrodo limitador NW
8   Manómetro
9   Transdutor de nível (4-20 mA)

10    Válvula de fecho do manómetro com fl ange de 
 verifi cação

11   Secador de vapor
12   Válvula de extracção de vapor
13   Válvula de segurança de curso máximo
14    Medição da condutividade totalmente automática

e dessalinização
15   Válvula de retenção de água de alimentação

16    Válvula de fecho de água de alimentação, sem necessi-
dade de manutenção

17   Janela de observação de chamas
18   Queimador
19   Isolamento com revestimento de protecção
20   Estrutura de base
21   Módulo de regulação do gás
22   Caixa de bornes
23   Módulo da bomba
24    Válvula de fecho de descarga, sem necessidade de 

inspecção
25   Válvula de purga de fecho rápido
26   Abertura de inspecção, no lado do vapor
27   Abertura de inspecção, no lado da água
28   Abertura de inspecção, no lado dos gases queimados
30   Câmara colectora de gases queimados
31   Perfi s de guia da circulação de água
32   Permutador de calor de gases queimados ECO
33   Conduta de ligação ECO/caldeira

Componentes da caldeira incluídos:
u Módulo de preparação de água WTM
u Módulo de serviço de água WSM
u Módulo de serviço de condensado CSM
u Módulo de água de descarga, de expansão e de 

refrigeração BEM
u Módulo de bombas PM
u Módulo de expansão, de recuperação de calor e 

de água de descarga EHB
u Refrigerador de vapor VC

u Aparelho de análise de água WA
u Módulo de expansão e de recuperação de calor EHM
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação de gasóleo OCM
u Módulo de alimentação de gasóleo OSM
u Módulo de pré-aquecimento do gasóleo OPM
u Sistema de gestão de instalações SCO
u Permutador de calor de gases queimados ECO 1 para 

instalação individual
u Permutador de calor de gases queimados ECO 6 para 

(para funcionamento em condensação)

Pode consultar outras informações no nosso folheto "Componentes para sala de caldeiras". 
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Por quanto tempo é que se poderá adquirir produtos 
com a marca antiga?
Todos os produtos que sejam solicitados até ao dia 1 
de Julho de 2012 terão a marca actual; todos os 
produtos solicitados depois dessa data já serão produ-
tos Bosch. 

Como será comunicada a alteração de marca?
Através de uma campanha de comunicação em publi-
cações industriais, cartas a clientes, artigos na 
imprensa e na nossa página da Web. Poderá encontrar 
as últimas informações sobre a alteração de marca em 
www.bosch-industrial.com. 

O que podemos esperar do futuro programa para as 
unidades industriais?
O segmento industrial da Bosch Termotecnologia 
oferecerá uma gama alargada de produtos como 
unidades e sistemas CHP, caldeiras de aquecimento a 
vapor e de água quente com a marca Bosch. O pro-
grama para o aumento da gama de produtos já está 
planeado. 

Haverão novos folhetos e documentação?
Sim, o novo material informativo estará disponível a 
partir de Julho de 2012.

Em concreto, o que irá mudar?
A partir de 2 de Julho de 2012, as caldeiras industriais 
e as unidades de CHP serão comercializadas com a 
marca Bosch. 

Que mudanças vão ocorrer com a alteração de
marca?
A situação irá manter-se como se encontra actualmente. 
Irá continuar a contar com a efi ciência e com a quali-
dade dos produtos e serviços. 

Haverá alterações nos produtos?
O design dos produtos estará em harmonia com a 
identidade corporativa da Bosch. A qualidade e o 
funcionamento dos produtos continuarão ao mesmo 
nível que até ao presente. 

Necessitaremos de formação adicional?
Não será necessário receber formação adicional, uma 
vez que as tecnologias continuarão a ser as mesmas 
contudo poderá solicitar formação através do seu 
comercial. 

Onde tenho que pedir o material?
Na mesma morada que pedia anteriormente. 

O que acontecerá com os contratos e acordos
existentes?
Os contratos e acordos existentes não serão
afectados pela alteração de marca. 

Respostas às suas perguntas sobre a 
alteração de marca
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Unidades de produção:
Fábrica 1 Gunzenhausen
Bosch Industriekessel GmbH
Nürnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
Alemanha

Fábrica 2 Schlungenhof
Bosch Industriekessel GmbH
Ansbacher Straße 44
91710 Gunzenhausen
Alemanha

Fábrica 3 Bischofshofen
Bosch Industriekessel Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
Áustria

www.bosch-industrial.com
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