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Introdução

Nas nossas modernas unidades de produção em 
Gunzenhausen, Alemanha e Bischofs hofen, 
Áustria são anualmente produzidas até 1.500 
caldeiras de grande potência e industriais.
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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 
espectro de produtos e serviços na área das caldeiras de 
água quente. Mas as seguintes páginas evidenciam sobre-
tudo o que realmente é importante para a Bosch, no que se 
refere a caldeiras industriais. Nós concretizamos todas as 
suas exigências. 

A Bosch Industrial fornece caldeiras de grande 
potência para todo o tipo de instalações. As 
nossas caldeiras oferecem múltiplas vantagens, 
são utilizadas em empresas industriais, empresas 
artesanais e de prestação de serviços, assim 
como em edifi cios de escritórios e residenciais.
 
Fazemos parte do grupo Bosch que actua a nível 
mundial e somos o centro de referência da Bosch 
Termotecnologia na instalação de caldeiras de 
grande potência e industriais. Até meados de 
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A solução ideal através da parceria
A confi ança e a comunicação aberta entre 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 capacidade de inovação 
da Bosch. Desde a nossa fundação, no ano de 
1865, que nos especializamos na construção de 
caldeiras industriais. 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 industriais. 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 construção de caldeiras.
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Regulação perfeita, menor consumo
Outras possibilidades de poupança ocorrem através de 
dispositivos inteligentes de regulação e de controle.
Com o sistema de gestão de instalações SCO todos os 
comandos das caldeiras, bem como comandos dos 
módulos individuais podem ser reunidos num sistema 
de gestão. O ventilador do queimador reduz fortemente 
o consume eléctrico quando funciona em carga parcial. 
Sistemas modernos de combustão, controlados pelos 
níveis de oxigénio ou monóxido de carbono, permitem 
uma elevada efi ciência.

Investimentos que compensam
O consumo de energia e as emissões podem ser 
substancialmente reduzidas através dos nossos 
sistemas de caldeiras altamente efi cientes e dos 
componentes para sala de caldeiras 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
A Bosch é um dos pioneiros a equipar de fábrica 
caldeiras de vários tamanhos com permutador de 
calor integrado para os gases de escape.
O calor contido nos gases de escape é recuperado 
e o rendimento aumenta até aprox. 7% em caso de 
funcionamento a seco e até 15% em caso de 
funcionamento no modo de condensação. Com os 
nossos componentes para sala de caldeiras em 
técnicas modulares podem ser utilizados potências 
de energia adicionais e com isso facilitam a 
montagem no local e garantem um funcionamento 
seguro da sua instalação. Todos os módulos são 
pré-montados, em fábrica, prontos a instalar e 
ajustados de forma optimizada para um correcto 
reequipamento.

Emissões mínimas
Os nossos sistemas de caldeiras são adequados para 
combustíveis líquidos e gasosos. As instalações de 
combustão 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 protecção do meio ambiente e na 

conservação 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 
perfeitamente ajustadas às suas 
exigências. Economiza não só 
nos recursos naturais, como 
também nos fi nanceiros.
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Perfeitamente ajustadas entre si
Uma instalação de caldeira ajustada às suas 
necessidades é a base fundamental para garantir a 
competitividade contínua da sua empresa. Para isso 
disponibilizamos-lhe soluções modulares e 
completas através do nosso programa de 
fornecimento de caldeiras. O dimensionamento e o 
equipamento dos produtos surgem de acordo com 
as necessidades do cliente e com múlti-
plas opções. Devido à elevada qualidade do 
equipamento garantimos uma recepção simples, 
sem reclamações. 

Comandada de forma inteligente
Todas as instalações de caldeiras 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. Os efi cientes sistemas de 
comunicação BUS garantem uma ligação 
inteligente dos módulos individuais e permitem 
uma fácil ligação a sistemas superiores de gestão 
(GTC´s).

Efi ciente na ligação de sistemas
O conceito energético ideal engloba, a par com 
uma tecnologia adequada de caldeiras, outros 
componentes 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 sistemas. 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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Tecnologia comprovada com elevada 
fl exibilidade
O design UNIMAT de três passagens de fumos, 
já demonstrou o seu valor inúmeras vezes. A 
caldeira UT-L está disponível em diversos 
tamanhos e pode ser utilizada em instalações 
que combinem várias caldeiras.

Tem certifi cação UE e está construída e 
equipada de acordo com a directiva europeia 
para equipamentos sobre pressão. Tem 
aplicação múltipla em caso de baixos níveis de 
temperatura e de pressão. 

Adequada para inúmeras funções
A caldeira de aquecimento UT-L poderá ser 
aplicada em hospitais, lares, edifícios de 
escritórios, áreas residenciais, assim como na 
indústria em geral. Devido à sua elevada 
fl exibilidade a UT-L é ideal para utilizar como 
caldeira de reserva e para picos de energia em 
centrais térmicas e em unidades produtoras 
de energia.

Vantagens:
u Design efi caz de três passagens de fumos
u Rendimento global normalizado sem economizador até 

95 %, até 105 % com permutador de calor de gases de 
combustão

u Materiais de isolamento térmico efi cazes, e de elevada 
efi ciência

u Homologada para temperaturas baixas de retorno a 
partir de 50 °C

u Compatível com todos os sistemas de queimador
u Combustão com baixas emissões graças à utilização 

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

u Fácil manutenção devido à abertura total da porta 
frontal da caldeira

u Robusta, fi ável e inigualável longevidade
u Sem indicações de carga mínima para queimador para 

manter a seco o lado dos gases de combustão
u Passagem dos gases de combustão livre de componentes
u Salto térmico máximo permitido de 50K

Caldeira UNIMAT UT-L

A caldeira UNIMAT UT-L é uma solução ideal para centrais térmicas de produção de calor.

Dados técnicos UNIMAT

Tipo UT-L

Meio de transferência de 
calor

Água quente a baixa pressão

Modelo
3 passagens de fumos / tecnologia 
pirotubular

Potência em kW 650 até 19.200

Sobrepressão de 
protecção em bar

até 16

Temperatura máx. em °C 120 (110 na Europa)

Combustível Gasóleo, gás
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A porta frontal da caldeira é oscilante e pode ser
completamente aberta, opcionalmente com 
batente à direita ou à esquerda. O corte transver-
sal de toda a caldeira é totalmente acessível. Por
isso a manutenção, a limpeza e a revisão tornam-
-se  possíveis e sem problemas. O isolamento de 
todo o corpo em de lã mineral de alta qualidade 
e os materiais especiais de isolamento contra o 
calor na porta frontal garantem perdas reduzidas 
por radiação. Se o cliente desejar, a caldeira 
pode ser equipada com um recuperador de calor 
de gases de escape ou de condensação já inte-
grado na caldeira.

Design

O tubo de combustão termina numa câmara de inversão de 
gases, imersa em água, que conduz à primeira passagem de 
fumos. Tanto a 1.ª como a 2.ª passagem de fumos estão livres de 
componentes de fl uxo. O design redondo garante a óptima resis-
tência à pressão. A câmara de combustão, o volume do comparti-
mento da água, as superfícies de aquecimento por radiação e 
convecção estão dimensionadas de forma optimizada e adapta-
das uma à outra.
 

Componentes da caldeira incluídos:

u Módulo de tratamento de água WTM
u Economizador ECO 1/7
u Economizador ECO 6 (para funcionamento em condensação)
u Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP
u Protecção-temperatura de retorno RTS
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação do combustível OCM
u Módulo de alimentação do combustível OSM
u Sistema de gestão de instalações SCO
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Equipamento

A caldeira UNIMAT UT-L está disponível como uma 
unidade completa e funcional, incluindo equipamen-
tos*.  O equipamento de elevada qualidade inclui o 
corpo de pressão da caldeira, a unidade de queima-
dor, o economizador ou o permutador de calor por 
condensação e o equipamento de regulação e de 

segurança, já se encontram ligados à caixa de bornes 
integrada. Cablagem pré montada com, fi chas identi-
fi cadas, simplifi cam a instalação eléctrica entre o 
quadro de comando da caldeira e a caixa de bornes.

1   Comando de caldeira CFB (alternativamente: 
comando de caldeira BCO no quadro de 
comando)

2   Peça intermédia de avanço com
 - limitador de temperatura
 - regulador de temperatura
 - limitador de nível
 - indicador de pressão
 - limitador de pressão (máx.)
 - válvula de bloqueio do indicador de pressão
3   Válvula de segurança de curso máximo
4   Peça intermédia de retorno

 - monitor de temperatura
 - ligação para conduta de expansão de
   segurança

5   Permutador de calor de gases de escape ECO
7   Queimador 
8   Módulo de regulação do gás
9   Estrutura de base

10   Isolamento com revestimento de protecção
12   Válvula de descarga, isenta de manutenção
13   Caixa de bornes
14    Janela de observação de chamas
15   Dispositivo injector para aumento de temperatura interna
17   Abertura de inspecção, no lado dos gases queimados

*O equipamento é variável e pode ser confi gurado de acordo com o pedido do cliente.

3 4

8

5

177

1

9 10

1314

12

15 2
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 Caldeira  Potências Tipos Peso Comp. Largura Altura
  [kW]   [t] [mm] [mm] [mm]

  650   2,23 2295 1174 1460
  1000  3,6  2680  1324  1615
  1350   4,6  2950  1424  1715
  1900   5,5  3220  1524  1815
  2500   6,8  3675  1574  1865
  3050   7,7  3725  1674  1965
  3700   8,8  4075  1724  2015
  4150   11,1  4570  1824  2115
 UNIMAT UT-L  5200  Caldeira com quadro simples CFB810 12,6  4700  1924  2210
  6500   16,2  5090 2124  2410
  7700   19,7  5320  2274  2560
  9300   23,6  5520  2424  2710
  11200   28,7  5980  2574  2900
  12600   32,9  6315  2724  3025
  14700   42,5  7050  2924  3270
  16400   55,3  7530  3224  3570
  19200   65,7  7980  3424  3770

Devem garantir-se as condições de funcionamento da caldeira e caso seja necessário montar o módulo CME930.
O peso de serviço inclui o peso da caldeira, queimador, regulaçao, acessórios e tubos.

UNIMAT UT-L. Caldeira de aço de grande potência, para queimadores pressurizados 
gasóleo/gás

> Datos técnicos UNIMAT UT-L

> Ligaçoes

EL = Ligação de descarga (Rp ¾)
L = Comprimento total da caldeira
LK = Comprimento do bloco da caldeira

RK = Ligação de retorno da caldeira
VK = Ligação de avanço da caldeira
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Em queimadores com canhão de combustão grande, é necessário um chassis dianteiro (indicações segundo o fabricante do queimador).
O comprimento L deve ter em conta a medida do bastidor.

 Tipos
 Potência útil    >[kW]

Potência nominal    >[kW]
Conteúdo de água    >[m3]
Conteúdo de gás combus.  >[m3]
Temperatura de fumos
Conteúdo CO2. gasóleo/gás  >[%]
Exaustão necessária    >[Pa]
Resistência do lado do gás de combustão
Perdas de carga no lado da água
Comprimento   L  >[mm]
  LK  >[mm]
Largura   B  >[mm]
Altura   HF / HK  >[mm]
Câmara de combustão   Comp./Diâm.  >[mm]
Chassis   LGR / BGR  >[mm]
Porta   Grosor / HB  >[mm]
Saída de fumos   HAA  >[mm]
Ø Saída de fumos    >[mm]
Flanges   VK/RK/VSL  >[DN]
Distâncias   A1  >[mm]
  A2  >[mm]
  A3  >[mm]
Descarga   EK  >[DN]
  EA  >[DN]
Peso em funcionamento 1   A 6/10 bares >[tm]

Peso de envio 2  A 6 bares  >[tm]
  A 10 bares  >[tm]

1000
1000

1,3
1,09

2.680
2.425
1.324

1.615/1.615
2.201/600
2.100/910
190/800

1.180

1.390
450
600
25

3/4”
3,6/3,7

2,3
2,4

650
650

0,6
0,7

2.295
2.040
1.174

1.460/1.450
1.821/534
1.750/710
190/725

1.055

1.050
450
600
25

3/4”
3,6/3,7

2,3
2,4

1350
1350

1,7
1,40

2.950
2.695
1.424

1.715/1.715
2.471/660
2.350/910
190/850

1.240

1.560
500
600
32

3/4”
4,6/4,8

2,9
3,1

1900
1900

2,0
1,98

3.220
2.960
1.524

1.815/1.815
2.698/730
2.560/930
190/900

1.340

1.710
550
600
32

3/4”
5,5/5,7

3,5
3,7

2500
2500

 
2,2

2,58

 
 

3.675
3.420
1.574

1.865/1.865
3.149/776

3.060/1.130
190/925

1.350

2.180
550
650
32

3/4”
6,8/7,2

4,6
5,0

3050
3050

2,7
3,05

3.725
3.465
1.674

1.965/1.965
3.197/846

3.060/1.150
190/975

1.415

2.150
600
650
32

3/4”
7,7/8,1

5,0
5,4

3700
3700

3,0
3,67

4.075
3.820
1.724

2.015/2.015
3.553/901

3.410/1.150
190/1.000

1.490

2.490
600
800
32

3/4”
8,8/9,5

5,7
6,5

4150
4150

3,8
4,61

4.570
4.250
1.824

2.115/2.115
3.987/932

3.920/1.260
257/1.050

1.500

2.870
600
650
32

3/4”
11,1/11,8

7,3
8,0

5200
5200

4,3
5,44

4.700
4.380
1.924

2.210/2.210
4.106/1.012
3.920/1.510
257/1.100

1.600

2.770
800
750
32

3/4”
12,6/13,5

8,3
9,2

potência defi nida de acordo com as necessidades do cliente

Sob consulta
13,5 / 10,5

0
Sob consulta
Sob consulta

Sob consulta
Sob consulta: VK/RK= , VSL=

Em queimadores com canhão de combustão grande, é necessário um chassis dianteiro (indicações segundo o fabricante do queimador).
O comprimento L deve ter em conta a medida do bastidor.

Notas: - 1) Peso em funcionamento: peso de caldeira + 100% de água em caldeira (excluido peso de queimador e tuberias).
 - 2) Peso sem queimador, com a embalagem será cerca de 6-8% superior.  
 - Nas caldeiras não estão incluídas as contra-fl anges.
 - No preço da caldeira está incluída a placa preparada.
 - Limite de segurança (limitador de temperatura de segurança). Temperatura máxima de avanço = límite de segurança (STB)-18K
 - Unimat UT-L e Unimat UT-H com caudal mínimo.

 Tipos
 Potencia útil    >[kW]

Potência nominal    >[kW]
Conteúdo de água    >[m3]
Conteúdo de gás combus.  >[m3]
Temperatura de fumos
Conteúdo CO2. gasóleo/gás  >[%]
Exaustão necessária    >[Pa]
Resistência do lado do gás de combustão
Perdas de carga no lado da água
Comprimento   L  >[mm]
  LK  >[mm]
Largura   B  >[mm]
Altura   HF / HK  >[mm]
Câmara de combustão   Long./Diám.  >[mm]
Chassis   LGR / BGR  >[mm]
Porta   Grosor / HB  >[mm]
Saída de fumos   HAA  >[mm]
Ø Saída de fumos    >[mm]
Flanges   VK/RK/VSL  >[DN]
Distâncias   A1  >[mm]
  A2  >[mm]
  A3  >[mm]
  A4 >[mm]
Descarga   EK  >[DN]
  EA  >[DN]
Peso em funcionamento 1   A 6/10 bares >[tm]

Peso de envio 2  A 6 bares  >[tm]
  A 10 bares  >[tm]

 6500
 6500

 
 6,0
 7,13

 5.090
 5.770
 2.124
 2.400/2.410
 4.485/1.092
 4.280/1.510
 257/1.200
 1.750

 3.130
 800
 1000
 400
 50
 3/4”
 16,2/17,7
 10,2
 11,7

 7700
 7700

 
 7,3
 8,91

 5.320
 5.000
 2.274
 2.550/2.560
 4.714/1.177
 4.480/1.520
 257/1.275
 1.850
 

 3.100
 1.000
 1100
 500
 50
 3/4”
 19,7/21,4
 12,4
 14,1

 9300
 9300

 
 8,8
 10,55

 
 5.520
 5.200
 2.424
 2.700/2.710
 4.913/1.267
 4.650/1.610
 257/1.350
 2.000

 3.250
 1.000
 1100
 500
 50
 3/4”
 23,6/25,7
 14,8
 16,9

 11200
 11200

 
 10,9
 13,04

 
 
 5.980
 5.655
 2.574
 2.850/2.900
 5.362/1.344
 5.050/1.630
 259/1.425
 2.100

 3.430
 1.200
 1100
 500
 50
 3/4”
 28,7/30,8
 17,8
 19,9

 12600
 12600

 
 12,7
 15,62

 
 6.315
 5.990
 2.724
 3.000/3.025
 5.661/1.450
 5.320/1.890
 259/1.500
 2.200

 3.100
 1.800
 1100
 500
 50
 3/4”
 32,9/35,5
 20,2
 22,8

 14700
 14700

 
 16,4
 20,41

 
 7.050
 6.725
 2.924
 3.200/3.270
 6.330/1.530
 6.000/1.890
 259/1.600
 2.440

 
 3.780
 1.800
 1100
 500
 50
 3/4”
 42,5/44,5
 25,7
 28,1

 16400
 16400

 
 23,0
 25,27

 
 7.530
 7.170
 3.224
 3.500/3.570
 6.828/1.606
 6.390/2.100
 294/1.750
 2.600

 3.940
 2.000
 1200
 600
 50
 3/4”
 55,3/58,8
 32,3
 35,8

19200
19200

27,9
31,76

7.980
7.620
3.424

3.700/3.770
7.266/1.706
6.790/2.100
294/1.850

2.750

4.340
2.000
1200
600
50

3/4”
65,7/67,7

37,8
39,8

potência defi nida de acordo com as necessidades do cliente

Sob consulta  8 (1)

13,5 / 10,5
0

Sob consulta (2)

Sob consulta (3)

Sob consulta (4)

Sob consulta: VK/RK= (5), VSL= (6)
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(2) Perdas de carga - circuito do gás de combustão

(3) Perdas de carga - circuito da água
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(4) Diâmetro nominal da saída de fumos

(5) Diâmetro nominal Avanço/Retorno

(6) Diâmetro nominal de avanço e (função de pressão e potência)

(7) Caudal mínimo

1) Versão das ligações de fl anges para pressão de fucionamiento até 10 bares de acordo com a DIN2633 PN 16. 
Pressões superiores sob consulta.

2) Diâmetros nominais superiores sob consulta.

 Diâmetro nominal  Potência nominal Saída de fumos
 DN  kW  Ø AA (exterior) mm

 250  > 827 ≤1290  254
 315  > 1291 ≤ 2050  320
 400  > 2051 ≤ 3307  402
 500  > 3308 ≤ 5167  505
 630  > 5168 ≤ 8203  636
 800  > 8204 ≤ 13227  799
 1000  > 13228 ≤ 19200  1005

 Diâmetro nominal  Diâmetro nominal máximo possível / Queda térmica e potência útil en kW
 DN1)  para o tipo de caldeira2)  Δ  =15 K  Δ  =20 K  Δ  =30 K  Δ  =40 K

 32 –  ≤ 112  ≤ 149  ≤ 225  ≤ 300
 40  –  >112 ≤ 175 > 149 ≤ 235  > 225 ≤ 352  > 300 ≤ 470
 50  –  >175≤ 275  > 235 ≤ 367  > 352 ≤ 550  > 470 ≤ 734
 65  –  >275 ≤ 465  > 367 ≤ 620  > 550 ≤ 931  > 734 ≤ 1241
 80  –  >465 ≤ 705  > 620 ≤ 940  > 931 ≤ 1410  > 1241 ≤ 1881
 100  DN 100/Tipo de caldeira 1000  >705 ≤ 1102  > 940 ≤ 1469  > 1410 ≤ 2204  > 1881 ≤ 2938
 125  DN 125/Tipo de caldeira 1350  >1102 ≤ 172  > 1469 ≤ 2296  > 2204 ≤ 3444  > 2938 ≤ 4592
 150  DN 150/Tipo de caldeira 1900  >1722≤ 2479  > 2296 ≤ 3306  > 3444 ≤ 4959  > 4592 ≤ 6612
 200  DN 200/Tipo de caldeira 2500–4200  >2479≤ 4408  > 3306 ≤ 5877  > 4959 ≤ 8816  > 6612 ≤ 11755
 250  DN 250/Tipo de caldeira 5200–7700  >4408 ≤ 6887  > 5877 ≤ 9183  > 8816 ≤ 13775  > 11755 ≤ 18367
 300  DN 300/Tipo de caldeira 9300–12600  >6887 ≤ 9918  > 9183 ≤ 13224  > 13775 ≤ 19200  > 18367 ≤ 19200
 350  DN 350/Tipo de caldeira 14700–16400  >9918 ≤ 13500  > 13224 ≤ 18000  –  –
 400  DN 400/Tipo de caldeira 19200  > 13500 ≤ 17633  > 18000 ≤ 19200  –  –

 Pressão máxima  Potência máxima da caldeira
 bar kW
 2,5  217  340  565  870  1360  2300  3480  5440  7120  9900
 3,0  250  391  649  1000  1560  2640 4000  6250  8190  11400
 4,0  312  488  810  1250  1950  3300  5000  7800  10200  14200
 5,0  370  578  960  1480  2310  3900  5910  9240  12100  16900
 6,0  426  666  1100  1700  2660  4500  6820  10600  14000  19400
 8,0  536  837  1390  2140  3350 5660  8580  13400  17600  24500
 10,0  643  1000  1670  2570  4010  6790  10300  16000  21100  29300

UNIMAT UT-L

 Tipo de caldeira  1000  1350  1900  2500  3050  3700  4150  5200

 Caudal mínimo [m3]  11  15  21  28  34  41  46  58

 Tipo de caldeira  6500  7700  9300  11200  12600  14700  16400  19200

 Caudal mínimo [m3]  72  85  103  124  140  163  181  212
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Qualidade testada e comprovada
A construção de três tiragens de fumos é utilizada 
há décadas com enorme sucesso. A UT-M está 
disponível em diversos tamanhos e também pode 
ser utilizada em instalações de múltiplas caldei-
ras. Tem certifi cação UE e está construída e equi-
pada de acordo com a directiva europeia para 
equipamentos sobre pressão.

Com múltiplas possibilidades de aplicação
A UT-M demonstra a sua capacidade em centrais 
de aquecimento para fornecimento de calor local 
e urbano. Considerada uma caldeira versátil, 
também pode ser utilizada na industria e no 
comercio.

Vantagens:
u Design efi caz de três passagens de fumos
u Rendimento global normalizado sem economiza-

dor até 95 %, até 105 % com permutador de 
calor de gases queimados

u Materiais de isolamento térmico efi cazes, e de 
elevado rendimento

u Homologada para temperaturas baixas de retorno 
a partir de 50 °C

u Compatível com todos os sistemas de queimador
u Combustão com baixas emissões graças à utiliza-

ção de sistemas de combustão altamente desen-
volvidos e cuidadosa selecção das melhores 
combinações de caldeiras/queimadores

u Fácil manutenção devido à abertura total da 
porta frontal da caldeira

u Robusta, fi ável e inigualável longevidade
u Sem indicações de carga mínima para queima-

dor para manter a seco o lado dos gases de 
combustão

u Passagem dos gases de combustão livre de 
componentes

u Salto térmico máximo permitido de 50K

Caldeiras de água quente UNIMAT UT-M

A caldeira de água quente UNIMAT UT-M é fruto do desenvolvimento contínuo da bem sucedida 

caldeira UT. Esta é utilizada onde exista necessidade de temperaturas médias a elevadas. 

Dados técnicos UNIMAT

Tipo UT-M

Meio de transferência de calor Água quente a alta 
pressão

Modelo 3 passagens de fumos /
tecnologia pirotubular

Potência em kW 750 até 19.200

Sobrepressão de protecção em 
bar

até 16

Temperatura máx. em °C até 190

Combustível Gasóleo, gás 
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Design

O tubo de combustão termina numa câmara de inversão de 
gases, imersa em água, que conduz à primeira passagem de 
fumos. Tanto a 1.ª como a 2.ª passagem de fumos estão livres 
de componentes de fl uxo. O design redondo garante a óptima 
resistência à pressão. A câmara de combustão, o volume do 
compartimento da água, as superfícies de aquecimento por 
radiação e convecção estão dimensionadas de forma optimi-
zada e adaptadas uma à outra. 

A porta frontal da caldeira é oscilante e pode ser completa-
mente aberta, opcionalmente com batente à direita ou à 
esquerda. O corte transversal de toda a caldeira é totalmente 
acessível. Por isso a manutenção, a limpeza e a revisão tor-
nam-se possíveis e sem problemas. O isolamento de todo o 
corpo em de lã mineral de alta qualidade e os materiais espe-
ciais de isolamento contra o calor na porta frontal garantem 
perdas reduzidas por radiação. Se o cliente desejar, a caldeira 
pode ser equipada com um recuperador de calor de gases de 
escape ou de condensação já integrado na caldeira.

A certifi cação conforme a directiva europeia para aparelhos 
pressurizados possibilita elevados níveis de temperatura de 
funcionamento e de segurança até ao máx. de 190 °C.

Componentes da caldeira incluídos:

u Módulo de tratamento de água WTM
u Economizador ECO 1/7
u Economizador ECO 6 (para funciona-

mento em condensação)
u Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP
u Protecção-temperatura de retorno RTS
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação do combustível OCM
u Módulo de alimentação do combustível 

OSM
u Sistema de gestão de instalações SCO
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Equipamento

A caldeira UNIMAT UT-M está disponível como 
uma unidade completa e funcional, incluindo 
equipamentos*. O equipamento de elevada quali-
dade inclui o corpo de pressão da caldeira, a 
unidade de queimador, o economizador ou o 
permutador de calor por condensação e o equipa-

mento de regulação e de segurança, já se encontram 
ligados à caixa de bornes integrada. Cablagem pré mon-
tada com, fi chas identifi cadas, simplifi cam a instalação 
eléctrica entre o quadro de comando da caldeira e a 
caixa de bornes.

1 14 23 4 5

7 8 9

16

10 12

1513

17

1   Armário de distribuição com comando da 
caldeira BCO

2   Peça intermédia de avanço com
 - limitador de temperatura
 - regulador de temperatura
 - limitador de nível
 - indicador de pressão
 - indicador de pressão
 - válvula de bloqueio do indicador de pressão
3   Válvula de segurança de curso máximo
4   Peça intermédia de retorno

 - monitor de temperatura
 - ligação para conduta de expansão de
   segurança

5   Permutador de calor de gases de escape ECO
7   Queimador 
8   Módulo de regulação do gás
9   Estrutura de base

10   Isolamento com revestimento de protecção
12   Válvula de descarga, isenta de manutenção
13   Caixa de bornes
14    Janela de observação de chamas
15   Dispositivo injector para aumento de temperatura 

interior
16   Abertura de inspecção, no lado da água
17   Abertura de inspecção, no lado dos gases de escape

*O equipamento é variável e pode ser confi gurado de acordo com o pedido do cliente.
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Com múltiplas possibilidades de utilização
As áreas de utilização mais relevantes são 
estabelecimentos industriais de todos os 
sectores económicos, a indústria de trans-
formação, empresas fornecedoras de aque-
cimento ou instituições municipais. Tam-
bém se pode utilizar como caldeira de carga 
básica, de picos de energia e de reserva em 
centrais de aquecimento urbano.

Técnica da efi ciência
A caldeira de água quente UNIMAT UT-H é uma caldeira piro-
tubular com um tubo de combustão, construída com técnica 
de 3 passagens de fumos. O tubo de combustão e os tubos 
de fumos, envolvidos pela água da caldeira, são interior-
mente percorridos pelos gases de combustão. O tubo de 
combustão, a câmara de inversão posterior dos gases quei-
mados interiormente situada e banhada com água e o 1º e 
2º tubo de passagem de fumos estão dispostos no interior 
do corpo de pressão para um óptimo fl uxo. Pode ser inte-
grado um economizador de construção modular para recupe-
ração de calor.

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

mais elevada transparência de dados de funcionamento
u Elevado rendimento graças à tecnologia de três passa-

gens de fumos, ao permutador de gases de escape 
integrado e aos efi cazes materiais de isolamento térmico

u Efi ciência da caldeira até 93 % sem recuperador de 
calor, até 96% com economizador e até 105 % com 
permutador de poder de condensação

u Compatível com todos os sistemas de queimador
u Combustão com baixas emissões graças à utilização de 

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

u Fácil manutenção - Acesso simples a partir do lado dos 
gases de escape e também do lado da água

u Robusta, fi ável e inigualável longevidade da vida útil da 
caldeira

u Recepção de acordo com a directiva 
europeia para aparelhos pressurizados, 
aplicável a nível mundial

u Facilidade em ampliar a instalação 
graças à tecnologia de módulos

u Tubo de passagens de fumos, livres de 
componentes

u Elevada expansão de temperatura per-
mitida até 40 K

u A caldeira pode ser equipada com uma 
quarta passagem em separado para 
recuperação de calor desperdiçado

u O corpo da caldeira pode ser colocado 
como simples caldeira de recuperação 
de calor em sistemas de cogeração ou 
de turbinas a gás

Caldeiras de água quente UNIMAT UT-H

As caldeiras de água quente UNIMAT UT-H, em caso de elevados requisitos 

de pressão e temperatura, são  utilizadas para aquecimento urbano

e calor industrial.
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Dados técnicos UNIMAT

Tipo UT-H

Meio de transferência de calor Água quente a alta pressão

Modelo
3 passagens de fumos / tecnologia 
pirotubular

Potência em kW 820 até 18.300

Sobrepressão de protecção em bar até 30

Temperatura máx. em °C até 240

Combustível Gasóleo, gás
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Design

Há décadas que a nossa patente para caldeiras de três 
passagens de fumos, assim como a nossa tecnologia de 
vapor, constitui a base para o nosso sucesso. O tubo de 
combustão (1ª passagem) e dois feixes de tubos de fumo 
(2.ª e 3.ª passagem) estão integrados com inversão poste-
rior banhada em água no corpo de pressão de forma ideal. 
O tubo de combustão descentralizado a inversão dos gases 
na traseira horizontalmente e verticalmente na frente, 
resultam em óptimas superfícies de radiação e convecção 
com um grande volume de água, e tudo isto com reduzidas 
dimensões exteriores. As bases antivibrateis estão ligados 
em continuo ao revestimento da caldeira, pelo tubo de 
fogo,  e dos enumeros reforços que asseguram uma distri-
buição uniforme da carga.

Componentes para casa de caldeiras:

u Módulo de tratamento de água WTM
u Economizador ECO 1
u Economizador ECO 6 (para funciona-

mento em condensação)
u Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP
u Protecção temperatura de retorno RTS
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação do combustível OCM
u Módulo de alimentação do combustível 

OSM
u Sistema Sistema de gestão de instalações 

SCO
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Equipamento

Todas as caldeiras estão disponíveis como uma 
unidade completa e funcional, incluindo equipa-
mentos*. O nível de equipamento base inclui o 
corpo de pressão da caldeira, a unidade de quei-
mador, o quadro de regulação da caldeira BCO o 
equipamento de regulação e de segurança, já se 

encontram ligados à caixa de bornes integrada.
Cablagem pré montada com, fi chas identifi cadas, 
simplifi cam a instalação eléctrica entre o quadro de 
comando da caldeira e a caixa de bornes.

1   Armario para quadro de controle BCO da 
caldeira

2   Peça intermédia de avanço com
 - limitador de temperatura
 - regulador de temperatura
 - limitador de nível
 - indicador de pressão
 - limitador de pressão (máx.)
 - válvula de bloqueio do indicador de pressão
3   Válvula de segurança de curso máximo
4   Peça intermédia de retorno

 - monitor de temperatura
 - ligação para conduta de expansão de 
   segurança

5   Permutador de calor de gases gases de escape ECO
6   Câmara colectora de gases gases de escape
7   Queimador 
8   Módulo de regulação do gás
9   Estrutura de base

10   Isolamento com revestimento de protecção
12   Válvula de bloqueio de descarga, isenta de manutenção
13   Caixa de bornes
14    Janela de observação de chamas
15    Dispositivo injector para aumento de temperatura 

interior
16   Abertura de inspecção, no lado da água
17   Abertura de inspecção, no lado dos gases gases de escape

*O equipamento é variável e pode ser confi gurado de acordo com o pedido do cliente.

1

14

234 5 6

7 8 9

16

10 12

1513

17
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Efi ciente há décadas
A caldeira de água quente UNIMAT UT-HZ é uma 
caldeira pirotubular com dois tubos de fogo com-
pletamente separadas e passagens de gases de 
combustão. Estas caldeiras de 2 tubos de fogo / 
tubos de gases tem sido usadas à décadas e é 
construído com passagens de gases de combus-
tão separadas. Desta forma, a caldeira também 
pode funcionar com apenas um queimador. Os 
permutadores apenas podem ser integrados para 
recuperação de calor numa construção modular.

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

mais elevada transparência de dados de funcionamento
u Elevado rendimento graças à tecnologia de três passa-

gens de fumos, ao permutador de gases de escape 
integrado e aos efi cazes materiais de isolamento 
térmico

u Efi ciência da caldeira até 93 % sem recuperador de 
calor, até 96% com economizador e até 105 % com 
permutador de poder de condensação

u Compatível com todos os sistemas de queimador
u Combustão com baixas emissões graças à utilização 

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

u Fácil manutenção - Acesso simples a partir do lado 
dos gases de escape e também do lado da água

u Robusta, fi ável e inigualável longevidade da vida útil 
da caldeira

u Recepção de acordo com a directiva europeia para 
aparelhos pressurizados, aplicável a nível mundial

u Facilidade em ampliar a instalação graças à tecnologia 
de módulos

u Tubo de passagens fumos livres de componentes
u Salto térmico máximo permitido de 50K

Caldeiras de água quente UNIMAT UT-HZ

As caldeiras de água quente UNIMAT UT-HZ podem, ser aplicadas onde são necessárias 

grandes quantidades de calor. As áreas de aplicação mais importantes são a geração de 

aquecimento urbano e a indústria de transformação.

Dados técnicos UNIMAT

Tipo UT-HZ

Meio de transferência de 
calor

Água quente a alta 
pressão

Modelo 3 passagens de 
fumos / tecnologia 
pirotubular

Potência em kW 13 .000 até 38. 000

Sobrepressão de 
protecção em bar

até 30

Temperatura máx. em °C até 240

Combustível Gasóleo, gás
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Design

A adequação para o funcionamento sem restrições dos tubos 
de combustão em paralelo ou único não é determinado exclu-
sivamente pela separação estável no lado dos gases de 
escape. As medidas construtivas especiais para a neutraliza-
ção da força de tensão no caso do funcionamento de um tubo 
de combustão individual decisivas para uma estabilidade 
duradoura. Os tubos de chama são empurrados através dos 
pisos dianteiros e traseiros e soldada fi rmemente em volta. A 
câmara posterior de inversão dos gases de escape banhada 
com água está separada por uma placa tubular com fl uxo de 
água, estabilizadora e fi xa no pavimento posterior. As grandes 
áreas de descarga de pressão juntamente com a ancoragem 
do pavimento das coberturas da câmara de reversão garantem 
uma baixa carga de tensão.

O funcionamento individual ilimitado oferece elevada fl exi-
bilidade de carga. A área de regulação é duplicada, e 
podem ser reduzidas as perdas de energia desnecessárias.

Componentes da caldeira incluídos:

u Módulo de tratamento de água WTM
u Economizador ECO 1
u Economizador ECO 6 (para funciona-

mento em condensação)
u Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP
u Protecção-temperatura de retorno RTS
u Módulo de regulação do gás GRM
u Módulo de circulação do combustível OCM
u Módulo de alimentação do combustível 

OSM
u Sistema de gestão de instalações SCO
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Equipamento

Todas as caldeiras estão disponíveis como uma 
unidade completa e funcional, incluindo equipa-
mentos*. O nível de equipamento base inclui o 
corpo de pressão da caldeira, a unidade de quei-
mador, o quadro de regulação da caldeira BCO, o 
equipamento de regulação e de segurança, já se 

encontram ligados à caixa de bornes integrada. Cabla-
gem pré montada com, fi chas identifi cadas, simplifi cam 
a instalação eléctrica entre o quadro de comando da 
caldeira e a caixa de bornes.

1

14

2 3 65

7 8 9

16

10 1211

413

17

1   Armário de distribuição com comando da 
caldeira BCO

2   Peça intermédia de avanço com
 - limitador de temperatura
 - regulador de temperatura
 - limitador de nível
 - indicador de pressão
 - limitador de pressão (máx.)
 - válvula de bloqueio do indicador de pressão
3   Válvula de segurança de curso máximo
4   Peça intermédia de retorno

 - monitor de temperatura
 - ligação para conduta de expansão de 
   segurança

5   Permutador de calor de gases de escape ECO
6   Câmara colectora de gases gases de escape
7   Queimador 
8   Módulo de regulação do gás
9   Estrutura de base

10   Isolamento com revestimento de protecção
11   Perfi s de guia da circulação de água
12   Válvula de bloqueio de descarga, isenta de manutenção
13   Caixa de bornes
14    Janela de observação de chamas
16   Abertura de inspecção, no lado da água
17   Abertura de inspecção, no lado dos gases gases de escape

*O equipamento é variável e pode ser confi gurado de acordo com o pedido do cliente.
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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 produtos Bosch. 

Como será comunicada a alteração de marca?
Através de uma campanha de comunicação em 
publicações industriais, cartas a clientes, artigos 
na imprensa e na nossa página da Web. Poderá 
encontrar as últimas informações sobre a altera-
ção 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 aqueci-
mento a vapor e de água quente com a marca 
Bosch. O programa para o aumento da gama de 
produtos já está planeado. 

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

Em concreto, o que irá mudar?
A partir de 2 de Julho de 2012, as caldeiras indus-
triais e as unidades de cogeração serão comercia-
lizadas com a marca Bosch. 

Que mudanças vão ocorrer com a alteração de
marca?
A situação irá manter-se como se encontra actual-
mente. Irá continuar a contar com a efi ciência e 
com a qualidade 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 atra-
vés 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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