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Componentes para sala de caldeiras
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Introdução
A Bosch Industrial fornece caldeiras de grande

os sistemas foram vendidos e comercializados sob o nome

potência para todo o tipo de instalações. As

da marca LOOS, agora reunimos os nossos pontos fortes e

nossas caldeiras oferecem múltiplas vantagens

representamos a marca Bosch.

são utilizadas em empresas industriais, empresas
artesanais e de prestação de serviços, assim

A presente brochura dá-lhe uma visão detalhada do nosso

como em edificios de escritórios e residenciais.

espectro de produtos e serviços para componentes para
salas de caldeiras. Mas as seguintes páginas evidenciam

Fazemos parte do grupo Bosch que actua a nível

sobretudo o que realmente é importante para a Bosch no

mundial e somos o centro referência da Bosch

que se refere a caldeiras industriais. Nós realizamos todas

Termotecnologia na instalação de caldeiras Indus-

as suas exigências.

triais e de grande potência. Até meados de 2012
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Competência e confiança
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.

Espírito pioneiro técnico que estabelece padrões
Beneficie 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 eficiência,
são as bases do nosso programa de produção e dos
nossos serviços.
Energia fiável 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 fiabilidade das

A solução ideal através da parceria

nossas caldeiras industriais. Encontrará as nos-

A confiança e a comunicação aberta entre parceiros

sas instalações practicamente em todos os ramos

são os requisitos mais importantes para o sucesso

da indústria – no comércio de produtos alimenta-

de ambos. Assim, decidimo-nos desde cedo

res, na área da construção, da química, têxtil, do

pelas vendas através de empresas especializadas.

papel, entre outros. Empresas como a Coca Cola,

Em cooperação com os respectivos especialistas

BASF, Siemens, Ytong, Heineken, Nestle ou Esso

iremos, concretizar todas as suas exigências de

também confiam nas nossas inovadoras caldeiras

forma a obter a solução ideal.

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 oficial de
quase todas as autoridades de licenciamento e
institutos de certificação do mundo confirmam.
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Meio ambiente e eficiência
Como fabricante inovador de caldeiras apostamos na protecção do meio ambiente e na
conservação dos recursos naturais. Os nossos sistemas sustentáveis e eficientes mantêm
a produção de CO2 reduzida e contribuem para a diminuição das alterações climáticas.

Eficiência máxima

veis biológicos ou biogases, poderemos alcançar um

A Bosch é um dos pioneiros a equipar de fábrica

balance neutro de emissões de CO2.

caldeiras de vários tamanhos com um permutador de
calor integrado para os gases de escape.

Regulação perfeita, menor consumo

O calor contido nos gases de escape é recuperado e

Outras possibilidades de poupança ocorrem através de

o rendimento aumenta até aprox. 7 % em caso de

dispositivos inteligentes de regulação e de controle. A

funcionamento a seco e até 15 % em funcionamento

integração do nosso aparelho de análise de água ino-

no modo de condensação. Os nossos componentes

vador protege a instalação, não apenas de danos

modulares, para sala de caldeiras, podem ser utili-

resultantes de insuficientes parâmetros da água, como

zados para o aproveitamento de potenciais energias

também alcança poupanças adicionais no consumo de

adicionais. As nossas instalações de condensados

combustível e água. O ventilador do queimador reduz

de alta pressão mantêm a pressão e a temperatura

fortemente o consume eléctrico quando funciona em

dos condensados, sendo desta forma possível

carga parcial. Os sistemas modernos de combustão,

reconduzir os mesmos ao circuito da caldeira sem

controlados pelos níveis de oxigénio ou monóxido de

perda de energia. Perdas de calor relacionadas com

carbono, permitem a mais alta eficiência graças ou míni-

os processos, como exemplo o contido nos vapores

mos níveis de excesso de ar.

de exaustão ou água nas purgas de superfície
podem ser recuperadas parcialmente através de

Investimentos que compensam

soluções adequadas como o nosso arrefecedor de

O consumo de energia e as emissões podem ser subs-

vapores ou o nosso módulo de expansão e de recu-

tancialmente reduzidas através dos nossos sistemas de

peração de calor.

caldeiras altamente eficientes e dos componentes para
sala de caldeiras adequadas. Com a redução dos custos

Emissões mínimas

de funcionamento é possível amortizar uma nova instala-

Os nossos sistemas de caldeiras são adequados para

ção em pouco tempo. Economiza dinheiro e simultanea-

combustíveis líquidos e gasosos. As instalações de

mente protege o meio ambiente. Tem pensado em fazer

combustão modernas cumprem as directivas especí-

uma actualização da sua caldeira ou em instalar uma

ficas do país no que diz respeito à prevenção e redu-

nova? Nós aconselhamo-lo com todo o prazer!

ção de emissões. Através da utilização de combustí-

As nossas caldeiras são
perfeitamente ajustadas às suas
exigências. Economiza não só
nos recursos naturais, como
também nos financeiros.
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Qualidade modular
A fiabilidade 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.

Perfeitamente ajustadas entre si
Uma 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 múltiplas 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 final com funções de protecção
integradas garantem um funcionamento completamente automático das caldeiras. Os eficientes
sistemas de comunicação BUS garantem uma
ligação inteligente dos módulos individuais e
permitem uma fácil ligação a sistemas superiores
de gestão (GTC´s).
Eficiente na ligação de sistemas
O conceito energético ideal engloba, a par com
uma tecnologia adequada de caldeiras, outros
componentes importantes como o acoplamento de
electricidade e calor, bombas de calor ou energia
solar térmica. Como empresa pertencente ao
grupo Bosch temos acesso a inúmeras outras
soluções térmicas e de sistemas. Isto possibilitanos a combinação de diversas tecnologias entre si
e a aplicação das mesmas, de forma vantajosa
para o cliente.
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Módulo para caldeiras a vapor
Os nossos módulos para caldeiras a vapor permitem equipar a sua instalação de
acordo as suas necessidades. Estes módulos garantem a máxima segurança
operacional, assim como uma elevada longevidade e eficiência sob condições de
funcionamento específicas.
Módulo de serviço de água WSM

Design
As tubagens hidráulicas, o isolamento termico e as liga-

O módulo de serviço de água WSM fornece às caldei-

ções de cabos eléctricos são produzidos com elevada

ras a vapor de alimentação desgaseificada e quimica-

qualidade por forma a criar uma unidade de montagem

mente tratada e elimina a água salina e de descarga.

multifuncional. O módulo compacto está montado sobre
uma estrutura de suporte estável e está disposto para uma

 Introdução e armazenamento de condensado
e água adicional
 Desgaseificação parcial térmica da água de alimentação com WSM-T

instalação ao nível do chão, o que pode permitir a dispensa de estruturas complexas de elevação e suporte.
Todas as funções são computadorizadas e reguladas autonomamente através de um comando CLP com ecrã táctil.

 Desgaseificação total térmica da água de alimentação com WSM-V

Equipamento

 Acondicionamento químico da água de alimentação

O módulo é composto por um depósito de água de alimen-

 Expansão e arrefecimento da água salina e

tação aquecido com vapor, por uma instalação de dosea-

de descarga

mento de químicos, por um depósito de eliminação de

 Refrigeração das provas de água

lodos e de expansão, um arrefecedor de amostras de água

 Regulação CLP e indicação para

e respectivas válvulas, assim como por um quadro de

– nível de água no depósito

comando. Opcionalmente estão disponíveis componentes

– temperatura da água de alimentação em caso de

adicionais, como por ex. um dispositivo recuperador de

   WSM-T

calor de água, um segundo doseamento de químicos ou

– pressão do depósito em caso de WSM-V

módulos de bombas de alimentação. No caso do WSM-V

– temperatura da água de descarga

tem montado um desgaseificador vaporizador ou de irriga-

 Comando para doseamento de químicos

ção no depósito de água de alimentação.

 Protecção contra funcionamento a seco do módulo
de bombas de alimentação
 Protecção contra extravasamento

Vantagens:
 Planeamento montagem e recepção rápida e
simples
 Sem requisitos para a altura de admissão, instalação ao nível do chão
 Concebido para um funcionamento com poucas
ligações
 Para uma ligação, operação e manutenção simples

 Unidade com garantia de qualidade completa
 Fornecimento fiável de peças de substituição
 Transporte e mudança de local fácil
 Elevado eficiência de desgaseificação com WSM-T
 Maior eficiência de desgaseificação com WSM-V
 Utilização reduzida de produtos quimicos com WSM-V
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Módulo de serviço de água WSM-V para total
desgaseificação de todas as caldeiras com
potência de 2 .000 até 80. 000 kg/h

Módulo de serviço de água WSM-T para
parcial desgaseificação de todas as
caldeiras a vapor com potência até
8 .000 kg/h
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Módulo de armazenamento de vapor SAM

Design
O acumulador de vapor é composto por um recipiente

Este módulo é utilizado para armazenamento de um

cilíndrico horizontal com um tubo de injector de vapor

conteúdo de energia determinado que esta disponível

integrado.

como uma expansão de vapor quando ocorre uma
redução de pressão. Aplica-se para colmatar os picos

Equipamento

de consumo, por ex. em caso de se ultrapassar a

O módulo dispõe de isolamento térmico e fornecido

capacidade de um gerador de vapor por um curto

pronto a funcionar com o equipamento previamente

período de tempo. A evaporação do calor é tanto

montado. O módulo está equipado com uma válvula de

maior quanto maior for o conteúdo de água do acumu-

ventilação, uma válvula de bloqueio de descarga, válvula

lador.

de bloqueio de enchimento, válvula de entrada e de
saída de vapor, válvula de sobre alimentação e sobre-

O acumulador de vapor é cheio com água até 50 % e é

pressão, um indicador de temperatura directo, assim

aquecido com vapor até alcançar a pressão de carga.

como um dispositivo indicador do nível de água.

Através da abertura de dispositivos de bloqueio, do
lado do consumo, o acumulador é descarregado. A
quantidade de vapor retirada ao acumulador é sempre
reposta em igual valor.
Por isso, regra geral, não é necessário adicionar mais
água de alimentação ao acumulador de vapor durante

Vantagens:

o funcionamento. Para evitar que o nível da água suba

 Compensação de picos de energia a curto

está previsto um separador de condensados com um
ﬂutuador.

prazo
 Redução de perdas de água com o vapor e as
suas consequências negativas
 Redução da frequência de comutação do gerador de vapor
 Redução do consumo energético e de desgaste

Módulo de armazenamento
de vapor SAM

Perfeição e eficiência na concepção modular | 9

Módulo de serviço de condensado CSM
Instalação de condensado de alta pressão
CHP

pamento de elevada qualidade por forma a criar uma
unidade de montagem multifuncional. O módulo de
serviço de condensados isento de pressão está montado sobre uma estrutura de suporte estável e está

Os condensados resultantes do consumo de vapor são

disposto para uma instalação ao nível do solo. A instala-

introduzidos, acumulados e armazenados por um perí-

ção de condensado de alta pressão está preparada para

odo intermédio no módulo de pré-tratamento de con-

a instalação aberta e necessita de uma altura de admis-

densados. Uma bomba de condensados transporta, os

são de, no mín., 1,5 metros. Todas as funções são com-

mesmos, para o desgasificador se existir uma necessi-

putadorizadas e reguladas autonomamente através de

dade de água de alimentação. Os módulos de condensa-

um comando com programa de memorização.

dos, isentos de pressão, normalmente são colocados
próximo dos consumidores.

Equipamento
A instalação é constituída pelos seguintes componen-

Nas instalações de condensados a alta pressão, os

tes: depósito de condensado, módulo de bomba de

mesmos mantêm a pressão e a temperatura de forma a

condensados, quadro de comando e peças de equipa-

prevenir ou reduzir de forma significativa as perdas pela

mento. O módulo vem de fábrica já com todos os tubos

expansão do vapor. Os condensados são introduzidos

instalados e com isolamento térmico.

directamente na caldeira, se existirem necessidades,
através de uma bomba de condensados. A
desgaseiﬁcação dos condensados de alta pressão não é

Vantagens:

necessária. As instalações de condensados a alta pres-

 Diminuição do consumo de energia e de água

são devem ser sempre usados quando a descarga para o

através da redução de quantidades de água

tanque de água de alimentação ou o módulo de conden-

adicional.

sados sem pressão seja acompanhado por uma grande

 Redução das perdas de vapor de expansão,

quantidade de perda de vapor de expansão, devido aos

bem como das quantidades de água dassalini-

parâmetros dos condensados.

zadas e de descarga; diminuição do consumo
de produtos químicos e do potencial de corro-

Design

são no sistema de vapor e de condensado.

As tubagens hidráulicas, o isolamento térmico e as
ligações de cabos eléctricos são produzidos com equi-

O módulo de serviço de condensado isento de
pressão acumula as correntes de condensado e
conduz as mesmas através da instalação de
desgaseificação ao circuito de água e de vapor.

A quantidade de combustível, a necessidade de água adicional e a aplicação de meios de doseamento químicos para o
tratamento da água são drasticamente reduzidas através de
uma instalação de condensado de alta pressão.
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Módulo de água de descarga, de expansão e
de arrefecimento BEM

é o compartimento de expansão. Com o transdutor e
medidor de temperatura na parte inferior do módulo é
determinada a temperatura do fluído dominante e trans-

A finalidade da purga, expansão e arrefecimento do

formada num sinal eléctrico. A mistura arrefecida é

módulo BEM é a recuperação de toda a água de desper-

obtida através da entrada de água fria, agua macia e de

dício no sistema de uma caldeira de vapor. Esta água de

desperdício é descarregada em segurança quando a

desperdício é colectada, expandida e arrefecida até à

temperatura de descarga é atingida. A temperatura de

temperatura permitida e determinada pela descarga do

descarga pode ser controlada pelo sistema de controlo

módulo. O módulo está concebido para instalações de

do módulo de serviço da água.

múltiplas caldeiras com um máx. de 3 caldeiras a vapor.
Equipamento
Design

O módulo é composto por um cilindro na vertical, fechado

Um depósito fechado, montado na vertical sobre a

de ambos os lados e à volta provido de protecção contra

estrutura de suporte, com diversos bocais de entrada e

contacto. Está equipado com todas as válvulas necessá-

de saída. A metade inferior do módulo está abastecida

rias, e vem montado e com isolamento térmico de fábrica.

com água durante o funcionamento e a metade superior

Módulo de expansão e de recuperação de
calor EHM

Design
O módulo é constituído por um depósito de expansão,
um permutador de calor integrado para recuperação de

O módulo recupera uma substancial quantidade de calor

calor, por uma estrutura de suporte e pelo equipamento

contido na água quente (água de desperdício/condensa-

necessário.

dos) do sistema de caldeira de vapor. O tanque de
expansão a água que está a baixa pressão é expandida.

Equipamento

O vapor de expansão produzido suportará o aqueci-

O módulo vem montado de fábrica com todas as liga-

mento do tanque de água de alimentação. No permuta-

ções necessárias e com isolamento térmico.

dor de calor a água de alimentação da caldeira é pré-aquecida e a água dessalinizada/condensados é
arrefecida até uma temperatura aprox. de 35 ° C.

Módulo de expansão, de recuperação de
calor e de água de descarga EHB

Design

O módulo é uma combinação do módulo EHM, de expan-

Para a recuperação de calor está integrado um permu-

são e de recuperador de calor, com o módulo BEM, com

tador de calor com as respectivas ligações.

O módulo é composto por um depósito de expansão e
um depósito de água de descarga e de refrigeração.

descarga, expansão e arrefecimento. A sua aplicação é
direccionada para recuperação de energia, contida na

Equipamento

água quente (água de desperdício/condensados), e a

Dois cilindros alinhados um sobre o outro fechados com

descarga da água de desperdício tendo em conta os

placas lisas em ambas as extremidades, uma estação de

valores de temperatura permitidos na descarga.

admissão, todas as válvulas necessárias, a tubagem
entre eles e um isolamento térmico fazem parte do
equipamento fornecido de fábrica totalmente montado e
pronto a funcionar.
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Módulo de água de descarga, de expansão e de
arrefecimento BEM
Vantagens:
 Montagem rápida e simples, com poucas
ligações. Imediatamente operacional
 Cumprimento exacto das indicações oficiais
graças ao modo de funcionamento automático

Módulo de expansão e de recuperação de calor
EHM
Vantagens:
M
 ontagem rápida e simples, com poucas
ligações. Imediatamente operacional
A
 umento do grau de eficiência da instalação
R
 edução dos custos de combustível, de água
de refrigeração e de água de descarga

Módulo de expansão, de recuperação de calor
e de água de descarga EHB
Vantagens:
 Montagem rápida e simples, com poucas
ligações. Imediatamente operacional
C
 umprimento exacto das indicações oficiais
graças ao modo de funcionamento automático
 Aumento do grau de eficiência da instalação
 Redução dos custos em combustível, de água
de refrigeração e de água de descarga
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Arrefecedor de vapor VC

Módulo de bomba PM

Em instalações térmicas, com desgaseificação completa,

O módulo é utilizado para o transporte da água de alimen-

é inerente a acumulação de vapor de escape. Sem um

tação do depósito de água de alimentação na caldeira

arrefecedor de vapor este seria dissipado para a atmos-

pirotubular ou para transporte do condensado do depó-

fera. em contrapartida, no arrefecedor de vapor, o vapor

sito de condensado para a instalação de desgaseificação.

de escape condensa através de um permutador de calor.

O módulo de bomba recebe opcionalmente um motor

A energia térmica acumulada, gerada durante o arrefeci-

com conversor de frequência para regulação do caudal de

mento do vapor de escape, é usada para o aquecimento

água sem níveis e de acordo com a necessidade.

da água de alimentação.
Design
Design

As bombas fornecidas são bombas centrífugas de alta

Permutadores de calor, de placas, com ligações roscadas.

pressão verticais, com várias velocidades, com um

Sendo em aço inoxidável as partes em contacto com o

motor totalmente encapsulado, e refrigerado por um

líquido.

ventilador. Estas são especialmente concebidas para a
aplicação em caldeiras pirotubulares.

Equipamento

Equipamento

O módulo é constituído por um permutador de calor

O módulo de bombas é fornecido de fábrica totalmente

com as respectivas ligações.

montado numa consola com indicador de pressão,
válvula de bloqueio, de filtração e de retorno.

Vantagens:

Vantagens:

 Recuperação de calor e com isso melhoria do

 Pré-montado para uma instalação rápida

grau de eficiência
 Energia útil para o aquecimento adicional ou
para a transferência a um circuito de água
separado

 Versão com controlo de velocidade para o
aumento da eficiência do permutador de calor
dos gases de combustão
 A redução no consumo de energia e aumento
do conforto de utilização
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Módulo de regulação de água de
alimentação RM
Se não se aplicar uma bomba com variação de velocidade, o módulo RM de regulação contínua da água de
alimentação é recomendado como uma alternativa
para todas as caldeiras fornecidas com queimadores
modulantes e recuperadores de gases de exaustão.
O módulo proporciona tempos mais prolongados de
fluxo no recuperador de calor, dos gases de combustão, e dessa forma proporciona uma óptima recuperação de calor dos gases de exaustão da caldeira. Em
simultâneo a quantidade mínima necessária à refrigeração de bombas de alimentação é assegurada através
do módulo de regulação de água de alimentação.
Vantagens:
O módulo pré-montado é aplicado, numa posição
adequada, na linha de pressão da água de alimentação.
É ligado como controlo do caudal de entrada.
Equipamento

 Aumento de eficiência dos permutadores
 Redução da comutação de bombas
 Níveis constantes de água
 Quantidade mínima de fluxo para assegurar a
refrigeração da bomba de alimentação

O módulo de regulação de água de alimentação para
a regulação contínua é composto por uma válvula de
regulação de água de alimentação, um dispositivo de
escoamento, um dispositivo de recolha de sujidade e
duas válvulas de bloqueio, assim como um dispositivo
de bypass.

Distribuidor de vapor SD
No distribuidor o caudal mássico de vapor, gerado, é
distribuído para os pontos de utilização e misturas
residuais são separadas e drenadas.
Design
Um colector, com um número ordenado de saídas é
totalmente montado com ligações flangeadas e todas as
ligações necessárias, como uma unidade modular.

Vantagens:
 Redução de perdas de rede graças à distribui-

Equipamento
Os distribuidores são equipados e fornecidos com
isolamento térmico, indicadores de pressão, válvulas de
corte, anti-retorno e de drenagem de condensados.

ção central em instalações com estruturas de
consumo complexas
 Poupanças graças à operação e manutenção
central
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Permutador de calor ECO Stand-Alone

Construção
Na parte inferior os gases são recolhidos e fluem pelo

O permutador de calor serve para diminuir o consumo

permutador, integrado na parte superior, para se dar

de energia através da redução da temperatura de gases

recuperação de calor.

de escape por meio do aquecimento da água de retorno.
Equipamento
Os de gases de escape contêm um considerável poten-

O módulo é montado numa estrutura base estável e tem

cial de aquecimento em caso de níveis de temperatura

na parte posterior guias para o transporte.

elevados. Os economizadores, com superfícies de alta

O servo motor, a tubagem e ligações, o controle dos

eficiência na recuperação de calor, utilizam este poten-

gases de escape, válvulas de corte e de purga, assim

cial calorífico de forma aumentam consideravelmente o

como o isolamento térmico do equipamento vêm total-

grau de eﬁciência das caldeiras a vapor novas ou já

mente montadas de fábrica.

existentes. O permutador de calor de gases de escape,
montado a jusante da caldeira é aplicado para o funcionamento a "seco" para aquecimento de água de alimentação. A instalação posterior destes módulos em caldeiras já existentes executa-se de forma muito simples.

Vantagens:
 Aumento do grau de eficiência da caldeira
 Redução do consumo de combustível
 Reequipamento simples das instalações
existentes
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Aparelho de análise de água WA

Design
O aparelho de análise de água é composto por uma parte

Um funcionamento tranquilo da caldeira está depen-

analítica e uma parte electrónica, que de fábrica estão

dente de uma boa qualidade da água. O aparelho de

acomodadas em duas estruturas, ligadas entre si.

análise da água controla a medição contínua e a monitorização de:

Equipamento

 Valor pH na água de alimentação

A parte analítica inclui os módulos de medição:

 Teor de O2 na água de alimentação

 Controle TH para medição da dureza residual na água

 Dureza residual na água de alimentação
 Valor pH na água da caldeira

de alimentação depois da instalação de um sistema de
descalcificação
 Controle pH para a medição do valor pH na água

Todos os dados são transferidos por meio de um sis-

contida na caldeira de, no máx., 3 caldeiras e na água

tema de BUS para o sistema de controlo SCO. Junta-

de alimentação da caldeira

mente com a condutividade da água da caldeira e da
condutividade dos condensados todos os parâmetros
relevantes da água estão disponíveis no SCO. Controlos

 Controle O2 para medição do teor de O2 na água de
alimentação da caldeira
 Na área inferior a preparação de provas com refrigera-

base e de monitorização podem ser efectuados de

dores de fluxo para a água de alimentação e da cal-

forma totalmente automática. Caso sejam ultrapassados

deira, assim como válvulas de comando para comuta-

os valores limite estabelecidos efectua-se uma transfe-

ção e distribuição dos fluídos individuais

rência de todos os parâmetros na memória de mensagens de avaria do SCO. Também é possível efectuar o

A parte electrónica inclui:

registo contínuo de dados. Estes ou podem ser transfe-

 Alimentação eléctrica

ridos através de um Proﬁbus para uma gestão centrali-

 Electrónica dos módulos de medição

zada ou enviados directamente para uma impressora

 Processadores de comunicação para a troca de dados

local através de uma interface definida.

entre WA e SCO

Vantagens:
 Redução do uso de meios de doseamento devido
à medição e à regulação contínua e exacta
 Aumento da segurança de funcionamento
através de resultados de medição analiticamente correctos
 Poupança de tempo através de medição
automática
 Possibilidade de reacção rápida em caso de
desvios através de sinalização imediata
 Redução de danos causados por parâmetros
insuficientes de água
 Redução de perdas de depósitos e lamas através de doseamento adequado
 Redução de agua de alimentação, doseamento
quimico e vapor de aquecimento por meio da
redução de purgas de superficie e de fundo
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Módulos para caldeiras de água quente
Os nossos módulos para caldeiras de água quente facilitam a montagem e o funcionamento
seguro da sua instalação. Vêm pré-montados de fábrica, prontos a instalar e também são
adequados para melhorar e modernizar a sua instalação.
Peça intermédia de avanço SP

Peça intermédia de retorno RP

Uma peça intermédia flangeada, incluindo equipamento

Peça intermédia flangeada para a instalação no bocal de

técnico de segurança para instalações fechadas.

retorno.

Design

Design

Um peça tubular, de ligação flangeada, com os equipa-

Um tubo em T com diversas ligações flangeadas e uma

mentos de segurança montados para a linha de impulsão.

ligação para a monitorização da temperatura.

Equipamento

Equipamento

A peça intermédia de avanço está equipada com um

Esta peça intermédia de retorno, dispõe de uma flange

limitador de nível montado, limitador de pressão

para a linha de expansão, assim como uma ligação para

máxima, indicador de pressão, manóstato com válvula

termómetro ou sensor de temperatura já previstos.

de corte, válvulas de corte (purga, e de verificação) e
válvula de corte com ligação de verificação.

Vantagens:

Vantagens:

P
 ré-montado para uma montagem rápida e

 Pré-montado para uma montagem rápida e

pronto a instalar
 Cumprimento exacto de indicações oficiais

pronto a instalar
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Protecção RTS da temperatura de retorno

Permutador ECO Stand-Alone

A protecção da temperatura de retorno de um gerador

Para a redução contínua da temperatura de gases de

de água quente pode ser realizada através da manu-

escape são disponibilizados diversos permutadores para

tenção de uma temperatura de retorno elevada ou de

caldeiras de água quente. As variantes de re-equipamento

um aumento da mesma.

Stand-Alone existem sem Bypass para caldeiras de aque-

Design
Todos os acessórios do equipamento, instalados no
circuito de circulação, dispõem de: elementos de
segurança, peça intermédia de retorno, válvulas de
avanço e de retorno, bomba de recirculação e
válvula de três vias do motor, pré-preparadas para o
módulo RTS pronto a instalar.
Equipamento
A manutenção da temperatura de retorno elevada é
composta por:
 Bomba do circuito da caldeira
 Válvula de regulação de três vias
 Regulação da temperatura de retorno

cimento com combustão a gás, assim como com Bypass e
válvula de comutação para caldeiras de água quente com
combustão dupla, gasóleo/gás.
Para aproveitar a tecnologia de condensação pode-se
utilizar a jusante outro permutador de calor de gases de
escape em aço inoxidável.
Design
Permutadores de calor em versão soldada para montagem atrás da caldeira com bocais de ligação para
entrada e saida de água e purga, incluindo abertura de
inspecção do lado dos gases de escape. Em caso de
variante com Bypass os gases de combustão quentes são

 Válvulas de bloqueio avanço/retorno

conduzidos através de válvulas de regulação.

O aumento da temperatura de retorno é composto

Equipamento

por:

O módulo está totalmente montado. Olhais de elevação,

 Bomba de adição

pés ou guias de transporte, a válvula de regulação dos

 Válvula de bloqueio, do lado da aspiração

gases de escape , assim como o

 Válvula de bloqueio, do lado da pressão

isolamento térmico, pertencem ao quipamento fornecido

 Válvula de retenção, do lado da pressão

de fábrica.

 Válvula de corte motorizada de retorno da caldeira
 Válvula de corte de saída da caldeira
Vantagens:

Vantagens:

 Para a sua instalação só são necessárias umas

 Melhoria do grau de utilização

horas
 Cumprimento das condições de funcionamento

 Economia de combustível
 Reequipamento simples de instalações
existentes

18 | Perfeição e eficiência na concepção modular

Módulos para alimentação da caldeira
Também pode configurar o funcionamento das suas caldeiras de água quente e a vapor aos nossos
módulos prontos a montar para alimentação de caldeiras de acordo com as suas necessidades. A nossa
tecnologia oferece a possibilidade de optimizar o seu sistema de gestão de instalações, bem como o de
proteger a sua instalação de factores que podem influênciar negativamente o seu funcionamento.

Módulo de tratamento de água WTM

Design
Numa estrutura de suporte todos os elementos do

Para evitar incrustação, a operação de instalações de

sistema de descalcificação estão nítida e funcional-

caldeiras apenas é permitida com água de alimentação

mente montados por ordem. O WTM é adequado

descalcificada. Nas directivas sobre a qualidade da água

para todos os tamanhos de caldeiras.

a dureza total permitida é limitada para os diversos
tipos de caldeiras e modos de funcionamento. Para a

Equipamento

descalcificação, a água é filtrada e gera-se água adicional

O WTM é constituído pelo sistema de descalcificação

no procedimento de substituição de iões. Os iões de

e um depósito de solução salina. Uma ligação para a

cálcio e de magnésio, que formam a dureza, são substi-

descarga, uma válvula de recolha de provas, um

tuídos por iões de sódio.

indicador de pressão, assim como válvulas de regulação, de corte e de filtração completam o módulo.

Funções totalmente automáticas economizam na operação, excluem utilização inadequada, possibilitam
um funcionamento permanente e em caso de manutenção da dureza da água não tratada garante um melhor
aproveitamento da capacidade das caldeiras.

Vantagens:
 Água de alimentação constantemente descalcificada para prevenção de uma calcificação das
superfícies de aquecimento da caldeira.
 Uma boa transferência de calor, uma elevada
eficiência e uma uma longevidade alargada da
caldeira
 Elevada segurança de operação
 Pode-se abdicar de uma monitorização de
dureza externa com uma versão controlada
pela qualidade – por ex. para um melhor aproveitamento da capacidade e funcionamento
sem vigilância, mesmo quando a dureza da
água oscila
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Teleserviço

Sistema de guia de processo

Sistema de gestão
de instalações
SCO

Comando da caldeira
BCO
BCO

UL-S
Caldeira a vapor UNIVERSAL

WA
Aparelho de
análise da água

Sistema de gestão de instalações SCO

WTM
Módulo de preparação de água

WSM
Módulo de serviço de água

CSM
Módulo de serviço
de condensado

Equipamento
 Comando sequencial de instalações com múltiplas

O SCO reune comandos de caldeiras a vapor e/ou

caldeiras

caldeiras de água quente, assim como comandos

 Integração de análises de água

de módulos individuais para um sistema de

 Integração de instalações de desgaseificação

gestão global e abre inúmeras novas possibilida-

 Integração de instalações de condensado

des. A comunicação entre os comandos BCO

 Integração de monitorização de substâncias estranhas

individuais para caldeiras e de outros possíveis

 Ligação de dispositivos de alimentação de gasóleo

comandos com o sistema SCO, realiza-se através

 As mais diversas regulações de pressão e de tempera-

de um sistema de BUS eficiente. Desta forma os
trabalhos de cablagem complexos e separações
de sinais tornam-se desnecessários. A ligação a
sistemas de gestão centralizada pode efectuar-se

tura, etc.
 Manutenção de temperatura de retorno elevada
(apenas água quente)
 Regulação da caldeira em função da temperatura

através de uma interface Profibus.

ambiente (apenas água quente)

Design

Vantagens:

Comando programável com memorização eficiente,
com um monitor de operação com o visor TFT
táctil e a cores.

 Ligação simples a sistemas de gestão centralizada
 Funções de monitorização e de protecção
integradas contra uma gestão inadequada
 Memorização de parâmetros e mensagens de
funcionamento abrangentes
 Preparação para teleserviço: através de um
modem optimizado é possível ter acesso aos
parâmetros e mensagens de funcionamento
 A operação intuitiva através da utilização de
símbolos gráficos e representação em visores
de ecrã táctil modernos
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Módulo de regulação de gás GRM

Equipamento
O módulo de regulação de gás GRM inclui todos os

O módulo regula, para pressão constante, o gás à

acessórios, como filtros, válvula esférica, válvula de

entrada do queimador, independentemente do nível de

corte, etc., necessários ao fornecimento de gás ao

pressão de entrada e de fluxo de gás. Protege contra

queimador.

sobrepressão e um caudal de gás não permitidos.
Construção
Todos os elementos pertencentes ao equipamento a
fornecer são fornecidos numa estrutura de suporte pela
ordem correcta e já montados, prontos a funcionar.

Módulo de circulação de gasóleo OCM

Design
O módulo de circulação de gasóleo está agregado e

O módulo de circulação de gasóleo prepara os combus-

montado sob a forma de unidade compacta numa placa

tíveis líquidos e regista o caudal. Trata-se de um módulo

de suporte e é fornecido com uma capa de revestimento.

de extracção pronto a ligar por queimador de instalação
fácil para alimentação em anel com uma pressão de

Equipamento

alimentação de 1,5 bar. O depósito de alimentação de

O módulo inclui depósito, uma válvula de filtração, o

combustível de duas câmaras está concebido para

indicador de quantidade de combustível, uma válvula

queimadores de pulverizador com sistema injector de

de corte, uma válvula de protecção contra sobrepres-

retorno de óleos leves e pesados.

são, uma válvula de corte de ventilação, assim como
duas purgas. Em caso de funcionar com combustível
pesado inclui adicionalmente aquecimento para filtros
e depósito.

Módulo de alimentação de gasóleo OSM

Equipamento

O módulo de alimentação de gasóleo é utilizado para

sem interrupção de operação e oferecem 100 % de

transporte e filtração de combustíveis fósseis para

reserva. O módulo de transporte de gasóleo pesado está

alimentação em anel de um ou mais queimadores.

equipado com aquecimento eléctrico ou de combinação

Estações duplas possibilitam uma limpeza de filtros

de calor para vapor ou água quente.
Design
O módulo está pré-montado como estação individual ou
dupla com todas as válvulas num depósito de recolha de
gasóleo para a instalação simples no anel de alimentação.
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Módulo de regulação de gás GRM
Vantagens:
 Pré-montado para uma montagem rápida e
pronto a instalar
 Cumprimento exacto de indicações oficiais
 Aumento da segurança de funcionamento

Módulo de circulação de gasóleo OCM
Vantagens:
 Pré-montado para uma montagem rápida e
pronto a instalar
 Recolha segura de fluxo de óleo

Módulo de alimentação de gasóleo OSM
Vantagens:
 Aplicável para todos os sistemas de caldeiras
Bosch com combustão a gasóleo e alimentação
em anel
 Pré-montado para uma instalação rápida
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Módulo de regulação de pressão do gasóleo
ORM

Módulo de pré-aquecimento OPM
Com o módulo de pré-aquecimento o gasóleo é

Dispositivo de regulação de pressão para manter a

pré-aquecido à temperatura de pulverização do

pressão constante no anel de alimentação do gasóleo.

respectivo queimador.

Design

Design

O módulo de regulação de pressão de gasóleo é constitu-

Um permutador de calor cilíndrico é montado agre-

ído por um regulador, incluindo peças de ligação como

gado numa unidade compacta com válvulas e é forne-

manómetro, válvula do manómetro e uma válvula de

cido numa estrutura de suporte estável.

bypass.
Equipamento
O permutador de calor de feixe de tubular pode, opcionalmente, ser equipado com aquecimento a vapor ou
vapor/ aquecimento eléctrico. O módulo é pré-montado
e pronto a ligar e incluí controlo de aquecimento,
isolamento térmico e todos os acessórios.

Vantagens:

Vantagens:

 Pré-montado para uma instalação rápida

 Aplicável para todos os sistemas de caldeira

 Aumento da segurança de funcionamento

Bosch com combustão a gasóleo e alimentação
em anel
 Pré-montado para que se possa instalar rapidamente
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Respostas às suas perguntas
sobre a alteração de marca

Em concreto, o que irá mudar?

Por quanto tempo é que se poderá adquirir

A partir de 2 de Julho de 2012, as caldeiras indus-

produtos com a marca antiga?

triais e as unidades de cogeração serão comercia-

Todos os produtos que sejam solicitados até ao

lizadas com a marca Bosch.

dia 1 de Julho de 2012 terão a marca actual;
todos os produtos solicitados depois dessa data

Que mudanças vão ocorrer com a alteração de

já serão produtos Bosch.

marca?
A situação irá manter-se como se encontra actual-

Como será comunicada a alteração de marca?

mente. Irá continuar a contar com a eficiência e

Através de uma campanha de comunicação em

com a qualidade dos produtos e serviços.

publicações industriais, cartas a clientes, artigos
na imprensa e na nossa página da Web. Poderá

Haverá alterações nos produtos?

encontrar as últimas informações sobre a altera-

O design dos produtos estará em harmonia com a

ção de marca em www.bosch-industrial.com.

identidade corporativa da Bosch. A qualidade e o
funcionamento dos produtos continuarão ao

O que podemos esperar do futuro programa

mesmo nível que até ao presente.

para as unidades industriais?
O segmento industrial da Bosch Termotecnologia

Necessitaremos de formação adicional?

oferecerá uma gama alargada de produtos como

Não será necessário receber formação adicional,

unidades e sistemas CHP, caldeiras de aqueci-

uma vez que as tecnologias continuarão a ser as

mento a vapor e de água quente com a marca

mesmas contudo poderá solicitar formação atra-

Bosch. O programa para o aumento da gama de

vés do seu comercial.

produtos já está planeado.

Onde tenho que pedir o material?

Haverão novos folhetos e documentação?

Na mesma morada que pedia anteriormente.

Sim, o novo material informativo estará disponível a partir de Julho de 2012.

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

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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