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Alto rendimento para 
expetativas elevadas

Caldeira mural de condensação

Condens 5000 W ZBR
70-100 kW
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A Buderus é agora Bosch
Una nueva marca, una misma esencia

2 | A Buderus é agora Bosch 

A Buderus, uma marca com 286 anos de 
experiência, chegou a Portugal em 2003 
fazendo parte da Bosch. Hoje a mudança de 
marca é uma realidade: a Buderus passa a 
Bosch. Apenas alterámos o nosso nome com o 
intuito de abraçar o futuro, mantendo toda a 
essência Buderus nos nossos produtos e na 
nossa equipa de colaboradores.
 
Alcançámos uma combinação muito forte, 
unindo a experiência da Buderus e a 
vanguarda da Bosch para dar resposta a um 
mercado cada vez mais exigente e digitalizado. 
A chamada “internet das coisas” já é uma parte 
fundamental da termotecnologia e a Bosch 
adotou-a como forma de pensar e criar.

Este passo reforça a nossa imagem como uma 
referência no sector, ganhando um maior 
peso e notoriedade no mercado ao operar sob 
uma marca global, combinando a tecnologia 
comprovada, a experiência e a inovação.

A Bosch amplia assim a sua oferta em 
aquecimento e ar condicionado comercial e 
industrial, fortalecendo a sua liderança 
através de uma injeção de vanguarda a um 
portfólio de produtos muito sólido e bem 
consolidado com uma alta e reconhecida 
qualidade.

A alteração de marca nos produtos será feita  
de forma gradual, até que em 2018 todas as 
soluções de aquecimento comercial e industrial 
sejam Bosch.

Abre-se assim uma nova etapa com a inovação 
como pilar central para construir uma vida mais 
simples e eficiente para enfrentar os desafios 
do futuro.

A Buderus é agora Bosch. Esta mudança é 
um orgulho para todos nós, que fazemos parte 
desta empresa e gostaríamos que todos vós 
nos acompanhassem neste percurso.
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Ideal para grandes instalações
As novas caldeiras Bosch Condens 5000 W ZBR 
cumprem com os requisitos de qualidade 
fundamentais para os estudos elaborados por 
gabinetes de arquitetura e engenharia na realização de 
projetos. A caldeira Bosch Condens 5000 W ZBR tem 
uma forma compacta com uma gama de potências que 
começa nos 70 kW até aos 100 kW e que em cascata 
pode chegar aos 800 kW, num espaço de apenas  
2,5 m2. A sua construção com materiais de elevada 
qualidade e durabilidade, conferem a esta caldeira 
uma grande robustez e um longo período de vida útil.

Do vapor de água obtemos calor
Durante o processo de combustão, uma parte do calor 
produzido encontra-se nos fumos resultantes dessa 
mesma combustão. O princípio da condensação, é o 
aproveitamento do calor latente. O calor presente nos 
gases é absorvido pelo permutador de calor, que por 
sua vez, aquece o circuito de água da caldeira.  
A grande vantagem em relação a uma caldeira 
convencional, incide no aproveitamento total do 
combustível utilizado, onde a conversão em calor  
é superior a 100%. 

Económicas e amigas do meio ambiente
Ao optar pela tecnologia de condensação para 
satisfazer as necessidades de aquecimento, existem  
2 grandes benefícios: uma maior poupança económica 
e a preservação e proteção do meio ambiente.  

A caldeira compacta com elevada eficiência
Considerada mundialmente o pilar das caldeiras murais de condensação a gás, com uma potência 
de até 100 kW, a Condens 5000 W ZBR é uma ótima alternativa para edifícios unifamiliares ou em 
cascata para grandes instalações.

Calor de
condensação
não utilizado

Condensação

Até 
110%

Valor calorífico 
100%

Calor de
condensação 11%

Perdas dos gases de 
exaustão

Perdas por
arrefecimento

Estas soluções de elevada eficiência energética, 
reduzem as emissões de CO2 e consequentemente 
contribuem para um melhor equilíbrio ecológico do 
nosso planeta.

Fabrico elegante
O permutador de calor é fabricado em alumínio com 
uma tecnologia inovadora e um design moderno.  
Se os requisitos de potência forem mais elevados,  
o conceito de cascata é a resposta ideal com um 
tempo de instalação reduzido através dos grupos  
de ligação com conceito de montagem "Plug & Burn".

Com a tecnologia de condensação é possível 
alcançar um rendimento superior a 100%,  
uma vez que, o calor da condensação também  
é aproveitado. A caldeira Condens 5000 W ZBR 
tem um rendimento de até 110%.
Com esta caldeira conseguiu-se unir 3 pontos 
fundamentais: um alto rendimento num espaço 
reduzido com um baixo consumo energético.

Condens 5000 W ZBR 
em cascata

Potências até 800 kW em apenas 2,5m2

Condens 
5000 W ZBR

Potências de 70*, 85 e 100 kW

A+A+A+A+A+A *
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O permutador tubolar alhetado, fabricado em 
alumínio, reúne inúmeras vantagens: peso 
reduzido, elevada durabilidade e uma 
excelente transmissão de calor. Graças a um 
processo patenteado, submetemos o 
permutador tubular alhetado a um tratamento 
plasmapolimerizado, que permite uma redução 
nos custos de limpeza e manutenção.

Manutenção simples graças ao tratamento 
plasmapolimerizado
O permutador tubolar alhetado com tratamento 
plasmapolimerizado limpa-se facilmente com água ou 
com pressão de ar. O novo design do interior do 
permutador tubular alhetado otimiza a transmissão do 
calor e possibilita a construção compacta deste 
permutador até os 100 kW.

Tecnologia Patenteada

Vantagens:
▶  Permutador tubular alhetado em alumínio 

com tratamento plasmapolimerizado.
▶  Medidas compactas e peso reduzido para 

uma montagem fácil e rápida.
▶  Fácil limpeza.
▶  Elevada transmissão de calor graças ao seu 

design especial de tubos alhetados.
▶  Design atrativo e moderno.
▶  Excelente condução térmica de até  

200 W/mK.
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O permutador de calor
O permutador da Condens 5000 W ZBR convence não  
só pela sua potência até 100 kW, como também pelo seu 
design em bloco que facilita a manutenção, uma vez que 
todas as peças são acessíveis pela parte frontal. O design 
interior do permutador tubular alhetado aperfeiçoa  
a transmissão do calor e consequentemente aumenta  
a poupança de energia. 

O interior dos tubos alhetados garante uma superfície 
ótima para uma transmissão de calor eficiente.  
Os tubos alhetados têm uma altura de 15 mm conferindo 
ao permutador dimensões compactas.
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Como caldeira mural, com uma potência de até 
100 kW, a Condens 5000 W ZBR oferece novas 
perspetivas para planificação de sistemas de 
aquecimento para novos projetos (obras),  
para edifícios multifamiliares e para grandes 
instalações. Um funcionamento eficaz permite 
um rendimento de até 110%, reduzindo custos 
e protegendo o meio ambiente.

Sistema FLOW plus para um funcionamento eficaz
Flow plus é uma função inovadora no conceito geral  
da caldeira. Como a Condens 5000 W ZBR não precisa 
de uma hidráulica complicada, não requer um volume 
mínimo, o sistema FLOW plus (velocidade da bomba 
variável) adapta o caudal de água à potência da 
caldeira. Desta forma é possível uma maior poupança 
energética e uma redução nos gastos de eletricidade 
entre os 30 e 40% em comparação com uma  
bomba convencional.

Vantagens da caldeira:
▶ Permutador de calor de condensação tubular 

alhetado em alumínio, com tratamento 
plasmapolimerizado para um maior período  
de vida útil.

▶ Limpeza e manutenção simples. Zona frontal  
da caldeira totalmente desmontável.

▶ Medidas compactas: 70, 85 e 100 kW num espaço 
muito reduzido.

▶ Em cascata até 800 kW em 2,5 m2.
▶ Conceito inovador em cascata "Plug & Burn"  

para uma montagem rápida e simples.
▶ Rendimento sazonal até 110%.
▶ Sistema de controlo modular.
▶ Capacidade de modulação de 19 até 100%.
▶ Consumo mínimo da potência elétrica.
▶ Custos de funcionamento reduzidos.
▶ Ligações tubulares integradas para uma  

aparência estética limpa. 

Soluções inovadoras
Para todo o tipo de instalações
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Queimador que se adapta às necessidades
O queimador cerâmico de pré-mistura a gás da caldeira 
Condens 5000 W ZBR dispõe de uma margem de 
modulação desde 19% até 100%. Ao produzir apenas  
a quantidade de calor que necessita, reduz 
significativamente os custos de energia. Assim a 
caldeira necessitará de menos arranques do queimador, 
o que protege a caldeira e reduz o nível sonoro.

Caldeira Condens 5000 W ZBR em detalhe. Potências de 70-100 kW

Adapta-se a qualquer lugar
Graças a uma grande variedade de sistemas de condutas  
de exaustão de gases e de aspiração do ar, a sua instalação 
é possível em qualquer lugar.

Fácil manutenção e serviço
Excelente acessibilidade a todos os seus componentes 
através da zona frontal.

Elevado rendimento
O queimador cerâmico conta com uma margem de 
modulação de 19% a 100%. A grande superfície do 
permutador permite um rendimento de até 110%.

Permutador inovador
Permutador compacto de fácil manutenção.

Poupança energética
Graças à tecnologia Flow plus (velocidade variável da 
bomba), a bomba trabalha de forma muito económica.

Funcionamento silencioso
O sistema Flow plus e o isolamento sonoro tornam o 
funcionamento da caldeira especialmente silencioso.

Sistema de controlo EMS 2.0 - MX 25
Com uma utilização simples graças ao seu display e com 
possibilidade de ampliação de módulos.

Segurança total
A função anticongelante, o controlo por sensores e a chama 
de ionização proporcionam uma segurança total.



8 | Caldeira mural de condensação a gás Condens 5000 W ZBR

A Condens 5000 W ZBR permite uma montagem rápida e fácil de caldeiras em cascata com uma 
potência de até 800 kW, em 2,5 m2. Com o conceito “Plug & Burn”: é só ligar, aquecer, e está pronto  
a funcionar.

M

1    Condens 5000 W ZBR
2    Acumulador Stora W(ST)-5
3    Controlador CC8313

3

2

11

Sistema em cascata
Para poupar tempo e espaço
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“Plug & Burn”: É muito fácil
O inovador conceito em cascata facilita a montagem, 
poupa tempo e dinheiro. Uma vez que o kit de ligação 
em cascata com todos os seus acessórios podem ser 
fornecidos de fábrica com todos os componentes 
hidráulicos, assim como, os coletores de exaustão de 
gases (em sobrepressão ou depressão). O instalador 
só terá de montar as caldeiras e unir todos os 
componentes. Em pouco tempo e de uma forma muito 
fácil estará tudo perfeitamente ligado.

A Condens 5000 W ZBR proporciona uma montagem e 
manutenção muito simples: não é necessário respeitar 
as distâncias laterais, uma vez que o painel frontal da 
caldeira é totalmente desmontável.

O conceito de cascata
O sistema em cascata oferece uma grande 
versatilidade de localização, simplificando a sua 
montagem e ligação a qualquer instalação. Graças aos 
conjuntos de montagens configurados em TR - de 
costas para costas, ou em TL para montagens em 
linha, com possibilidade de ligação de até 8 caldeiras 
em cascata.

Incluído no novo kit hidráulico:
▶ Bomba de alta eficiência Wilo Stratos  

com classificação (A++)
▶ Válvula de gás 1”
▶ Manómetro
▶ Válvula de segurança a 6 bar
▶ Válvulas de corte
▶ Válvula de anti-retorno (apenas necessária 

nos kits de instalação em cascata)
▶ Ligação MAG 3/4”
▶ Isolamento

Passo 1: Montar a estrutura. Passo 2: Instalar facilmente os 
componentes do grupo de ligação.

Passo 3: Pendurar as caldeiras e ligar 
a hidráulica mediante o grupo de 
circulação.

O conceito de cascata: Condens 5000 W ZBR
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Confortáveis, flexíveis e perfeitamente 
adaptados à Condens 5000 W ZBR: os 
acumuladores Stora proporcionam a melhor 
qualidade, eficiência e fiabilidade no 
aquecimento de A.Q.S.. Todas as peças que 
entram em contacto com a água são revestidas 
com um material vitrificado, quimicamente 
neutro que confere uma excelente protecção  
e uma ótima qualidade de água quente.

Máxima qualidade em A.Q.S.
Quando se trata de A.Q.S. a prioridade é a limpeza e a 
higiene. Por isso todos os acumuladores Stora 
encontram-se revestidos com um vitrificado quimicamente 
neutro, garantindo a manutenção da qualidade da água 
armazenada. Além disso, permite um armazenamento 
contínuo da água a 95°C, e responde às necessidades das 
grandes instalações, graças à disponibilidade de volumes 
e superfícies de permuta, ideais para trabalhar em 
sistemas de baixa temperatura.

Acumuladores Stora: 
A opção ideal para todas as 
exigências

Stora W(ST)-5
Modelo desde 160 até 1000 litros

Gama Stora desde 75 até 1000 litros
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Controlo otimizado
A caldeira Condens 5000 W é fornecida com o controlador BC15 que permite a sua ligação aos 
sistemas de controlo modulares EMS 2.0 ou CC-8000, ideais para garantir um funcionamento 
otimizado da instalação. Esta última pode ser ampliada consoante as necessidades, por exemplo 
para a integração de um sistema solar. Através da caldeira são otimizados os sistemas de controlo  
e funcionamento do queimador, aumentando a segurança no funcionamento e simultaneamente 
reduzindo o consumo.

Controlador CW400
O controlador CW400 permite o controlo até quatro 
circuitos de aquecimento (com ou sem misturadora)  
e dois de produção de A.Q.S. através de acumulação. 
É possível controlar ainda os ciclos e tempo de 
funcionamento da caldeira. O ecrã tátil com 
pictogramas, facilita a programação e o arranque do 
sistema. A instalação de uma bomba de recirculação 
(opcional) garante a produção imediata de A.Q.S..  
O controlador CW400 pode ser instalado em parede 
no local da instalação ou na própria caldeira.

Controlador CR100
O cronotermóstato modulante CR100 é o 
complemento ideal para uma instalação. Graças  
ao seu sistema de controlo inteligente que permite  
o controlo de um circuito de aquecimento, com uma 
redução nos custos.

Controlador CC8313
Permite o controlo de caldeiras Condens 5000 W ZBR 
em cascata e inclusive comunicar com um sistema de 
gestão central de edifícios. Para tal, apenas é 
necessário instalar no controlador os respetivos 
módulos de funções. Outras possibilidades são, por 
exemplo, a ampliação a vários circuitos ou a ligação a 
um sistema solar. O seu ecrã tátil de 7" facilita o 
diagnóstico e a programação do sistema.

Re
gu

la
çã

o 
EM

S 
2.

0
Re

gu
la

çã
o 

C
C

-8
00

0

CC8313

CW400

CR100
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Sistema de saída exaustão de gases, ideal 
para uma nova obra ou para a reforma de uma 
instalação preexistente
A Condens 5000 W ZBR adapta-se a diferentes sistemas de exaustão de gases e de ventilação. Esta 
caldeira pode ser instalada praticamente em qualquer espaço e é ideal para uma nova obra ou para  
a reforma de uma instalação preexistente.

Grande versatilidade de sistemas de exaustão de gases 
de combustão e ventilação
A Condens 5000 W ZBR também pode ser instalada de 
forma estanque. Isto significa que o equipamento obtém  
o oxigénio para a combustão do exterior, mediante 
sistemas de tubos concêntricos. O tubo interior serve 
para extrair os gases e através do tubo exterior entra o 
oxigénio para a combustão. Existem também sistemas  
em paralelo de exaustão/ventilação.

O conceito de tubos concêntricos para um funcionamento 
estanque: o tubo interior serve para extrair os gases,  
e através do tubo exterior entra o oxigénio para  
a combustão.

Vantagens:
▶ Sistemas de exaustão de gases e ventilação do ar 

para um funcionamento estanque.
▶ Versatilidade em todos os sistemas de exaustão.
▶ Versatilidade em adaptar-se a qualquer lugar.

Cascata com sistema de exaustão em sobrepressão.

Exemplo:  Construção antiga
Utiliza-se maioritariamente em edifícios 
antigos se existir no edifício uma 
chaminé ou saída de fumos. Porém,  
não serve para ventilação do ar.

A aplicação pode ser também em 
cascata

1. Estanque
2. Estanque cascata

Exemplo:  Construção antiga + nova
Utiliza-se maioritariamente em edifícios 
antigos se existir no edifício uma 
chaminé ou uma saída de fumos que 
permita a ventilação de ar.

A aplicação também pode ser feita para 
uma obra nova Estanque, com sistemas 
de exaustão e ventilação no telhado.

Exemplo:  Construção nova + antiga
Utiliza-se essencialmente em obras novas 
se não existir no edifício uma chaminé ou 
uma saída de fumos. No entanto é uma 
solução que também pode ser utilizada 
em construções antigas.

Sistemas estanques com tubos 
concêntricos.
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Soluções eficientes para cada situação

Modifique agora o seu sistema de aquecimento central e substitua as caldeiras antigas, por caldeiras 
de condensação altamente eficientes de última geração Bosch.

Um sistema, todas as vantagens
A Bosch oferece um sistema completo de acordo com  
as suas necessidades: caldeira, coletor solar, acumulador, 
sistema de controlo e acessórios. Os nossos sistemas  
de controlo dispõem de um serviço uniforme garantindo 
assim um aquecimento económico. Todos os  
produtos estão sincronizados o que facilita a planificação 
e a instalação.

Que quantidade de energia utilizará o meu novo 
sistema de aquecimento?
Deste Setembro de 2015 que todas as soluções de 
aquecimento e de água quente devem levar uma etiqueta 
de certificação da eficiência energética, como já acontece 
com os eletrodomésticos, como por exemplo, máquinas 
de lavar roupa e frigoríficos. Isto permite reconhecer  
à primeira vista a eficiência energética de um aparelho, 
graças ao sistema de códigos por cores e ao sistema  
de classificação com letras.

A Diretiva Europeia sobre eficiência energética
A caldeira Condens 5000 W ZBR cumpre com a Diretiva 
Europeia de Ecodesign e dispõem da sua correspondente 
folha de dados de produto. O modelo Condens 5000 W 
ZBR de 70 kW inclui etiqueta é classe A segundo a Erp.

Integração de sistemas.

Sim á nova diretiva 
sobre energia e não 
às tecnologias de 
aquecimento ineficientes! 

2015 811/2013

Ι

Condens 5000 W
ZBR 70-3

7736701401

61
63
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Tipos 45 65 80 100

Temperatura de instalação 80º/60º C
Potência nominal (carga parcial/carga total) [kW] 9,7 - 43,5 14,2 - 60,5 19,3-82,0 19,3-96,5

Potência útil (carga parcial/carga total) [kW] 9,6 - 42,5 14,60 - 62,0 18,9-80,0 19,0-94,5

Temperatura do gás de exaustão [0C] 69 64 67 76

Conteúdo CO2 [%] 9,3 9,4 9,2

Consumo eléctrico máximo (SEM BOMBA) [W] — 99 97 147

Consumo de potencia eléctrica (carga total/carga parcial) 145/53 —

Rendimento [%] 97,4 106

Temperatura de Instalação 50º/30º C
Potência nominal(carga parcial/carga total) [kW] 10,4 - 44,9 15,6 - 65,0 18,3-82,0 19,3-96,5

Potência útil(carga parcial/carga total) [kW] — 14,6 - 62,0 18,3-96,5 20,5-99,5

Temperatura do gás de exaustão [0C] 49 57 48 51

Conteúdo CO2 [%] 9,3 9,2

Consumo eléctrico máximo (SEM BOMBA) [W] — 99 97 147

Consumo de potencia eléctrica (carga total/carga parcial) 145/53 —

Rendimento [%] 103,2 110

Classe de NOx 5

Pressão disponível do ventilador [Pa] 140 120 139 220

Peso liquído (sem embalagem) [kg] 48 70

Diâmetro de saída de fumos [I] 80/125 100/150

Temperatura máxima de impulssão [0C] 30 - 85

Pressão máxima de serviço [bar] 4

Altura/largura/comprimento [mm] 695/520/465 980/520/465

* Mediante Logamatic BC10

A Adaptador concêntrico de exaustão - Ø80/125
B Ligação de gás – Rosca Macho G ½”
C Saída de condensados – diâmetro exterior Ø30mm
D Avanço de caldeira mural de condensação a gás – ligação Ø28mm 

(para ligação do conjunto de �xação com rosca macho de G1”)

E Retorno da caldeira mural de condensação a gás – ligação Ø28mm
(para ligação do conjunto de �xação com rosca macho de G1”)

RA Retorno do grupo de ligação hidráulica –rosca macho G1 ½” com junta plana
RK Retorno da caldeira – tuerca de racor G1 ½” com rosca fêmea
VA Avanço do grupo de ligação hidráulica - rosca macho 1 ½” com junta plana
VK Retorno da caldeira - tuerca de racor G1 ½” com rosca fêmea

Logamax plus GB162-65, 80 e 100kWLogamax plus GB162-45kW

Logamax plus GB162
Dados técnicos

15

Unidades de cascata Logamax plus GB162-65kW, GB162-80kW e GB162-100kW 
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Dimensões para instalações em cascata (unidades em mm)

A TL Instalação em linha
B TR Instalação das caldeiras, costas com costas
1 Bastidor
2 Colectores impulsão, retorno e gás
3 GB162-65kW/80kW/100kW
4 Grupo hidráulico (inclui ligações de 1/2" para vaso de expansão)
5 Troço curvo de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
6 Troço recto de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
7 Flanges de ligação

Nota: Os bastidores da unidade de cascata são fixados ao solo. 
Não se necessita de uma parede para a instalação dos equipamentos.

Condens 5000 W ZBR-70, 85 e 100 kW

Unidades de cascata Condens 5000 W ZBR-70 kW, 85 kW e 100 kW

Dados técnicos

Logamax plus GB162
Dados técnicos
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Dimensões para instalações em cascata (unidades em mm)

A TL Instalação em linha
B TR Instalação das caldeiras, costas com costas
1 Bastidor
2 Colectores impulsão, retorno e gás
3 GB162-65kW/80kW/100kW
4 Grupo hidráulico (inclui ligações de 1/2" para vaso de expansão)
5 Troço curvo de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
6 Troço recto de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
7 Flanges de ligação

Nota: Os bastidores da unidade de cascata são fixados ao solo. 
Não se necessita de uma parede para a instalação dos equipamentos.

Dimensões para instalações em cascata  
(unidades em mm)
A  TL Instalação em linha
B  TR Instalação das caldeiras, costas com costas
1  Bastidor
2  Colectores impulsão, retorno e gás
3  Condens 5000 W ZBR-70 kW, Condens 5000 W ZBR-85 kW, 

Condens 5000 W ZBR-100 kW
4  Grupo hidráulico (inclui ligações de 1/2'' para vaso de 

expansão).
5  Troço com curva de ligação entre colector de impulsão  

e retorno ao compensador
6  Troço reto de ligação entre colector de impulsão e retorno 

ao compensador
7  Flanges de ligação

Nota: Os bastidores da unidade de cascata são fixados ao 
solo. Não requer a existência de uma parede para a instalação 
dos equipamentos.

Logamax plus GB162
Dados técnicos
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Unidades de cascata Logamax plus GB162-65kW, GB162-80kW e GB162-100kW 
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Dimensões para instalações em cascata (unidades em mm)

A TL Instalação em linha
B TR Instalação das caldeiras, costas com costas
1 Bastidor
2 Colectores impulsão, retorno e gás
3 GB162-65kW/80kW/100kW
4 Grupo hidráulico (inclui ligações de 1/2" para vaso de expansão)
5 Troço curvo de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
6 Troço recto de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
7 Flanges de ligação

Nota: Os bastidores da unidade de cascata são �xados ao solo. 
Não se necessita de uma parede para a instalação dos equipamentos.

Logamax plus GB162
Dados técnicos

15

Unidades de cascata Logamax plus GB162-65kW, GB162-80kW e GB162-100kW 
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Dimensões para instalações em cascata (unidades em mm)

A TL Instalação em linha
B TR Instalação das caldeiras, costas com costas
1 Bastidor
2 Colectores impulsão, retorno e gás
3 GB162-65kW/80kW/100kW
4 Grupo hidráulico (inclui ligações de 1/2" para vaso de expansão)
5 Troço curvo de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
6 Troço recto de ligação entre colector de impulsão e retorno ao compensador
7 Flanges de ligação

Nota: Os bastidores da unidade de cascata são �xados ao solo. 
Não se necessita de uma parede para a instalação dos equipamentos.



Caldeira mural de condensação a gás 5000 W ZBR | 15

Tipos

Temperatura de instalação 80º/60º C 70 85 100

Potência nominal (cap. parcial/cap. total) [kW] 13,3-64,3 19,3-82,0 19,3-96,5

Potência útil (cap. parcial/cap. total) [kW] 13-62,6 19,3-82 19-94,5

Temperatura do gás de exaustão [ºC] 62 66 68

Conteúdo CO2 
[%] 9,3 9,3 9,3

Consumo elétrico máximo (sem bomba) [W] 82 102 155

Consumo de potência elétrica (cap. parcial/cap. total) [%] - - -

Rendimento [%] 96,2-160,8 96,5-107,1 96,1-106,7

Temperatura de instalação 50º/30º C 70 85 100

Potência nominal (cap. parcial/cap. total) [kW] 14,6-62,0 19,3-82,0 19,3-82,0

Potência útil (cap. parcial/cap. total) [kW] 14,3-69,5 20,8-84,5 20,5-99,5

Temperatura do gás de exaustão [ºC] 39 39 53

Conteúdo CO2 
[%] 9,3 9,3 9,3

Consumo elétrico máximo (sem bomba) [W] 82 102 155

Rendimento [%] 98,5-109,4 98,8-109,7 98,6-109,5

Classe de NOx 5 5 5

Pressão disponível do ventilador [Pa] 130 195 220

Peso liquído (sem embalagem) [kg] 70 70 70

Diâmetro de saída de fumos [l] 100/150 100/150 100/150

Temperatura máxima de impulsão* [ºC] 90 90 90

Pressão máxima de serviço [bar] [bar] 6 6 6

Altura / largura / comprimento [mm] 980/520/465 980/520/465 980/520/465

1) Potência térmica útil superior à nominal devido aos ganhos do funcionamento em regime de condensação.

* Com controlador BC15.



8-
73

8-
72

1-
38

4 
| ©

 B
os

ch
 T

he
rm

ot
ec

hn
ik

 G
m

bH
 | 

Fi
gu

ra
s 

ap
en

as
 a

 tí
tu

lo
 d

e 
ex

em
pl

o 
| R

es
er

va
do

 o
 d

ire
ito

 a
 a

lte
ra

çõ
es

 | 
10

/2
01

7 
|

Bosch Termotecnologia S.A.
Av. Infante D. Henrique. 
Lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa | Portugal. 
Capital social: 2 500 000 EUR 
NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro

Serviço de informação geral
Tel.: 218 500 200
Email: bosch.industrial@pt.bosch.com
www.bosch-industrial.com

Departamento Pós-Venda
Tel.: 218 500 022
Email: assistencia.tecnica@pt.bosch.com

Apoio Técnico Profissional
Tel.: 218 500 113
Email: hotline.tecnica@pt.bosch.com

Mais informação




