
Caldeiras de condensação a gás Condens 7000 F | 1

Tecnologia e inovação com 
eficiência

Caldeiras de condensação a gás

Condens 7000 F



2 | Buderus é agora Bosch

Conteúdos

2  A Buderus é agora Bosch

3 Caldeiras de condensação Condens 7000 F

6 Design compacto e inovador 

7 Configurações e manutenção

8  Hidráulica

9 Controladores inteligentes: CC-8313 e MX25

10 Sistema de controlo remoto: MEC

11 Dados Técnicos

A Buderus é agora Bosch
Una nueva marca, una misma esencia

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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As novas caldeiras Condens 7000 F, com potências de 
75, 100, 150, 200, 250 e 300 kW, seguem o mesmo 
conceito das caldeiras de alto rendimento e de reduzidas 
dimensões, com um permutador de calor em alumínio-
silício totalmente inovador cuja principal vantagem é a 
sua robustez hidráulica. Estas caldeiras suportam um 
salto térmico até 50K e têm perdas de carga equivalentes 
à de um permutador de dimensões muito maiores, pelo 
que não necessitam de um caudal mínimo de circulação, 
evitando assim na maioria das aplicações, a instalação de 
um compensador hidráulico o que facilita a sua 
integração por exemplo em instalações preexistentes.

Facilidades na instalação 
Para facilitar os trabalhos de transporte, introdução e 
montagem em salas de caldeiras preexistentes, onde a 
introdução de caldeiras muitas vezes resulta numa 
tarefa muito complicada, o permutador de calor das 
Condens 7000 F é totalmente desmontável do resto da 
caldeira e o seu suporte em cruz, bem como o seu 
peso reduzido permitem uma introdução da caldeira 
sem problemas em qualquer instalação.

Monitorização fiável e segura
Em todas as áreas de aplicação onde se inserem as 
caldeiras Condens 7000 F, é fundamental existir uma 
grande fiabilidade e confiança no sistema. Para 
assegurar um funcionamento adequado, estas 
caldeiras vêm equipadas com o sistema de controlo 
Bosch CC-8000 (CC-8313). A monitorização e o 
controlo são feitos de forma simples, graças a uma 
utilização intuitiva através de um ecrã tátil de 7", ou 
através do sistema de controlo remoto MEC que 
possibilita a visualização remota de todos os 
parâmetros relevantes permitindo assim, um controlo 
e otimização contínuos do sistema de aquecimento. A 
eficiência de todo o sistema é consideravelmente 
melhorada graças a estas características.

A máxima flexibilidade: 
Facilidade para cada aplicação

As novas caldeiras de condensação de chão a gás, Condens 7000 F, são uma evolução das caldeiras 
com permutador de calor em liga de alumínio-silício e são o resultado dos largos anos de experiência 
da Bosch Termotecnologia no mercado e da vontade contínua em satisfazer as necessidades dos seus 
clientes. Esta caldeira trás grandes vantagens com o seu design compacto, com um permutador de 
calor de grande robustez hidráulica e acessórios de ligação especialmente desenvolvidos para esta 
gama. Com a integração do inovador controlador Bosch CC-8000 é ainda possível controlar de forma 
inteligente e eficaz os sistemas de caldeiras mais complexos. Todos os componentes foram pensados 
ao detalhe de forma a estarem perfeitamente integrados, sincronizados e controlados, o que garante 
um funcionamento eficiente de todo o sistema de aquecimento.
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Neste novo modelo foram introduzidas e 
melhoradas um conjunto de prestações 
técnicas que facilitarão aos projetistas, a 
projeção e o dimensionamento da instalação, 
a montagem, o arranque do sistema e ainda 
aos profissionais do sector, os trabalhos de 
manutenção.

Uma grande potência num espaço reduzido
Condens 7000 F

Condens 7000 F com montagem  
em cascata e com sistema de controlo 

CC-8000: controlador CC-8313

Novas características técnicas: 
▶ Pressão máxima de trabalho: 6bar.
▶ Capacidade de modulação: 1:6.
▶ Possibilidade de trabalhar com gás propano.
▶ Saída de gases tanto em depressão como em 

sobrepressão.
▶ Possibilidade de montagem em cascata, sem 

necessidade de deixar espaço entre caldeiras para 
manutenção, o que reduz o espaço necessário para a 
instalação.

▶ Grande variedade de acessórios disponíveis: 
ligações hidráulicas, de segurança e de saída de 
gases, desenvolvidos especificamente para estas 
caldeiras.

Tecnologia eficaz
Maior aproveitamento da energia, menor impacto 
ambiental: as caldeiras de condensação a gás Condens 
7000 F oferecem uma nova eficácia na tecnologia de 
condensação. 

Ideais para projetos de médias e grandes potências 
entre os 75 e 600 kW.
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Flexibilidade em todos os projetos 
Com 6 potências disponíveis entre 75 e 300 kW, as 
Condens 7000 F podem ser utilizadas em qualquer 
projeto. Com a montagem em cascata, estas caldeiras 
são a solução até para instalações com necessidades 
de potência até os 600 kW. A hidráulica de ligação em 
cascata totalmente isolada garante aos nossos clientes 
um funcionamento ainda mais eficiente.

Manutenção simples
Graças á possibilidade de escolher a melhor forma de 
acesso á caldeira, que pode ser feita tanto pela direita 
como pela esquerda, todos os componentes 
importantes são facilmente acessíveis para os 
trabalhos de manutenção. 

Transporte sem dificuldades
Com uma estrutura em X especialmente desenvolvida 
para esta gama de caldeiras, o transporte e introdução 
no local desejado são agora tarefas mais simples e 
fáceis de realizar. 

Um controlador inovador
Com o controlador CC-8313, toda a programação e 
monitorização do sistema agora pode ser feita de forma 
simples e sem dificuldades através de um ecrã tátil a 
cores de 7 polegadas com pictogramas. Outro ponto 
destacável é a versatilidade deste controlador que torna 
possível controlar o sistema sem a necessidade de estar 
fisicamente no local da instalação, graças ao sistema de 
controlo remoto MEC que permite o acesso aos dados 
da instalação de forma remota.

Controlador MX25 combinado com o 
controlador CW400

Queimador de pré-mistura de gás

Novo permutador de calor de Alumínio-
Silício 

Controlador digital de combustão SAFE

Suporte em X para um fácil transporte 
e instalação da caldeira

Recolha de condensados com registo 
de inspeções

Sifão de condensados

Caldeira com sistema de controlo 
CC-8000 e controlador CC-8313

Caldeira com sistema de controlo  
EMS 2.0 e controlador MX25
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As novas caldeiras Condens 7000 F têm perdas de pressão do lado da água muito baixas graças ao 
design do seu permutador de calor em alumínio-silício. Este factor torna a instalação da caldeira num 
processo muito simples: requer apenas a ligação da ida e do retorno da caldeira; geralmente não requer 
a instalação de um compensador hidráulico. O mesmo também se aplica para instalações de caldeiras 
em cascata. É possivel alcançar temperaturas de impulsão até os 95 °C com o sistema de controlo 
Bosch CC-8000. Como resultado, estas caldeiras têm um campo de aplicações possíveis muito amplo. 

Elevados níveis de eficiência
As novas caldeiras de condensação de chão a gás 
Condens 7000 F foram desenvolvidas para proporcionar 
o mais elevado nível de eficiência a qualquer instalação. 
O queimador de pré-mistura de gás, tem uma capacidade 
de modulação de 1:6 e a robustez hidráulica do 
permutador de calor de alto rendimento com excelente 
condutividade térmica, permite um ótimo ajuste aos 
requisitos de aquecimento de qualquer instalação. Outra 
vantagem que estas caldeiras oferecem é a possibilidade 
de funcionar tanto a gás natural como a gás propano.

Flexibilidade e poupança de espaço
As caldeiras 7000 F ocupam muito pouco espaço.  
Com um design compacto: 0,5 m2 para as versões  
com potências de 75 - 100 kW ou 0,9 m2 para as 
versões com potências de 200 - 300 kW. Se o espaço 
disponível para a instalação for muito reduzido, o 
conceito modular destas caldeiras permite que o 
permutador de calor possa ser transformado numa 
unidade ainda mais compacta, graças à estrutura  
que é em X. 

Os instaladores podem beneficiar da estrutura 
em X durante todo o processo de transporte, 
introdução e instalação. A caldeira pode ser 
colocada numa plataforma com rodas e assim 
ser facilmente deslocada até ao local de 
instalação. Muitos dos componentes como por 
exemplo o queimador e os suportes de 
montagem do corpo da caldeira, são 
desmontáveis para facilitar o seu transporte.

Queimador em posição para manutenção 
A manutenção da caldeira é simplificada nas 
potências superiores a 200 kW, devido à 
construção de fábrica do queimador numa 
estrutura deslizável. 

Design compacto e inovador para a instalação
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Com potências até os 600 kW, a Condens 7000 F é um verdadeiro exemplo de engenharia.  
Com um design centrado na prestação de um serviço eficiente, todos os componentes mais 
importantes da caldeira são facilmente acessíveis para os trabalhos de manutenção.

Configurações versáteis para todas as necessidades 
de acessibilidade
Para cada potência existem duas configurações do 
permutador de calor, o que significa que duas 
caldeiras de potência iguais em cascata podem ser 
instaladas com os mesmos acessórios, estejam em 
paralelo sem espaço entre elas ou com espaço para 
um melhor acesso a trabalhos de manutenção. Uma 
ampla gama de acessórios, como por exemplo, para 
uma rápida configuração em cascata compacta, 
completam o conceito geral.

O sistema de saída de gases também pode ser 
configurado de acordo com as necessidades e pode 
ser adaptado de acordo com as condições do espaço.  

O instalador pode decidir antes da entrega onde 
devem ser colocados os painéis dianteiros e laterais de 
forma a facilitar os trabalhos de manutenção e limpeza 
do permutador de calor.

Um sistema flexível
As caldeiras com montagem em cascata de fábrica 
podem vir com as ligações à esquerda ou à direita 
consoante o pretendido, podendo ainda ser instalada 
numa versão ainda mais compacta.

Espaço para manutenção
Configuração alternativa para os trabalhos de 
manutenção entre as caldeiras.

Configurações e manutenção



8 | Caldeiras de condensação a gás Condens 7000 F

Hidráulica para uma única caldera

Hidráulica para uma instalação em cascata
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Controladores inteligentes:
CC-8000 e MX25

As caldeiras de condensação a gás Condens 7000 F, têm um funcionamento ainda mais eficiente 
quando combinadas com o novo sistema de controlo Bosch CC-8000, o que as torna na solução ideal 
para instalações comerciais e de grandes dimensões. Os sistemas simples também podem ser 
combinados com o controlador MX25.

Sistema de controlo CC-8000
A caldeira Condens 7000 F oferece um rendimento 
excecional quando combinada com o controlador 
CC-8313 tanto para instalações de caldeira individual, 
como de cascata com circuitos de aquecimento e de 
produção de A.Q.S. 
Inúmeras possibilidades: graças ao conceito modular 
destes controladores, é possível ampliar o controlo às 
necessidades concretas de cada instalação. Com o 
sistema de controlo remoto MEC é também possível 
visualizar via internet o estado da instalação. Todo 
este sistema pode ser integrado num sistema superior 
de gestão de edifícios graças à ligação ModBus 
incluída de série.

Controlador MX25
O sistema de controlo EMS 2.0 com o controlador 
MX25 assegura um controlo ótimo do sistema de 
aquecimento com uma caldeira de média potência. 
Como resultado, a caldeira pode trabalhar em cascata 
ou como caldeira única com até 4 circuitos de 
aquecimento.

IP integrado 
Com interface de internet integrada de série para 
um acesso remoto ao sistema de aquecimento 
via internet - em qualquer momento e em 
qualquer lugar.

Interface avançada 
A avançada interface do sistema de controlo 
remoto MEC permite comunicar com o 
controlador CC-8313 de forma flexível e 
transparente. Permite ter uma visão geral de 
todo o sistema a partir de qualquer lugar com 
acesso à internet via PC ou tablet e inclusive 
fazer ajustes.
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Um controlo a partir de qualquer lugar
Quando a caldeira Condens 7000 F é fornecida com o 
controlador CC-8313, existe a possibilidade de aceder, 
controlar e ajustar de forma remota a instalação 
através do centro de controlo. O portal de internet 
comercial permite uma representação 1:1 do ecrã tátil 
do controlador num PC ou dispositivo móvel.

A ligação da interface de internet para um acesso 
remoto a um router através de um cabo de rede RJ45 
é muito simples. Uma vez feita a ligação, é possível 
aceder ao controlador a partir de qualquer parte do 

mundo através da internet e fazer ajustes simples ao 
funcionamento do sistema. 

Para necessidades mais complexas, o acesso é feito 
mediante a entrada ModBus integrada de fábrica. A 
aplicação do centro de controlo disponibiliza um nível 
de funcionalidades típicas de uma sala de controlo. 
Através deste método é possível transferir remotamente 
dados com programações completas incluídas, assim 
como, muitas outras funcionalidades que estão 
disponíveis no portal com mais dados e uma maior 
segurança para áreas de aplicação mais complexas.

Centro de Controlo
Esta aplicação permite aos seus utilizados 
controlar os seus sistemas de aquecimento 
remotamente através da internet.

Controle a instalação remotamente com o 
novo sistema de controlo remoto MEC
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Dados técnicos Condens 7000 F 

Condens 7000 F e Condens 7000 F em cascata

Condens 7000 F

Características 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 250 kW 300 kW

Rendimento sazonal do sistema a 40/30 °C % 109,3 109,1 109,4 109,4 109,4 109,4

Potência térmica máxima (50/30 °C) kW 79 101 152 205 256 304

Potência térmica máxima (80/60 °C) kW 71 93 138 186 240 282

Potência térmica nominal total kW 75 96 144 194 243 288

Temperatura inicial máxima (com MX25) °C 85 85 85 85 85 85

Pressão máxima de serviço (PMS) bar 6 6 6 6 6 6

Consumo máximo de potência elétrica W 85 155 260 271 300 353

Ligações de impulsão e retorno Polegadas 2 2 DN 50 DN 65 DN 65 DN 65

Volume de água na caldeira l 18,2 18,2 23,4 33,6 38,8 44

Ligação do gás Polegadas R 3/4 R3/4 R11/44 R11/4 R11/4 R11/4

Diâmetro de exaustão de gases Ø mm 110 110 160 200 200 200

Ligação para funcionamento estanque Ø mm 110 110 110 160 160 160

Temperatura dos gases de exaustão  
(retorno de 60°C)

°C 64 68 66 66 67 68

Perdas de carga do lado da água com um 
salto térmico ΔT 15 K

mbar 25 50 50 50 50 50

Pressão disponível do ventilador Pa 150 150 150 150 150 150

Peso total kg 124 124 180 210 240 272

Peso para transporte kg 90 90 117 139 158 178

Dimensões

Altura mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470

Largura mm 670 670 670 670 670 670

Profundidade mm 700 700 1048 1318 1318 1318

Altura com controlador 8000 H8313 mm 240 240 240 240 240 240

Altura com controlador MX25 HMX25 mm 142 142 142 142 142 142

Profundidade da caldeira com 
carcaças e ligações hidráulicas

L mm 736 736 914 1317 1317 1317

Profundidade da caldeira Lk mm 594 594 845 1250 1250 1250

Distância A mm 255 255 255 255 255 255

Largura da caldeira com 
carcaça

B mm 670 670 670 670 670 670

Largura da base BGB mm 550 550 550 550 550 550

Accesorio Accesorio
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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




