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A Buderus é agora Bosch 
Uma nova marca, a mesma essência

2 | A Buderus é agora Bosch

XX
XX

XX
XX

XX
XX

X 
| ©

 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

 | 
09

/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

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.

Soluções específicas para 
cada instalação

Caldeira de aço a gás/gasóleo

Uni 3000 F
120 a 1850 kW



Um controlo ótimizado: O sistema de controlo 
CFB da Bosch, permite uma gestão de caldeiras 
fácil e precisa, inclusive em instalações 
complexas. Brevemente a Bosch disponibilizará 
também o novo controlador inteligente CC-8000 
de última geração, com uma programação intuitiva 
e flexível através de um ecrã tátil de 7" e ainda 
com ligação ModBus para uma comunicação  
com sistemas de controlo externos.

Fiabilidade e eficiência Dados técnicos
As caldeiras de aço de baixa temperatura Uni 3000 F podem ser utilizadas em instalações comerciais 
e industriais, incluindo com um funcionamento em cascata.

Fiáveis e eficientes
Estas caldeiras cumprem com as normas 92/42 (até 400 
kW), EN 303 -1 e EN 14394. São ideais tanto para uma 
utilização comercial, como industrial, e podem até 
mesmo ser utilizadas em instalações com várias 
caldeiras (funcionamento em cascata).
Graças à avançada tecnologia da Bosch, estas caldeiras 
têm um funcionamento muito seguro, fiável e uma 
grande eficiência energética.

Combustão eficiente
As caldeiras Uni 3000 F contam com uma câmara  
de combustão generosamente dimensionada e 
perfeitamente adaptada à geometria da chama, 
proporcionando uma combustão eficiente.  

Graças à combinação de um excelente isolamento 
térmico e uma grande superfície de permuta,  
a caldeira consegue obter rendimentos até 93%. 

Gasóleo ou gás, grande ou pequena
Para além da possibilidade de trabalharem com 
diferentes combustíveis (gás ou gasóleo), a Bosch 
dispõe ainda de uma ampla gama de potências, que vão 
desde 120 aos 1.850 kW.

De forma a obter o máximo conforto a Bosch oferece 
ainda a possibilidade de combinar as caldeiras com  
uma série de acessórios, como por exemplo, acessórios 
de segurança para a proteção da caldeira, acumuladores 
de A.Q.S., entre outros.

(1) Valor médio da gama

(2) Para potências até 820 kW o controlador irá montado por cima da caldeira.
 Para potências a partir de 1040 kW o controlador poderá ser montado no lado esquerdo ou direito.

Vantagen da caldeira 
▶  Gama de potências de 120 a 1.850 kW.
▶  Elevado rendimento: até 93%.
▶  Pressão máxima do serviço: 6 bar.
▶  Temperatura máxima de saída (segurança): 

110ºC (120ºC).
▶  Baixas emissões poluentes, graças à 

combinação com um queimador de baixo NOx.
▶  A porta do queimador pode abrir tanto para a 

esquerda como para a direita. 
▶  Flexibilidade de aplicação, graças ao 

funcionamento a gás ou gasóleo.
▶  Isolamento térmico melhorado, com maior 

espessura. 
▶  A calderia é fornecida já com o isolamento 

devidamente montado.
▶  Acessórios de segurança disponíveis na gama  

de produto.
▶  Controlo através do controlador Bosch CFB de 

conceito modular e brevemente com os novos 
controladores CC-8000.

▶  Possibilidade de combinação com a ampla gama 
de acumuladores da Bosch.

▶  Facilidade de instalação, limpeza e manutenção. 

Controlar tudo de forma simples: 
Bosch CFB e CC-8000

Investir no futuro
A nova familia de controladores Bosch CFB e CC-8000 
controlam na perfeição qualquer instalação de uma ou 
mais caldeiras. Todos os módulos necessários podem 
ser instalados nos próprios controladores centrais. 

Concebidos sempre com base no conceito modular 
de controladores Bosch, tanto os controladores atuais 
CFB como a futura gama de controladores CC-8000 
serão perfeitamente adaptáveis às necessidades de 
cada instalação, possibilitando o controlo de vários 
circuitos de aquecimento, de produção de A.Q.S.  
e até quatro caldeiras em cascata por módulo.

Moderna, prática e fácil de usar. As interfaces das duas gamas de 
controladores, são intuitivas e fáceis de utilizar e programar. O atual 
programador pode ser instalado tanto sobre o controlador da caldeira  
como na instalação. O ecrã de pictogramas do novo controlador CC-8000 
permitirá uma utilização muito fácil e intuitiva.

Sistema individual inteligente que se adapta às necessidades: O sistema 
de controlo pode ser complementado, em caso de necessidade, com 
módulos adicionais, que permitem uma ampliação das funcionalidades 
do sistema de controlo aos requisitos de qualquer instalação. Como 
por exemplo a inclusão do módulo estratégico CMC930 no controlador 
CFB ou o novo módulo FM-CM no novo controlador CC-8000, onde 
ambos permitem o controlo de até 4 caldeiras em cascata.

Atualmente, a Bosch dispõe da gama  
de controladores CFB e no futuro irá 
disponibilizar também os controladores 
CC-8000, pelo que, será possível escolher 
com qual controlador pretende controlar  
o seu sistema (sem possibilidade de 
combinação entre os dois controladores).

Controlador para o 
controlo de uma única caldeira. 
Para instalação de uma caldeira ou como  
dispositivo de controlo central em cascata.

Controlador básico para  
o controlo de segurança de caldeira 
(TR e STB) e queimadores de uma 
ou duas etapas.

Como dispositivo de 
controlo a partir da segunda  
caldeira em instalações em cascata.

CC 8311
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Uni 3000 F

Potência da caldeira 420 500 600 730 820

Potência nominal kW 340-459 404-546 514-655 624-795 705-893

Altura total (com controlador) 2) mm 1320 1430 1430 1430 1430

Largura mm 955 1040 1040 1150 1150

Diam. do coletor de saída de gases mm 250 300 300 350 350

Rendimento al 30% % 91,4 91,5 91,5 91,8 91,8

Rendimento al 100% % 93,1 93,1 93 93,4 93,4

Perdas térmicas 1) % 0,18 0,18 0,18 0,28 0,28

Peso kg 840 1005 1090 1260 1395

Uni 3000 F

Potência da caldeira 120 190 250 300 360

Potência nominal kW 132 209 274 329 393

Altura total (com controlador) 2) mm 1522 1668 1817 1895 1933

Largura mm 800 850 890 890 955

Diam. do coletor de saída de gases mm 200 200 250 250 250

Rendimento al 30% % 91,1 91,1 91,2 91,2 91,3

Rendimento al 100% % 93 93 93,1 93,1 93,1

Perdas térmicas 1) % 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Peso kg 450 520 610 670 800

Uni 3000 F

Potência da caldeira 1040 1200 1400 1850

Potência nominal kW 898-1138 1038-1313 1157-1532 1537-2024

Altura total 2) mm 1475 1475 1612 1612

Largura mm 1230 1230 1322 1381

Diam. do coletor de saída de gases mm 350 350 400 400

Rendimento al 30% % 92 92,5 92,5 92,5

Rendimento al 100% % 93,4 93,8 93,8 93,8

Perdas térmicas 1) % 0,28 0,28 0,28 0,28

Peso kg 1850 2040 2480 3100

CFB810

CFB910


