
Tecnologia eficiente para grandes projetos | 1 

Caldeiras de água quente

Tecnologia eficiente 
para grandes projetos

www.bosch-industrial.com



2 | Tecnologia eficiente para grandes projetos

Conteúdo
 3  Competência e confiança.

 4  Meio ambiente e eficiência.

 5  Qualidade modular.

 6   Tecnologias para sistemas  
de poupança enegética.

 7 Caldeira de água quente UNIMAT UT-L.

 11  Caldeiras de água sobreaquecida UNIMAT UT-M.

 15 Caldeiras de água quente UNIMAT UT-H.

 19 Caldeiras de água quente UNIMAT UT-HZ.

 23 MEC Remote.

 24 Sistema de Control Caldeira BCO.

 25 Serviços área industrial.

Caldeiras de água 
quente

UT-L UT-M UT-H UT-HZ
Capacidade t/h 0.6–19 0.7–19 0.8–18 13–38
Temperatura máx. °C 120 190 240 240
Pressão máx. bar 16 16 30 30

Introduç ão
A Bosch industrial disponibiliza caldeiras de grande 
potência para todo o tipo de instalações e áreas de 
utilização. Estas caldeiras são utilizadas 
principalmente em empresas industriais, mas também 
apresentam muitas vantagens tanto para instalações 
no sector terciário como na área residencial.

Com presença em todo o mundo, a Bosch industrial é 
uma referência em caldeiras de grande potência e 
industriais.

Neste catálogo apresentamos a gama de produtos e 
serviços na área das caldeiras a vapor. 
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Competência e confiança
A Bosch Industrial, com renome a nível mundial, é especialista em sistemas de caldeiras de todos os 
tamanhos e potências. Há mais de 150 anos que nos dedicamos à inovação, no desenvolvimento e 
produção de caldeiras industriais.

Espírito técnico pioneiro que estabelece padrões 
Beneficie da experiência e da capacidade de inovação 
da Bosch. Desde a fundação, no ano 1865, que nos 
especializamos na construção de caldeiras industriais. 
Adquirindo assim um amplo know-how, tornando-nos 

líderes nesta área. A capacidade de inovação, a 
consciência de qualidade e a eficiência, são as bases 
do desenvolvimento dos nossos produtos e dos nossos 
serviços.

Energia fiável em todo o mundo
Mais de 115.000 caldeiras industriais, fornecidas em 
mais de 140 países, são uma prova evidente da 
elevada qualidade e da fiabilidade das nossas 
caldeiras. Existem caldeiras Bosch industriais 
instaladas em praticamente todos os ramos da 
indústria – no comércio de produtos alimentares, na 
área da construção, da química, têxtil, do papel, entre 
outros. Empresas como a Coca-Cola, BASF, Siemens, 
Ytong, Heineken, Nestlé ou Esso, confiam nas nossas 
inovadoras caldeiras a vapor e de água quente.

A solução ideal através da parceria
A confiança e a comunicação aberta com os parceiros 
são os requisitos mais importantes para o sucesso 
comum. Em cooperação com os especialistas do 
sector conseguimos obter a solução ideal para as suas 
necessidades específicas.

Caldeiras Industriais com garantia de qualidade
As nossas modernas unidades de produção possuem 
um know-how técnico de qualidade, como o 
confirmam os certificados de qualidade e controlo de 
quase todas as autoridades oficiais de homologação e 
institutos de certificação.
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Meio ambiente e eficiência
Como fabricante de caldeiras responsável e inovador, a Bosch aposta na proteção do meio ambiente 
e dos recursos naturais. Os nossos sistemas sustentáveis e eficientes mantêm a emissão de CO2 
reduzida e contribuem para a diminuição das alterações climáticas.

Eficiência máxima
A Bosch foi um dos primeiros fabricantes a equipar as 
caldeiras de fábrica com permutador de calor de gases 
de combustão integrado. 
O calor contido nos gases de combustão é recuperado 
e o rendimento é aumentado até aprox. 7% e até 15% 
em caso de funcionamento de condensação. 
Os nossos componentes para sala de caldeiras, de 
cariz modular, possibilitam o aproveitamento de 
potências de energia adicionais.
As nossas instalações de condensados de alta pressão 
mantêm a pressão e a temperatura do condensado de 
retorno, sendo desta forma possível reconduzir o 
mesmo ao circuito da caldeira sem perda de energia. 
O calor residual condicionado pelos processos, que se 
encontra, por exemplo, nos gases de exaustão ou nas 
purgas, pode ser recuperado parcialmente através de 
complementos como o nosso arrefecedor de vapor ou o 
nosso módulo de arrefecimento e de expansão de calor.

Regulação perfeita, menor consumo
Outras possibilidades de poupança ocorrem  
através de dispositivos inteligentes de regulação  
e de controlo. 
A integração do nosso inovador aparelho de análise  
de água não só protege a instalação de eventuais 
danos resultantes de parâmetros da água insuficientes, 
permitindo ainda alcançar poupanças adicionais no 
consumo de combustível e de água potável.
Os variadores de velocidade do ventilador do 
queimador reduzem fortemente a potência elétrica 
admitida na área de carga parcial. Os modernos 
sistemas de combustão, regulados por valores de 
oxigénio ou monóxido de carbono, proporcionam uma 
combustão com a máxima eficiência graças à redução 
de excesso de ar aos níveis mínimos.

Investimentos que compensam
O consumo de energia e as emissões podem ser 
substancialmente reduzidas através do recurso aos 
nossos sistemas de caldeiras altamente eficientes, 
particularmente quando em conjugação com os 
componentes para sala de caldeiras mais adequados.
Com a redução dos custos de funcionamento é 
possível amortizar uma nova instalação em pouco 
tempo.
Economiza dinheiro e simultaneamente protege o meio 
ambiente. Tem pensado em fazer uma atualização da 
sua caldeira ou em instalar uma nova? Nós 
aconselhamo-lo com todo o prazer!

Emissões mínimas
Os nossos sistemas de caldeiras são adequados para 
combustíveis líquidos e gasosos. As instalações de 
combustão modernas cumprem as diretivas 
específicas do país no que diz respeito à prevenção e 
redução de emissões.
Através da utilização de combustíveis biológicos ou 
biogases poderemos alcançar um balanço neutro de 
emissões de CO2.

As nossas caldeiras são 
perfeitamente ajustadas às suas 
exigências. Economiza não só nos 
recursos naturais, mas 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 controlos de qualidade, bem como pelas melhorias e inovações contínuas.

Perfeitamente ajustadas entre si
Uma instalação de caldeiras ajustada às suas 
necessidades é uma 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. 

Eficiente na ligação de sistemas
O conceito energético ideal engloba, a par com uma 
tecnologia adequada de caldeiras, outros 
componentes importantes como a combinação de 
produção de eletricidade e calor, bombas de calor ou 
energia solar térmica.
Como empresa pertencente ao grupo Bosch, temos 
acesso a muitas outras soluções térmicas e de 
sistemas. 
Isto possibilita-nos combinar diversas tecnologias 
entre si, aplicando-as da forma mais vantajosa para 
cada um dos nossos clientes.

Controlo inteligente
Todas as instalações de caldeira podem ser equipadas 
com comando de ecrã táctil intuitivo. O modo de 
utilização lógico e simples, com funções de proteção 
integradas, garantem um funcionamento otimizado 
das caldeiras. A eficiente tecnologia de sistema de 
barramentos garante a ligação inteligente dos módulos 
individuais em rede e possibilita uma integração 
simples de sistemas de controlo superiores. Por 
exemplo, os sistemas de comando das nossas 
instalações estão preparados para a utilização da 
teleassistência, diretamente da central na Alemanha.
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Operação otimizada

Controlo de combustão

Controlo do ventilador
Caldeira de água quente

CHP

Tanque 
térmico

Hidráulico

Aquecimento ProduçãoBomba 
de calor

A combinação inteligente de instalações de produção de energia em sistemas polivalentes maximiza a eficiência e a poupança de recursos.

Chaminé

Economizador

Água quenteÁgua fria

Tecnologias para sistemas  
de poupança enegética
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Caldeira de água quente UNIMAT UT-L
A caldeira UNIMAT UT-L é a solução ideal para centrais térmicas de produção de calor.

Dados técnicos UNIMAT UT-L

Meio de transferência térmica Água quente

Produção em kW 650 até 19.200 

Sobrepressão de proteção em bar Até 16

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

Combustível  Gás, Gasóleo

Modelo Caldeira de 3 passagens de fumos
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Eficiência elevada para redução dos custos de funcionamento

O design UNIMAT de três passagens de fumos, já demonstrou o seu valor inúmeras vezes. A caldeira UT-L está 
disponível em diversos tamanhos e pode ser utilizada em instalações que combinem várias caldeiras. Pode ser 
utilizada de forma muito flexível com baixos níveis de temperatura e de pressão.
  Tecnologia de três passagens de fumos eficaz.
  Rendimento global normalizado sem economizador até 95% e até 105% com permutador de calor de gases 

de combustão.
  A utilização de sistemas de combustão altamente desenvolvidos e a cuidadosa seleção das melhores 

combinações de caldeiras/queimadores permitem uma combustão com baixas emissões.
  A caldeira de aquecimento UT-L poderá ser aplicada em hospitais, lares, edifícios de escritórios, áreas 

residenciais, assim como na indústria em geral. Devido à sua elevada flexibilidade a UT-L é ideal para utilizar 
como caldeira de reserva e para picos de energia em centrais térmicas e em unidades produtoras de energia.

Funcionamento otimizado
  Controlador 8000 compacto e com ecrã tátil intuitivo.
  O controlador BCO pode ser selecionado, como 

alternativa, para sistemas complexos de caldeiras.

Equipamento personalizado
  Materiais de isolamento térmico eficazes, e de 

elevada eficiência.
  Homologada para temperaturas baixas de retorno a 

partir de 50 °C.
 Compatível com todos os sistemas de queimador.
  Tem certificação EU. Construída e equipada de 

acordo com a diretiva europeia para equipamentos 
de sobrepressão. 

 Robusta, fiável e com inigualável longevidade.
  Sem indicações de carga mínima para queimador 

para manter a seco o lado dos gases de combustão.
 Salto térmico máximo permitido de 50K.

Fácil instalação e manutenção
  Fácil manutenção devido à abertura total da porta 

frontal da caldeira.
  Cablagem simples no local de instalação através de 

ligações prontas para conexão.
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Design

O tubo de combustão termina numa câmara de 
inversão de gases, imersa em água, que conduz à 
primeira passagem de fumos. Tanto a 1.ª como a 2.ª 
passagem de fumos estão livres de componentes de 
fluxo. O design redondo garante a ótima resistência à 
pressão. A câmara de combustão, o volume do 
compartimento da água, as superfícies de 
aquecimento por radiação e convecção estão 
dimensionadas de forma otimizada e perfeitamente 
adaptadas entre si.

Outros componentes da sala de caldeira

  Módulo de tratamento de água WTM.
 Economizador ECO 1/7.
  Economizador ECO 6 (para funcionamento em 

condensação).
 Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP.
 Proteção-temperatura de retorno RTS.
 Módulo de regulação do gás GRM.
 Módulo de circulação do combustível OCM.
 Módulo de alimentação do combustível OSM.
 Sistema de gestão de instalações SCO.

A porta frontal da caldeira é oscilante e pode ser 
completamente aberta, permitindo ainda optar por 
batente à direita ou à esquerda. O corte transversal de 
toda a caldeira é totalmente acessível, o que permite a 
manutenção, a limpeza e a revisão sem problemas. O 
isolamento de todo o corpo em lã mineral de alta 
qualidade e os materiais especiais de isolamento contra 
o calor na porta frontal garantem perdas reduzidas por 
radiação. Se o cliente desejar, a caldeira pode ser 
equipada com um recuperador de calor de gases de 
combustão ou de condensação já integrado na caldeira.

Manutenção da temperatura de retorno

Pode consultar outras informações no nosso catálogo "Componentes para sala de caldeiras".
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Equipamento

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

condensação e o equipamento de regulação e de 
segurança, já se encontram ligados à caixa de bornes 
integrada. A cablagem pré-montada com fichas 
identificadas simplificam a instalação elétrica entre o 
quadro de comando da caldeira e a caixa de bornes.

52

12171097

14 13 3 15 1

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

2    Peça intermédia de avanço com: 
- Limitador de temperatura. 
- Regulador de temperatura. 
- Limitador de nível. 
- Indicador de pressão. 
- Limitador de pressão (máx.). 
- Válvula de corte do indicador de pressão.

3   Válvula de segurança de curso máximo.
4     Peça intermédia de retorno: 

- Controlador de temperatura. 
-  Ligação para conduta de expansão de 
segurança.

5    Permutador de calor de gases de combustão 
ECO.

7   Queimador.
8   Módulo de regulação do gás.
9   Estrutura de base.

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

interna.
17    Abertura de inspeção, no lado dos gases de 

combustão.

4

8

*O equipamento é variável e pode ser configurado consoante as necessidades.
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Caldeiras de água sobreaquecida  
UNIMAT UT-M
A caldeira de água quente UNIMAT UT-M é fruto do desenvolvimento contínuo da caldeira UT. Esta é 
utilizada em situações onde exista necessidade de temperaturas médias a elevadas.

Dados técnicos UNIMAT UT-M

Meio de transferência térmica Água quente de alta pressão

Produção em kW 750 até 19.200

Sobrepressão de proteção em bar Até 16

Temperatura máx. em °C Até 190

Combustível Gás, Gasóleo

Caldeira pirotubular de 3 passagens 
de fumos 

Modelo
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Eficiência elevada para redução dos custos de funcionamento

A construção de três passagens de fumos é utilizada há décadas com enorme sucesso. A UT-M está disponível 
em diversos tamanhos e também pode ser utilizada em instalações de múltiplas caldeiras.
   Design eficaz de três passagens de fumos.
   Rendimento global normalizado sem economizador até 95 %, até 105 % com permutador de calor de gases 

de combustão.
   Combustão com baixas emissões graças à utilização de sistemas de combustão altamente desenvolvidos e 

cuidadosa seleção das melhores combinações de caldeiras/queimadores.

Com múltiplas possibilidades de aplicação.
   A UT-M demostra a sua capacidade em centrais de aquecimento para fornecimento de calor local e urbano. 

Considerada uma caldeira versátil, também pode ser utilizada na indústria e no comércio.

Funcionamento otimizado
  Manuseamento intuitivo com ecrã tátil e controlo 

PLC.
  Pode ser integrada em todos os sistemas bus.

Equipamento personalizado
  Materiais de isolamento térmico eficazes, e de 

elevado rendimento.
  Homologada para temperaturas baixas de retorno a 

partir de 50 °C.
  Compatível com todos os sistemas de queimador.
  Tem certificação EU. Construída e equipada de 

acordo com a diretiva europeia para equipamentos 
sobre pressão.

  Robusta, fiável e inigualável longevidade.
  Sem indicações de carga mínima para queimador 

para manter a seco o lado dos gases de combustão.
  Salto térmico máximo permitido de 50K.

Fácil instalação e manutenção
  Fácil instalação e manutenção eficaz.
  Design compacto.
  Fácil colocação em funcionamento através de comando 

de caldeira pré-parametrizada.
  Cablagem simples no local de instalação através de 

ligações prontas para conexão.
  Fácil manutenção devido à abertura total da porta 

frontal da caldeira.
  Passagem dos gases de combustão livre de 

componentes.
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Design

O tubo de combustão termina numa câmara de 
inversão de gases, imersa em água, que conduz à 
primeira passagem de fumos. Tanto a 1.ª como a 2.ª 
passagem de fumos estão livres de componentes de 
fluxo. O design redondo garante a ótima resistência à 
pressão. A câmara de combustão, o volume do 
compartimento da água, as superfícies de 
aquecimento por radiação e convecção estão 
dimensionadas de forma otimizada e perfeitamente 
adaptadas entre si.
A porta frontal da caldeira é oscilante e pode ser 
completamente aberta, permitindo ainda optar por 

Outros componentes da sala de caldeira:

  Módulo de tratamento de água WTM.
 Economizador ECO 1/7.
  Economizador ECO 6 (para funcionamento em 

condensação).
 Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP.
 Proteção-temperatura de retorno RTS.
 Módulo de regulação do gás GRM.
 Módulo de circulação do combustível OCM.
 Módulo de alimentação do combustível OSM.
 Sistema de gestão de instalações SCO.

batente à direita ou à esquerda. O corte transversal de 
toda a caldeira é totalmente acessível, o que permite a 
manutenção, a limpeza e a revisão sem problemas. O 
isolamento de todo o corpo em de lã mineral de alta 
qualidade e os materiais especiais de isolamento contra 
o calor na porta frontal garantem perdas reduzidas por 
radiação. Se o cliente desejar, a caldeira pode ser 
equipada com um recuperador de calor de gases de 
combustão ou de condensação já integrado na caldeira.
A certificação, de acordo com a diretiva europeia para 
aparelhos de pressão, permite obter níveis de 
temperatura de serviço e segurança de 190 ºC (máx.).

Módulo de regulação do gás GRM

Pode consultar outras informações no nosso catálogo "Componentes para sala de caldeiras".
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Equipamento

A caldeira UNIMAT UT-M está disponível como uma 
unidade completa e funcional, incluindo 
equipamentos*.
O equipamento de elevada qualidade inclui o corpo de 
pressão da caldeira, o queimador, o economizador ou o 

permutador de calor por condensação e o equipamento 
de regulação e de segurança, já se encontram ligados à 
caixa de bornes integrada. A cablagem pré-montada com 
fichas identificadas simplificam a instalação elétrica entre 
o quadro de comando da caldeira e a caixa de bornes.

1 14 3 5

7 8 9

16

10

1513 4

1   Quadro elétrico e comando da caldeira BCO. 
2    Peça intermédia de avanço com: 

- Limitador de temperatura. 
- Controlo de caudal. 
- Regulador de temperatura. 
- Limitador de nível. 
- Indicador de pressão. 
- Limitador de pressão (máx.). 
- Válvula de corte do indicador de pressão.

3   Válvula de segurança.
4     Peça intermédia de retorno: 

- Controlador de temperatura. 
-  Ligação para conduta de expansão  
de segurança.

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

10   Isolamento com revestimento de segurança.
12   Válvula de descarga, isenta de manutenção.
13   Câmara traseira.
14    Janela de observação de chamas.
15    Dispositivo injetor para aumento de temperatura 

interna.
16   Abertura de inspeção, no lado da água.
17    Abertura de inspeção, no lado dos gases de combustão.

2

1217

*O equipamento é variável e pode ser configurado consoante as necessidades.
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Caldeiras de água quente UNIMAT UT-H
A caldeira de água quente UNIMAT UT-H é utilizada em situações onde exista necessidade de 
temperaturas e pressões altas para aquecimento urbano ou aplicações de aquecimento de processo.

Dados técnicos UNIMAT UT-H

Meio de transferência térmica Água quente de alta pressão

Produção em kW 820 até 18.300

Sobrepressão de proteção em bar Até 30

Temperatura máx. em °C Até 240

Combustível Gás, Gasóleo

Caldeira pirotubular de 3 passagens de 
fumos Modelo
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Eficiência elevada para redução dos custos de funcionamento

A caldeira de água quente UNIMAT UT-H é uma caldeira com um tubo de fogo de três passagens. Enquanto os 
gases de combustão fluem através do tubo de fogo e tubos de fumo, o calor é transferido para a água que o 
envolve. O tubo de fogo, a câmara traseira interna de reversão do gás de combustão, assim como a primeira e 
a segunda passagem de tubo de fumo, estão posicionados de forma a permitir o fluxo ideal dentro do vaso de 
pressão cilíndrico horizontal. Pode ser utilizado um permutador de calor de gases de combustão para 
recuperação de calor.
  Elevado nível de eficiência devido à tecnologia de três passagens e ao permutador de calor de gases de 

combustão integrado. 
 Conceito eficaz de isolamento térmico para radiação de calor minimizada.
  Até 93% de eficiência da caldeira sem permutador de calor de gases de combustão; até 96% de eficiência 

da caldeira com chaminé, permutador de calor a gás e até 105% com permutador de calor de condensação.
  Emissões reduzidas graças à utilização de sistemas de queima altamente desenvolvidos e uma combinação 

cuidadosa de caldeiras e queimadores.
  Utilização flexível e eficiente: para aquecimento e abastecimento de água quente em edifícios públicos, 

áreas comerciais e industriais. Também pode ser utilizada como carga de base, carga de pico e caldeira de 
reserva em centrais de aquecimento.

Funcionamento otimizado
  Manuseamento intuitivo com ecrã tátil e controlo 

PLC.
  Compatível com MEC Remote.

Equipamento personalizado
  Tem certificação EU. Construída e equipada de 

acordo com a diretiva europeia para equipamentos 
sobre pressão.

 Compatível com todos os sistemas de queimador.
 Robusta, fiável e inigualável longevidade.
 Fácil de ampliar graças à tecnologia modular.
 Salto térmico máximo permitido de 40K.
  A caldeira pode ser equipada com uma 4ª passagem 

para aproveitamento das perdas térmicas de fumos.
  O corpo da caldeira pode ser colocado como 

simples caldeira de recuperação de calor atrás da 
unidade de cogeração ou das turbinas de gás.

Fácil instalação e manutenção
  Fácil colocação em funcionamento através de 

comando de caldeira pré-parametrizada.
  Cablagem simples no local de instalação através de 

ligações prontas para conexão.
  Fácil manutenção devido à abertura total da porta 

frontal da caldeira.
  Passagem dos gases de combustão livre de 

componentes.
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Design

A nossa patente de três passagens constitui a base do 
sucesso continuado que esta série tem obtido até 
hoje.
O tubo de combustão (1ª passagem) e dois feixes de 
tubos de fumo (2ª e 3ª passagem) estão integrados de 
forma ideal no corpo de pressão com a câmara 
posterior banhada com água. O tubo de combustão, 
lateral, e a viragem de gás de aquecimento, posterior 

Outros componentes da sala de caldeira:

  Módulo de tratamento de água WTM.
  Economizador ECO 1/7.
  Economizador ECO 6 (para funcionamento em 

condensação).
  Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP.
  Proteção-temperatura de retorno RTS.
  Módulo de regulação do gás GRM.
  Módulo de circulação do combustível OCM.
  Módulo de alimentação do combustível OSM.
  Sistema de gestão de instalações SCO.

horizontal e frontal vertical, resultam numa grande 
superfície de aquecimento de radiação e de convecção 
com uma câmara grande, mantendo as dimensões 
exteriores compactas.
As bases estão solidamente ancoradas no grande tubo 
de fogo e ligadas ao revestimento da caldeira através 
de escoras angulares, que possibilitam a distribuição 
equilibrada das cargas.

Módulo de circulação do combustível OCM

Pode consultar outras informações no nosso catálogo "Componentes para sala de caldeiras".
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Equipamento

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

equipamento de regulação e de segurança, já se 
encontram ligados à caixa de bornes integrada. A 
cablagem pré-montada com fichas identificadas 
simplificam a instalação elétrica entre o quadro de 
comando da caldeira e a caixa de bornes.

1

14

234 5 6

7 8 9

16

10 12

1513

17

1    Quadro elétrico e comando da caldeira BCO.
2     Peça intermédia de avanço com: 

- Limitador de temperatura. 
- Controlo de caudal. 
- Regulador de temperatura. 
- Limitador de nível. 
- Indicador de pressão. 
- Limitador de pressão (máx.). 
- Válvula de corte do indicador de pressão.

3   Válvula de segurança.
4     Peça intermédia de retorno: 

- Controlador de temperatura. 
-  Ligação para conduta de expansão de 
segurança.

5    Permutador de calor de gases de combustão 
ECO.

6   Câmara de acumulação de gases de combustão.
7   Queimador.
8   Módulo de regulação do gás.
9   Estrutura de base.

10   Isolamento com revestimento de segurança.
12   Válvula de descarga, isenta de manutenção.
13   Câmara traseira.
14    Janela de observação de chamas.
15    Dispositivo injetor para aumento de temperatura 

interna.
16   Abertura de inspeção, no lado da água.
17    Abertura de inspeção, no lado dos gases de 

combustão.

*O equipamento é variável e pode ser configurado consoante as necessidades.
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Caldeiras de água quente UNIMAT UT-HZ
A caldeira de água quente UNIMAT UT-HZ é utilizada em situações em que sejam necessárias grandes 
quantidades de calor.

Dados técnicos UNIMAT UT-HZ

Meio de transferência térmica Água quente de alta pressão

 Caldeira pirotubular de 3 passagens de 
fumos 

Produção em kW 13.000 até 38.300

Sobrepressão de proteção em bar Até 30

Temperatura máx. em °C Até 240

Combustível  Gás, Gasóleo

Modelo
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Eficiência elevada para redução dos custos de funcionamento

A caldeira de água quente UNIMAT UT-H Z é uma caldeira de grande volume de água de três passagens com 2 
tubos de fogo e passagens de fumo totalmente separados.  
  Elevado nível de eficiência devido à tecnologia de três passagens e ao permutador de calor de gases de 

combustão integrado e materiais de isolamento térmico altamente eficazes.
  Até 93% de eficiência da caldeira sem permutador de calor de gases de combustão; até 96% de eficiência 

da caldeira com chaminé, permutador de calor a gás e até 105% com permutador de calor de condensação.
  Emissões reduzidas graças à utilização de sistemas de queima altamente desenvolvidos e uma combinação 

cuidadosa de caldeiras e queimadores.
  Dupla faixa de modulação devido a dois tubos de fogo permite uma eficiência particularmente alta, também 

em carga parcial.
  Utilização flexível e eficiente: para aquecimento e abastecimento de água quente em edifícios públicos, 

áreas comerciais e industriais. Também pode ser utilizada como carga de base, carga de pico e caldeira de 
reserva em centrais de aquecimento.

Funcionamento otimizado
  Manuseamento intuitivo com ecrã tátil e controlo 

PLC.
 Compatível com MEC Remote.

Equipamento personalizado
  Tem certificação EU. Construída e equipada de 

acordo com a diretiva europeia para equipamentos 
sobre pressão.

  Compatível com todos os sistemas de queimador.
  Robusta, fiável e inigualável longevidade.
  Fácil de ampliar graças à tecnologia modular.
  Salto térmico máximo permitido de 40K.

Fácil instalação e manutenção
  Fácil colocação em funcionamento através de 

comando de caldeira pré-parametrizada.
  Cablagem simples no local de instalação através de 

ligações prontas para conexão.
  Fácil manutenção devido à abertura total da porta 

frontal da caldeira.
  Passagem dos gases de combustão livre de 

componentes.
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Design

A adequação para o funcionamento sem restrições dos 
tubos de combustão em paralelo ou único não é 
determinado exclusivamente pela separação estável no 
lado dos gases de combustão. As medidas especiais 
de construção para neutralização da força de tensão 
no caso do funcionamento de um tubo de combustão 
individual são decisivas para uma estabilidade 
duradoura. 
Os tubos de fogo são empurrados através dos pisos 
dianteiros e traseiros e soldados firmemente em volta. 

Outros componentes da sala de caldeira:

  Módulo de tratamento de água WTM.
 Economizador ECO 1.
  Economizador ECO 6 (para funcionamento em 

condensação).
 Peça intermédia de avanço/retorno SP/RP.
 Proteção-temperatura de retorno RTS.
 Módulo de regulação do gás GRM.
 Módulo de circulação do combustível OCM.
 Módulo de alimentação do combustível OSM.
 Sistema de gestão de instalações SCO.

A câmara posterior de inversão dos gases de 
combustão é banhada com água e está separada por 
uma placa tubular com fluxo de água, estabilizadora e 
fixa no pavimento posterior. 
As grandes áreas de descarga de pressão juntamente 
com a ancoragem do pavimento das coberturas da 
câmara de reversão garantem uma baixa carga de tensão.
O funcionamento individual ilimitado oferece elevada 
flexibilidade de carga. A área de regulação é 
duplicada, e podem ser reduzidas as perdas de 
energia desnecessárias.

Economizador ECO 1
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Equipamento

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

equipamento de regulação e de segurança, já se 
encontram ligados à caixa de bornes integrada. A 
cablagem pré-montada com fichas identificadas 
simplificam a instalação elétrica entre o quadro de 
comando da caldeira e a caixa de bornes.

1    Armário de distribuição com comando da 
caldeira BCO.

2     Peça intermédia de avanço com: 
- Limitador de temperatura. 
- Regulador de temperatura. 
- Limitador de nível. 
- Indicador de pressão. 
- Limitador de pressão (máx.). 
- Válvula de corte do indicador de pressão.

3   Válvula de segurança de curso máximo.
4     Peça intermédia de retorno: 

- Monitor de temperatura. 
-  Ligação para conduta de expansão de 
segurança.

5   Permutador de calor de gases de combustão ECO.
6   Câmara de recolha de gases de combustão.
7   Queimador.
8   Módulo de regulação do gás.
9   Estrutura de base.

10   Isolamento com revestimento de proteção.
11   Perfis de guia da circulação de água.
12    Válvula de corte de descarga, isenta de 

manutenção.
13   Caixa de bornes.
14    Janela de observação de chamas.
16   Abertura de inspeção, no lado da água.
17    Abertura de inspeção, no lado dos gases de 

combustão.

1 2 3 6516 413

147 8 9 10 1211 17

*O equipamento é variável e pode ser configurado consoante as necessidades.
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MEC Remote

O novo sistema de manutenção remota Bosch MEC 
Remote (Master Energy Control) substitui o anterior 
Tele serviço para caldeiras industriais. Com este novo 
MEC Remote os profissionais de manutenção podem 
aceder facilmente e de forma segura às suas caldeiras 
de vapor e de água quente, mesmo à distância. O que 
permite visualizar a caldeira e controlar o sistema 
através do navegador de todos os dispositivos 
conectados à internet.

Process control system

SCOBCO                 BCO

Bosch Service

Operator

MEC Remote Portal Interface

Graças a uma visão geral, várias caldeiras em 
diferentes sítios do mundo podem ser monitorizadas 
ao mesmo tempo. O módulo de SMS (opcional) envia 
notificações “push” definidas, cada vez que surge um 
erro, o que reduz o esforço de supervisão.

Outra vantagem para os profissionais de manutenção 
é a opção de assistência por controlo remoto 
oferecida pelo Serviço Industrial da Bosch.

Os especialistas podem realizar uma parametrização 
alargada, programação (PLC) e análise de erros 
diretamente através do MEC Remote. Em caso de mau 
funcionamento dos componentes, pode ser analisada 
a raiz do problema e o técnico pode preparar-se 
antecipadamente para a situação específica. Tempos 
de paragem e custos de funcionamento da caldeira 
podem ser reduzidos a valores mínimos. 

A elevada segurança é um dos principais requisitos do 
sistema remoto. 

O sistema de controlo determina as ações permitidas 
para cada utilizador consoante os acessos definidos. O 
sistema de ligação remota tem 3 medidas de 
segurança: O sistema pode ser ligado ou desligado em 
qualquer momento com uma chave na caldeira. 
Adicionalmente tem uma ligação de segurança (https) 
com um sistema mobileTAN, para aceder com 
utilizador e senha de acesso. Envia uma mensagem ao 
utilizador, que lhe permite aceder ao sistema.

Por razões de privacidade, os dados da caldeira são 
armazenados na memória interna e não numa nuvem.

O sistema de segurança para MEC foi estabelecido por 
ESCRYPT. Para manter o nível mais elevado de 
segurança, as auditorias regulares são efetuadas por 
uma empresa externa, a Cirosec.

Assim, o MEC Remote é a solução ideal para todas as 
empresas:
  Em que os profissionais de manutenção não estão 

sempre presentes no local.
  Que operam sistemas com várias caldeiras com 

obrigação de supervisão.
  Com funcionamento por turnos. Os controlos da 

caldeira Bosch são compatíveis com todos os 
sistemas de automatização.
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O controlador da caldeira tem uma programação automática e um funcionamento bastante intuitivo, 
onde é possível visualizar de forma clara os dados de serviço, o que permite um funcionamento 
ótimo da caldeira.

O controlador BCO possui todas as funções 
necessárias para o funcionamento das caldeiras de 
vapor e água quente de acordo com as necessidades 
do cliente.

No ecrã tátil é possível consultar numerosas 
informações como os estados, dados de serviço e os 
valores de medição.

O dispositivo automático de arranque, disponibilidade 
e paragem SUC, para caldeiras de vapor de alta 
pressão está disponível (opcionalmente) através do 
controlador BCO. 

O processo de arranque ou paragem com o SUC pode 
ser realizado manualmente ou de forma 
semiautomática, através de um sinal externo de 
comando. As funções automáticas protegem o sistema 
de cargas desnecessárias durante o arranque a frio, o 
modo de manutenção de calor e durante o 
funcionamento normal.

Vantagens
▶  Manuseamento intuitivo, com símbolos gráficos e 

visualização do funcionamento no ecrã tátil. 
▶  Fácil otimização de todas as funções de medição e 

regulação.
▶  Elevada segurança de fornecimento e funcionamento 

mediante funções de supervisão e proteção 
integradas. 

▶  Integração fácil em sistemas de visualização e 
controlo.

▶  Preparado para utilização de sistema assistência 
remota. Através de um modem opcional é possível 
aceder aos parâmetros e avisos de serviço.

▶   Funcionamento semiautomático da caldeira de vapor 
de alta pressão, através do dispositivo de arranque, 
disponibilidade e paragem SUC.

Equipamento
Funções básicas:
▶  Regulação do rendimento.
▶  Regulação do nível.
▶  Controlo de carga baixa.
▶  Software «Condition Monitoring basic» para previsão 

e monotorização da eficiência
▶ Contador de horas de funcionamento da caldeira.
▶ Contador de horas de funcionamento do queimador.
▶ Registo do número de arranques do queimador.
▶  Indicação de avisos de serviço e de erro, em texto.
▶ Histórico de avisos.
▶ Ecrã tátil com menu intuitivo.
▶  Exibição e armazenamento de todos os estados e 

valores medidos.
▶  Além das funções básicas é possível adicionar outras 

ao sistema BCO.

Sistema de controlo de caldeira BCO
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Serviços área industrial

A Bosch Termotecnologia fornece soluções para o sector terciário e industrial com a marca Bosch, 
unindo a experiência das várias áreas do grupo Bosch para oferecer aos seus parceiros de negócio 
as melhores soluções de caldeiras industriais, com sistemas fiáveis e energeticamente eficientes.

Uma gama de produtos e serviços eficazes para os 
seus projetos industriais que conseguem satisfazer 
todas as necessidades específicas, quando se trata  
de caldeiras de água quente até 19,2 MW, caldeiras  
de água sobreaquecida para potências até 38 MW  
e caldeiras a vapor com uma gama de produção desde  
175 kg/h até 55.000 kg/h.

Caldeiras de água quente - UNIMAT
▶ Água quente.
▶ Água sobreaquecida.
▶ Potências de 650 até 38.000 kW.

Caldeiras a vapor - UNIVERSAL
▶ Vapor saturado.
▶ Vapor sobreaquecido.
▶ Potências de 175 até 55.000 kg/h.

Componentes para salas de caldeiras
▶ Módulos para caldeiras de vapor.
▶ Módulos para caldeiras de água quente.

As caldeiras industriais Bosch são uma referência para as grandes fábricas há 150 
anos. Mais de 115.000 caldeiras industriais fornecidas em mais de 140 países são 
uma prova da qualidade e fiabilidades dos nossos produtos.

Aconselhamento, Apoio e 
Dimensionamento

Dispomos de uma equipa técnica especializada para 
lhe prestar aconselhamento técnico profissional e 
apoio na realização dos seus projetos. 
Disponibilizamos-lhe também documentação técnica e 
suporte a nível promocional e publicitário. Conte com 
os nossos serviços e soluções nos momentos decisivos 
do seu negócio.

O nosso compromisso vai muito além da venda 
de produtos, a Bosch coloca também à sua 
disposição diversos serviços que lhe 
proporcionam todo o apoio necessário nas 
distintas fases do seu negócio.



26 | Tecnologia eficiente para grandes projetos

Notas
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Notas



Bosch Termotecnologia S.A.
Sede: 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

Mais informação
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