
Stvořeno pro život

Příslušenství kotelny

Perfektní a efektivní 
v modulovém provedení

www.bosch-industrial.com/cz



Obsah

 3 Kvalitní kotle
 6 Systémové řešení úspory energie
 8 Modul tepelné úpravy vody WSM
 9 Akumulátor páry SAM
 10 Kondenzátní modul CSM
 10 Tlakový kondenzátní modul CHP
 11 Expandér a chladič odpadních vod BEM
 11 Expandér odpadních vod s rekuperací 
  tepla EHM
 12 Kombinovaný expandér odpadních vod 
  s rekuperací tepla EHB
 12 Chladič brýdových par VC
 13 Napájecí modul PM
 13 Regulační modul napájení RM
 14 Samostatně stojící spalinový výměník 
  ECO Stand-Alone
 14 Parní rozdělovač SD
 15  Systém předehřevu vzduchu APH 

 16  Modul chlazení napájecí vody FWM
 17  Analyzátor vody WA
 18  Výstupní mezikus SP
 18  Vstupní mezikus RP
 19  Jištění teploty vstupní vody RTS
 19  Samostatně stojící spalinový výměník 
  ECO Stand-Alone
 20  Modul chemické úpravy vody WTM
 21  Plynová regulační řada GRM
 21  Cirkulační modul oleje OCM
 22  Modul zásobování olejem OSM
 22  Spalinový výměník s kondenzací spalin
 23  Modul regulace tlaku oleje ORM
 23  Modul předehřevu oleje OPM
 24  MEC Remote
 25  Řídicí systém kotelny SCO
 26  Kompetentní servis

Horkovodní, 
teplovodní kotle

Parní kotle

Efektivita

Komponenty

Module

UNI kondenzační UT-L UT-M UT-H UT-HZ

Výkon MW 0.8–1.2 0.6–19 0.7–19 0.8–18 13–38

Max. teplota v °C 110 120 190 210 210

Max. tlak v bar 6 16 16 30 30

U-ND U-HD U-MB UL-S(X) ZFR(X)

Výkon t/h 0.2–3.2 0.2–3.2 0.2–2 1.2–28 18–55

Max. teplota v °C 110 204 204 300 300

Max. tlak v bar 0.5 16 16 30 30

Spalinový kotel HRSB
4-tahový kotel 
s hořákem

3-tahový kotel 
bez hořáku

zpětné získávání 
tepla a a jeho využití

Spalinový kotel spalinový kotel parní/horkovodní odpadní teplo

Kotlové/systémové řízení voda pára/kondenzát zásobování palivem

Rozvaděč moduly moduly hořáky
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Kvalitní kotle již více než 150 let
Průmyslové kotle Bosch jsou světoznámý renomovaný specialista pro kotlové systémy všech velikostí 
a výkonových tříd. Již více než 150 let se staráme o inovace v oblasti průmyslových kotelen.

To, co bylo započato v malé kovárně pod rodinnou 
značkou LOOS, se stalo v průběhu desetiletí 
globálním předním systémovým dodavatelem 
průmyslových kotlů. Za celou dobu existence vyrobila 
společnost více než 115 000 kotlových systémů  

Efektivní systémy 
Naše modulární kotlové systémy můžou snížit 
provozní náklady proti konvenčním kotlům až o 25 %. 
Vedle úspor paliva se snižuje také spotřeba použité 
vody, chemikálií a elektrické energie stejně tak  
i náklady na provoz a obsluhu.

Perfektní regulace
Díky inteligentní kotlové regulaci se disponibilita  
a efektivita zařízení neustále zvyšuje. Automatická 
regulace, jako např. automatické starty ze studeného 
stavu nebo provoz vícekotlových systémů výrazně 
prodlužuje životnost kotlů.

Experti společnosti Bosch nabízejí kompetentní 
podporu v každé oblasti přípravy projektu – od 
přípravy koncepce až po uvedení zařízení do provozu. 
Zákazníkům předkládají podklady ve 3D, technické 
výkresy a dokumenty pro výběrová řízení a schvalovací 
procesy.

Důvěra a otevřené jednání s partnerem zajišťují 
oboustranný úspěch. Navrhování a vyzbrojení 
produktů dle přání zákazníků umožňuje jejich 
individuální řešení a jednoduché dozbrojení různými 
moduly.  

do více než 140 zemí světa a tyto dodávky jsou 
dokladem renomované kvality, spolehlivosti  
a efektivity našich průmyslových kotlů  
z Gunzenhausenu v Německu a Bischofshofenu  
v Rakousku.
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Preciznost při svařování v optimální poloze  
Svařování ve vodorovní poloze s nejmodernějšími 
postupy umožňuje docílit homogenní strukturu, větší 
hloubku provaření a lepší geometrii svárů. 

Nasazení svařovacích robotů  
Pro dosažení přetrvávající vysoké kvality u vysoce 
zatěžovaných svárů využíváme poloautomatické  
a plně automatické roboty. 

Materiál s nízkým pnutím
Moderní plazmové a laserové vypalovací stroje 
umožňují šetrné zpracování ocele. Proto naše kotle 
nabízejí v následném provozu vyšší rezervy pro 
zatěžování. 

Vlastní výroba plamenců
Všechny hladké i vlnovcové plamence se vyrábí  
v závodech Bosch a podléhají nejpřísnějším 
kvalitativním požadavkům. Rentgenuje se až 100 % 
všech svárů. 

Nejvyšší kontrola kvality
Kvalita je pro nás tou nejvyšší prioritou. Podnikoví 
kontroloři certifikovaní TÜVem, jakož i samotní 
pracovníci TÜV kontrolují a dokumentují kvalitu  
v průběhu výroby až po přejímku. 

Preciznost a analýza  
Pro dosažení maximální kontroly je zodpovědná 
vlastní laboratoř pro kontrolu svárů a analýzu 
materiálů. V naších rentgenových komorách se 
provede a vyhodnotí ročně přes 25 000 rentgenových 
snímků svárů.  

4 | Příslušenství kotelny



Inteligentní výroba komponentů  
Bosch nabízí individuální a na míru střižené 
komponenty kotelen v modulárním provedení. 
Jednotlivé komponenty se ve výrobním závodě 
kompletně smontují a elektricky propojí. Kompletně 
připravený modul se na stavbě pouze připojí na 
potrubí. Kompletní funkční zkouška naších rozvaděčů 
umožňuje hladké uvedení do provozu. 

Efektivní instalace
Ideálně navržené moduly ke kotlům zvyšují nejenom 
efektivnost celého systému, ale také projekce 
a instalace je mnohem jednodušší – to šetří čas 
a snižuje našim zákazníkům rizika při montážích 
a uvádění do provozu. 

Certifi kovaná kvalita
Značné množství certifi kátů výrobků a managementu 
kvality umožňuje dodávky do více než 140 zemí světa.   

Certifi kovaní svářeči  
Téměř 200 naších svářečů disponuje více než 1 000 
svářecími zkouškami. To umožňuje sváření v nejvyšší 
kvalitě a podle mezinárodně uznávaných standardů. 

Bezpečnost práce  
Jenom spokojení a koncentrovaní zaměstnanci 
odvádějí nejvyšší kvalitu. Moderní bezpečnostní 
koncepty a pracovní pomůcky jsou nedílnou součástí 
celého výrobního konceptu. 

Podpora mladé generace 
Vzděláváme ‒ jedno jestli svářeče nebo inženýry 
‒ a od samého začátku podporujeme naše budoucí 
spolupracovníky. Vlastní učiliště a kooperace 
s vysokými školami umožňují včasné sbírání 
praktických zkušeností. 
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Systémové řešení úspory energie
Vysoce efektivní kotle s optimálně sladěnými komponenty kotelen garantují nízkou 
spotřebu energie a nízké emise.  
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Parní kotel 
s integrovaným 
ekonomizérem

Cirkulační moduly oleje OCM  Modul zásobování olejem OSM

Řídicí systém 
kotelny SCO

Řídicí systém 
kotle BCO

Řídicí systém 
kotle BCO
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Modul tepelné úpravy vody WSM

Analyzátor 
vody WA

Modul chemické 
úpravy vody 
WTM

Kondenzátní 
modul CSM

Spotřebič

Parní 
rozdělovač

Spalinový 
výměník 
s kondenzací 
spalin



Moduly pro parní kotle
Naše moduly pro parní kotle umožňují vybavení Vašeho zařízení dle Vašich požadavků. 
Za specifi ckých provozních podmínek zajišťují maximální provozní bezpečnost, 
dlouhou životnost a vysokou efektivitu. 

Modul tepelné úpravy vody WSM

Modul tepelné úpravy vody zásobuje parní kotel 
odplyněnou a chemicky upravenou napájecí vodou 
a odvádí odluh a odkal z kotlů do expandéru. 

  Přívod a shromažďování kondenzátu a přídavné vody
  Částečné termické odplynění napájecí vody pomocí 

WSM-T
  Plné termické odplynění napájecí vody s WSM-V
  Dávkování chemikálií do napájecí vody
  Expanze a chlazení odluhu a odpadních vod
  Chlazení vzorků vody
  SPS regulace a zobrazování
 – hladiny vody v nádrži
 – teploty napájecí vody u WSM-T
 – tlaku v nádrži u WSM-V
 – teploty vypouštěné vody
  Řízení dávkování chemikálií
  Ochrana napájecího modulu PM proti běhu nasucho
  Jištění proti přeplnění  

Konstrukce
Všechny komponenty v nejvyšší kvalitě jsou hydraulicky 
spojeny do multifunkční montážní jednotky, hydraulicky 
propojeny potrubím, tepelně izolovány a elektricky 
zapojeny.

Je tak možné vynechat náročné lešení. Kompaktní 
modul je namontován na stabilním nosném rámu 
a je dimenzován pro usazení na rovnou podlahu. 
Všechny funkce jsou podporovány počítačem 
a samostatně regulovány paměťově programovatelným 
řízením SPS s dotykovým panelem.

Modul tepelné úpravy vody WSM-V s plným odplyněním je určen 
pro všechny parní kotle s výkonem od 2 000 do cca 100 000 kg/h

Modul tepelné úpravy vody WSM-T s částečným odplyněním je 
určen pro všechny parní kotle s výkonem do 8 000 kg/h
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Vybavení
Modul se skládá z napájecí nádrže ohřívané párou, 
dávkovacího zařízení chemikálií, expandéru a chladiče 
odpadních vod, chladiče vzorků a příslušných armatur, 
jakož i rozvaděče. Jako volitelné opce jsou k dispozici 
přídavné komponenty jako např. zařízení na zpětné 
získávání tepla z odluhu, druhé dávkování chemikálií 
nebo napájecí moduly. U WSM-V je na napájecí nádrži 
kaskádový nebo tryskový odplyňovák.

 Akumulátor páry SAM

Modul slouží k zásobě defi novaného obsahu energie, 
který je při poklesu tlaku k dispozici jako expanzní 
pára. Oblast použití je pokrytí špičkového zatížení, 
např. při krátkodobém překračování kapacity parního 
kotle. Teplo pro odpařování páry je tím větší, čím 
větší je obsah vody v akumulátoru.

Akumulátor páry je z 50 % naplněný vodou a párou se 
nahřeje na nabíjecí tlak. Otevřením uzávěrů na straně 
spotřebičů se akumulátor vybíjí. Do akumulátoru je 
přiváděno vždy stejné množství páry, které bylo 
předtím odebráno. Tak není v normálním případě 
třeba přivádět do parního akumulátoru během 
provozu napájecí vodu. Aby se zamezilo stoupání 
hladiny vody, je akumulátor vybaven plovákovým 
odvaděčem kondenzátu.

Konstrukce
Akumulátor páry se skládá z ležatého válcového 
zásobníku s vestavěnou barbortážní trubkou.

Vybavení
Modul je tepelně izolovaný a je dodáván plně funkční 
s namontovanou výstrojí. Je vybaven odvzdušňovací 
armaturou, vypouštěcí uzavírací armaturou, 
napouštěcí uzavírací armaturou, vstupní parní 

armaturou a odběrovou parní armaturou, přímým 
ukazatelem teploty, jakož i zobrazením úrovně hladiny 
vody.

Výhody na první pohled:
  Vyrovnání krátkodobých výkonových špiček
  Redukce přestřiku vody do páry a jeho negativního 

důsledku
  Redukce četnosti spínaní parního kotle
  Redukce spotřeby energie a opotřebení

Výhody na první pohled:
  Rychlá a jednoduchá projekce, montáž a přejímka
  Žádné požadavky na nátokovou výšku, usazení na 

podlahu
  Pro zprovoznění stačí přivést několik přípojek
  Jednoduché uvedení do provozu, obsluha a údržba
  Kompletní jednotka se zárukou
  Zajištěné dodávky náhradních dílů
  Jednoduchá přeprava a změna umístění
  Vysoký odplyňovací účinek s WSM-T
  Nejvyšší odplyňovací účinek s WSM-V
  Redukovaná spotřeba chemikálií s WSM-V-
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Kondenzátní modul CSM
Tlakový kondenzátní modul CHP

Do kondenzátního modulu se přivádí kondenzát 
z parních spotřebičů, kde se shromažďuje a ukládá.  
Čerpadlo kondenzátu dopravuje kondenzát při 
odpovídající spotřebě vody a v závislosti na hladině 
zpět do napájecí nádrže s termickým odplyněním. 
Beztlaké kondenzátní moduly jsou obvykle usazovány 
v blízkosti spotřebičů.

U tlakového kondenzátního modulu je kondenzát 
udržován na tlaku a teplotě, aby bylo zabráněno 
expanzním ztrátám páry, respektive aby se tyto ztráty 
silně redukovaly. V případě potřeby se kondenzát 
přivádí čerpadlem kondenzátu přímo do parního 
kotle. Opětovné odplynění vysokotlakého kondenzátu 
není nutné. Vysokotlaké kondenzátní moduly by měly 
být použity vždy tehdy, když by bylo z důvodu 
parametrů kondenzátu vypouštění do napájecí nádrže 
nebo beztlakých kondenzátních modulů spojeno 
s velkými expanzními ztrátami páry.

Konstrukce
Všechny komponenty v nejvyšší kvalitě jsou hydraulicky 
spojeny do multifunkční montážní jednotky, tepelně 
izolovány a elektricky zapojeny. Beztlaký kondenzátní 

modul je namontován na stabilním nosném rámu 
a je dimenzován pro usazení na rovnou podlahu. 
Tlakový kondenzátní modul je připraven pro 
samostatnou montáž a potřebuje nátokovou výšku 
minimálně 1,5 metru. Všechny funkce jsou podporovány 
počítačem a samostatně regulovány paměťově 
programovatelným řízením SPS. 

Vybavení
Zařízení se skládá z komponentů – kondenzátní 
nádrže, kondenzátního modulu, rozvaděče 
a příslušenství. Zařízení je od výrobce dodáváno 
kompletní, včetně potrubních propojení a tepelné 
izolace.

Výhody na první pohled:
  Snížení spotřeby energie a vody díky redukování 

množství přídavné vody
  Minimalizace expanzních ztrát páry, množství odluhu 

a odkalu, menší spotřeba chemikálii a snížení 
korozního potenciálu v parním kondenzátním 
systému při používaní tlakových kondenzátních 
modulů

Beztlaký kondenzátní modul sbírá vratný tok kondenzátu 
a odvádí ho odplyňovacím zařízením zpět do vodního 
okruhu parního systému.

Množství paliva, spotřeba přídavné vody a použití dávkovaných 
chemikálií k úpravě vody jsou při použití tlakového 
kondenzátního zařízení drasticky redukovány.
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Expandér a chladič odpadních vod BEM

Expandér a chladič odpadních vod slouží 
k shromažďování všech teplých odpadních vod kotle. 
Tyto odpadní vody jsou přiváděny do modulu, 
expandovány a zchlazovány na přípustnou nastavenou 
vstupní teplotu pro kanalizaci. Modul je koncipován pro 
vícekotlová zařízení s max. 3 parními kotli.

Konstrukce
Uzavřená stojatá nádoba je namontovaná na nosné 
konstrukci s různými přívodními a vypouštěcími hrdly. 
Spodní polovina modulu je během provozu naplněná 
vodou, horní polovina je expanzní prostor. 
Převodníkem teploty ve spodní části modulu 
je teplota média evidována a přeměňována 
v elektrický signál. Doplňováním studené měkké 
přídavné vody je docíleno směšovacího chlazení 
a odpadní vody jsou při dosažení povolené vstupní 
teploty bezpečně odváděny do kanálu. Regulaci 
teploty vypouštěné vody zajišťuje řídicí jednotka 
modulu tepelné úpravy vody.

Vybavení
Modul se skládá ze stojatého uzavřeného válce 
opatřeného tepelnou ochranou před dotykem. 
Je vybaven všemi potřebnými armaturami, od výrobce 
je dodáván namontovaný a tepelně izolovaný.

Výhody na první pohled:
  Rychlá a jednoduchá montáž, s malým množstvím 

přípojek, rychlá připravenost k provozu
  Přesné dodržovaní příslušných zákonných požadavků 

díky automatickému provozu

Expandér a chladič odpadních vod 
s rekuperací tepla EHM

Modul získává zpět velkou část energie z teplých 
odpadních vod kotlového zařízení (odluh/kondenzát).
Tlakové vody v expandéru expandují. Expanzní pára, 
která přitom vzniká, podporuje ohřev napájecí nádrže. 
V následném tepelném výměníku se přídavná voda 
kotlového zařízení předehřeje a odluh/kondenzát se 
zchladí na teplotu cca 35 °C.

Konstrukce
Modul se skládá z expandéru, integrovaného tepelného 
výměníku pro zpětné získávání tepla, nosné konstrukce 
a potřebného vybavení.

Vybavení
Modul je nabízen přímo od výrobce smontovaný se 
všemi nezbytnými armaturami a tepelně izolovaný.

Výhody na první pohled:
  Rychlá a jednoduchá montáž, s malým množstvím 

přípojek, rychlá připravenost k provozu
  Zvýšeni účinnosti zařízení
  Redukce nákladů na palivo, chladicí a odpadní vodu

Příslušenství kotelny | 11 



Kombinovaný expandér a chladič 
odpadních vod s rekuperací tepla EHB

Modul se skládá z kombinace expandéru a chladiče 
odpadních vod s rekuperací tepla EHM a expandéru 
a chladiče odpadních vod BEM. Slouží tak ke 
zpětnému získávání tepelné energie z teplých 
odpadních vod (odluh/kondenzát) a k odvádění 
odpadních vod při dodržení přípustné teploty pro 
vypouštění do kanálu.

Konstrukce
Modul se skládá z expandéru, zásobníku a chladiče 
odpadních vod. Pro zpětné získávání tepla je 
integrován tepelný výměník s příslušnými armaturami.

Vybavení
Dva nad sebou uspořádané uzavřené válce, sběrná 
potrubí, všechny nezbytné armatury, vzájemné 
potrubní propojení a tepelná izolace: to vše patří do 
rozsahu dodávky. Vše je smontováno přímo z výrobního 
závodu.

Výhody na první pohled:
  Rychlá a jednoduchá montáž, s malým množstvím 

přípojek, rychlá připravenost k provozu
  Přesné dodržováni příslušných zákonných nařízení 

díky automatickému provozu
  Zvýšeni účinnosti zařízení
  Redukce nákladů na palivo, chladicí a odpadní vodu

Chladič brýdových par VC

U termických odplyňováků s plným odplyněním již z 
principu vzniká brýdová pára. Bez chladiče brýd by 
nevyužité brýdové páry byly odváděny do volného 
prostoru. V chladiči brýdových par naproti tomu 
kondenzuje brýdová pára v tepelném výměníku. 
Tepelná energie vznikající při zchlazení brýdových par 
se využívá k ohřevu přídavné vody.

Konstrukce
Deskový tepelný výměník je vybaven závitovými 
přípojkami, díly přicházející do styku s médiem jsou 
vyrobeny z nerezové oceli.

Vybavení
Modul se skládá z tepelného výměníku s příslušnými 
armaturami.

Výhody na první pohled:
  Zpětné získávání tepla pro zvýšení účinnosti
  Využitelná energie pro ohřev přídavné vody nebo do 

odděleného vodního okruhu
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Napájecí modul PM

Modul je používán k dopravě napájecí vody z napájecí 
nádrže do válcového kotle nebo k dopravě kondenzátu 
z kondenzační nádrže do odplyňováku. Napájecí modul 
může být opčně vybaven motorem s frekvenčním 
měničem pro plynulou regulaci napájecí vody 
v závislosti na požadovaném množství. 

Konstrukce
Dodávaná čerpadla jsou vertikální vícestupňová 
vysokotlaká odstředivá čerpadla s plně zapouzdřeným 
vzduchem chlazeným motorem. Jsou dimenzována 
speciálně pro napájení válcových kotlů.

Vybavení
Napájecí modul je od výrobce dodáván smontovaný na 
konzoli s ukazatelem tlaku, uzavírací armaturou, fi ltrem 
a zpětnou armaturou.

Výhody na první pohled:
  Dodávaný ve smontovaném stavu pro rychlou 

montáž
  Variantně motor s frekvenčním měničem otáček 

ke zvýšení efektivnosti výměníku tepla spalin
  Snížení el. příkonu a zvýšeni komfortu obsluhy

Regulační modul napájení RM

Pokud není k dispozici žádné napájecí čerpadlo řízené 
otáčkami, doporučuje se pro všechny kotle, které jsou 
vybaveny modulovanými hořáky a výměníky odpadního 
tepla spalin, alternativně plynulá regulace regulačním 
modulem napájení RM. Modul zajišťuje delší průtoky 
tepelným výměníkem odpadního tepla, a tak optimální 
zpětné získávání tepla ze spalin. Současně je 
regulačním modulem napájení zajištěn minimální 
průtok, který je nutný pro chlazení napájecích 
čerpadel.

Prefabrikovaný modul se instaluje na vhodné místo do 
výtlačného potrubí napájecí vody. Je zapojen jako 
regulace přítoku.

Vybavení
Regulační modul napájení RM pro plynulou regulaci se 
skládá z trojcestného regulačního ventilu napájecí vody, 
vypouštění, fi ltru a dvou uzavíracích armatur, jakož 
i obtokového by-passu.

Výhody na první pohled:
  Zvýšeni efektivity tepelných výměníků spalin
  Redukce četnosti spínaní čerpadel
  Konstantní hladina vody v kotli
  Bezpečný minimální průtok pro chlazení napájecího 

čerpadla

Příslušenství kotelny | 13 



Parní rozdělovač SD

V rozdělovači se množství páry rozdělí ke spotřebičům, 
zbytková vlhkost se odloučí a pára se odvodní.

Konstrukce
Rozdělovač s potřebným počtem výstupních hrdel dle 
konkrétní zakázky je opatřen přírubami a armaturami 
a kompletně smontován jako modul. 

Vybavení
Rozdělovače jsou dle rozsahu dodávky vybaveny 
ukazatelem tlaku, uzavírací armaturou, zpětnou 
armaturou a armaturou na odvod kondenzátu 
a dodávány tepelně izolované.

Samostatně stojící spalinový výměník ECO 
Stand-Alone

Spalinový výměník slouží k úsporám energie díky 
snížení teplot spalin prostřednictvím ohřevu vratné 
vody ze sítě.

Spaliny obsahují značný tepelný potenciál. Moduly 
ekonomizéru se svými vysoce efektivními dodatkovými 
teplosměnnými plochami tento tepelný potenciál 
využívají a zvyšují tak podstatným způsobem účinnost 
nových nebo stávajících parních kotlů. Spalinový 
výměník zařazený za kotlem je používán v „suchém“ 
provozu k ohřívání napájecí vody. Aby byla využita 
kondenzace, může se v dalším následně zařazeném 
modulu spalinového výměníku využít kondenzace spalin 
za současného ohřevu přídavné vody. Dodatečné 
doplnění stávajících jednoplamencových parních kotlů 
se díky těmto modulům realizuje velmi jednoduše.

Konstrukce
Spaliny shromážděné ve spodní částí proudí v horní 
části integrovaným tepelným výměníkem, kde dochází 
ke zpětnému získávání tepla.

Vybavení
Modul je namontován na stabilním základovém rámu 
a pro přepravu má na zadní straně umístěné kolejnice. 
Servopohon, potrubí a přípojky, regulace spalin 
a vypouštěcí uzavírací armatury jsou již namontovány 

a patří stejně tak jako tepelná izolace k rozsahu 
dodávky přímo od výrobce. 

Výhody na první pohled:
 Zvýšeni účinnosti kotle
 Redukce spotřeby paliva
 Jednoduché dozbrojení stávajících zařízeni

Výhody na první pohled:
  Snížení ztrát v sítí díky centrálnímu rozdělovaní 

u zařízení s komplexní strukturou spotřebičů
  Úspory díky centrální obsluze a údržbě
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Systém předehřevu vzduchu APH

Tímto systémem se předehřeje spalovací vzduch a sníží 
se teplota spalin. Zvýší se účinnost. 

U nově instalovaných parních kotlů s ekonomizéry, 
pokud z procesních důvodů není možné použít 
kondenzační ekonomizér, se nabízí předehřev 
spalovacího vzduchu jako opatření na zvýšení 
účinnosti. Systém předhřevu spalovacího vzduchu  
se standardně nabízí pro jednoplamencové  
a dvouplamencové kotle Bosch s duoblokovými hořáky. 
Ekonomicky výnosný je tento systém pro výkony kotlů 
od cca 5 t/h. Možnost instalace ventilátoru hořáku 
přímo na konzolu plošiny kotle přináší mimořádně 
kompaktní systém s nepatrnými nároky na instalační 
prostory. Návratnost investic je zpravidla mezi  
1,5 až 2 roky.

Konstrukce 
U systému Bosch se používá část proudu ohřáté 
napájecí vody ke zvýšení teploty spalovacího vzduchu. 
Tímto způsobem ochlazený proud napájecí vody 
zvyšuje účinnost kotle v důsledku dalšího snížení 
teploty spalin v kombinovaném ekonomizéru.

Vybavení
Systém předehřevu vzduchu obsahuje třícestný 
regulační ventil, kombinovaný ekonomizér a výměník na 
straně vzduchu. Ve srovnání s dvouokruhovými 
systémy, běžně používanými na trhu, lze u tohoto 
systému vynechat oběhové čerpadlo, expanzní nádobu 
a různé elektronické regulační a zabezpečovací prvky. 
Tím se značně redukují jak investiční, tak taky provozní 
a servisní náklady. 

Výhody na první pohled:
 Zvýšení efektivity systému
 Redukce nákladů na palivo
 Redukce emisí
  Nižší investiční náklady v porovnání s konvenčním 

řešením
  Nízké náklady na údržbu a servis
  Krátká doba amortizace
  Standardizovaný systém Bosch v nejvyšší kvalitě

Voda/kondenzát
Pára
Spaliny

Parní kotel
Výměník spalovacího vzduchu
Ventilátor
Spalovací vzduch
Kombinovaný výměník
Třícestný regulační ventil
Napájecí voda
Komín
Regulátor teploty

Zjednodušené znázornění 

4

3

2

1

8

7

6

5

9
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Modul chladiče napájecí vody FWM

Teplota spalin je významným hodnotícím kritériem pro 
účinnost parního kotle. U starších a menších parních 
kotlů se velice často vyskytují vysoké teploty spalin. 
Z toho vyplývají zbytečně vysoké náklady na palivo. 
Technická řešení k minimalizaci ztrát spalinami, jako 
jsou spalinové výměníky nebo systémy předehřevu 
spalovacího vzduchu, se vyplatí pouze u zařízení 
s delším provozním využitím. U kotlů, které jsou týdně 
v provozu pouze několik hodin, je naopak modul 
chladiče napájecí vody velice výhodná a hlavně snadně 
nainstalovatelná alternativa pro:  
 Kotle s malou návratností kondenzátu
 Zařízení bez modulů pro ohřev přídavné vody
  Při kontinuálním odběru teplé vody např. pro 

kancelářské budovy nebo výrobní procesy
  Kotle s ekonomizéry bez přídavných kondenzačních 

ekonomizérů
  Kotle s malým počtem provozních hodin, např. pouze 

jednosměnný provoz
 Kotle s výkonem < 10 t/h

Konstrukce
 V modulu chladiče napájecí vody se ve výměníku tepla 
pomocí teplé napájecí vody ohřeje studená přídavná 
voda. V důsledku ochlazení napájecí vody dojde 
v ekonomizéru kotle k většímu teplotnímu rozdílu mezi 
spalinami a vodou. Lepším přenosem tepla 
v ekonomizéru dojde k snížení teploty spalin. Účinnost 
kotle se zvýší až o 1,8 %. Regulace modulu zajistí, 
že průtoky a teploty zůstávají vždy v bezpečných 
rozsazích. Tím se předchází: 

  Termickým pnutím v důsledku příliš studené 
napájecí vody do kotle

  Korozi v důsledku nežádané kondenzace spalin při 
velkém ochlazení 

Modul chladiče vody je účinným a spolehlivým 
opatřením pro snížení energetických nákladů. 

Vybavení
Modul chladiče napájecí vody se sestává z deskového 
výměníku tepla včetně izolace, armatur, potrubních 
mezikusů a teplotních čidel. Dodává se kompletně 
smontovaný na nosném rámu. Dimenzování modulu 
a parametrování regulace se provádí na konkrétní 
zařízení vždy jednotlivě – přesně dle provozu.

Výhody na první pohled:
 Redukce nákladů na palivo až 1,8 %
  Jednoduchá instalace u stávajících starších kotlů 

v důsledku malého prostoru a jednoduchého 
potrubního propojení

  Odladěná regulace pro bezpečný provoz kotle 
a komponentů 

  Rychlá amortizace u zařízení s malým počtem 
provozních hodin

  Pouze několik přípojek pro připravenost k provozu
  Jednoduché uvedení do provozu, obsluha a údržba

Modul chladiče napájecí vody

Ekonomizér

Parní kotel

Modul tepelné úpravy vody4

3

2

1
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Analyzátor vody WA

Bezproblémový provoz kotle je závislý na zajištění 
kvalitní kotlové vody. Analyzátor vody přebírá 
kontinuální měření a monitoring:
  hodnoty pH kotlové vody
  hodnotu pH, obsah O2 a tvrdost napájecí vody
  hodnotu pH a vodivost kondenzátu anebo vody 

v parním akumulátoru

Všechna data jsou přenášena pomocí sběrnice do 
řídicího systému kotelny SCO. Společně s vodivostí
kotlové vody a vodivostmi jednotlivých proudů 
kondenzátu jsou tak v SCO k dispozici všechny 
relevantní parametry. Regulační a řídicí úlohy v souladu 
se spotřebou mohou být prováděny plně automaticky. 
Při překročení stanovených limitních hodnot probíhá 
přenos všech parametrů do paměti poruchových 
hlášení SCO. Je možné také kontinuální protokolování 
dat. Ta mohou být přenášena sběrnicí BUS do 
nadřazeného řídicího systému a tam dále 
zpracovávána.
 
Funkce Analyzátoru vody jsou: 
  plynulá regulace dávkování látek pro navázání kyslíku
  plynulá regulace dávkování látek pro alkalizaci
  řízení armatury brýdových pár včetně ukazatele 

úspor energie v kWh 

Konstrukce
Analyzátor vody se skládá z analytické části 
a elektronické části, které jsou umístěny ve dvou 
od výrobce propojených nástěnných skříních.

Vybavení
Analytická část obsahuje měřící moduly:
  pH-Control k měření hodnoty pH kotlové vody max. 

tří kotlů a napájecí vody
  O2-Control k měření obsahu O2 napájecí vody
  Čidlo měřění vodivosti napájecí vody
  Příprava vzorku s průtočnými chladiči pro napájecí 

a kotlovou vodu a regulační armatury ke
spouštění a rozdělování jednotlivých médií

  Měření průtoku pro vizuální kontrolu 

Elektronická část obsahuje:
  Řídicí jednotku včetně dotykového panelu
  Elektrické napájení
  Elektroniku měřících modulů
  Komunikační procesory pro výměnu dat mezi 

WA a SCO

Výhody na první pohled:
  Zvýšení provozní bezpečnosti díky kontinuální kontrole 

kvality vody
  Automatická kontrola v důsledku stálého měření 

pH-hodnot, obsahu kyslíku a vodivosti
  Redukované množství dávkovacích chemikálií na 

základě přesného dávkování prostředků
  Zvýšení účinnosti zařízení v důsledku snížení odluhu 

a nižších energetických ztrát brýdových par
  Analyzátor vody může hlídat až 3 kotle
  Všechny naměřené hodnoty lze přenášet do systému 

řízení kotelny SCO nebo nadřízeného systému měření 
a regulace zákazníka prostřednictvím Ethernetu a tam 
je vizualizovat
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Výstupní mezikus SP

Přírubový mezikus včetně bezpečnostně technického 
vybavení pro uzavřená zařízení.

Konstrukce
Trubka s přírubovými spoji pro výstupní potrubí 
s přípojkami pro montáž bezpečnostně technického 
vybavení.

Vybavení
Výstupní mezikus je vybaven vestavěným omezovačem 
hladiny, ukazatelem tlaku, manostatovou smyčkou 
s uzavíracím ventilem, uzavíracími armaturami 
(vypouštění, kontrolní funkce) a uzavíracím ventilem 
s kontrolní přípojkou.

Výhody na první pohled:
  Kompletně hotový prvek pro rychlou montáž
  Přesné dodržení příslušných nařízeni

Vstupní mezikus RP

Přírubový mezikus k namontování na hrdlo vstupního 
potrubí.

Konstrukce
Tvarová trubka ve tvaru T s různými přírubovými 
přípojkami a přípojkou pro měření teploty.

Vybavení
Na tomto vstupním mezikusu je již k dispozici jedna 
přírubová přípojka pro expanzní potrubí, jakož 
i přípojka pro teploměr nebo teplotní čidlo.

Výhody na první pohled:
  Kompletně hotový prvek pro rychlou montáž

Moduly pro teplovodní a horkovodní kotle
Naše moduly pro teplovodní a horkovodní kotle Vám ulehčuji montáž a bezpečný provoz Vašeho 
zařízení. Moduly jsou kompletně smontované od výrobce a jsou vhodné i k dovybavení stáva-
jících zařízeni.
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Jištění teploty vstupní vody RTS

Jištění teploty vstupní vody teplovodního nebo 
horkovodního kotle může být realizováno udržováním 
vstupní teploty nebo zvyšováním teploty vstupní vody.

Konstrukce
Jednotlivé díly příslušenství jako výstupní mezikus 
s bezpečnostně technickým vybavením, vstupní 
mezikus, výstupní a vstupní armatury, cirkulační 
čerpadlo a třícestný ventil včetně pohonu jsou 
namontovány do připraveného modulu RTS.

Vybavení
Udržování teploty vstupní vody se skládá z:
  Čerpadla kotlového okruhu
  Třícestné regulační armatury
  Regulace vstupní teploty
  Uzavíracích klapek výstup/vstup

Zvyšování teploty vstupní vody se skládá z:
  Přimíchávacího čerpadla
  Uzavírací klapky na straně sání
  Uzavírací klapky na straně výtlaku
  Zpětné klapky na straně výtlaku
  Motorické uzavírací klapky vstupní vody do kotle
  Uzavírací klapky kotle na výstupu

Výhody na první pohled:
  Krátká doba montáže
  Bezproblémové dodržovaní provozních podmínek
 

Samostatně stojící spalinový výměník 
ECO Stand-Alone

Pro další redukci teploty spalin jsou pro teplovodní 
a horkovodní kotle nabízeny různé druhy spalinových 
výměníků. K dozbrojení jsou vhodné samostatně stojící 
varianty typu ECO bez by-passu pro kotle s plynovými 
hořáky, jakož i s by-passem a spalinovou klapkou 
pro teplovodní a horkovodní kotle s duálními hořáky 
na olej/plyn.

Aby byla využita kondenzace, může v každém dalším 
následně zařazeném modulu spalinového tepelného 
výměníku z nerezové oceli probíhat kondenzace spalin.

Konstrukce
Tepelný výměník ve svařovaném provedení k instalaci 
za kotlem s přípojným hrdlem pro přívod vody, odvod 
vody a odvodnění včetně revizního otvoru na straně 
spalin. U varianty s by-passem jsou horké spaliny řízeny 
regulační klapkou.

Vybavení
Modul je kompletně smontován. Zdvihací oka, nohy, 
resp. přepravní kolejnice a spalinová regulační armatura 
patří k rozsahu dodávky přímo od výrobce stejně jako 
tepelná izolace.

Výhody na první pohled:
 Zlepšení účinnosti
 Redukce spotřeby paliva
 Jednoduché dovybavení stávajících zařízení



Modul chemické úpravy vody WTM

K zabránění tvorby kotelního kamene je přípustný 
provoz kotlových zařízení pouze s měkkou napájecí
vodou. Ve směrnicích k vlastnostem vody je omezena 
celková přípustná tvrdost pro různé konstrukční typy 
kotlů a způsoby provozování. Ke změkčování vody se 
surová voda fi ltruje a na principu výměny iontů se 
vyrábí přídavná voda. Ionty vápníku a hořčíku, které 
způsobují tvrdost vody, se vyměňují za ionty sodíku.

Plně automatické provedení Vám ušetří obsluhu, 
vyloučí chyby v obsluze, umožní trvalý provoz 
a zajišťuje při stabilní tvrdosti surové vody zvýšené 
využití kapacity.

Konstrukce
Na nosné konstrukci jsou přehledně a funkčně 
namontovány všechny prvky zařízení na změkčování
vody. Modul WTM je vhodný pro všechny velikosti 
kotlů.

Vybavení
Modul WTM se skládá ze zařízení na změkčování vody 
a zásobníku na rozpouštění soli. Kompletní modul 
obsahuje přípojku na vypouštění vody, kohout na odběr 
vzorků, ukazatel tlaku, jakož i regulační armatury, 
uzavírací armatury a armatury fi ltrů.

Výhody na první pohled:
   Stále měkká napájecí voda k prevenci proti tvorbě 

kotelního kamene na teplosměnných plochách kotle
   Zlepšení přenosu tepla, ekonomičnosti provozu 

a zvýšení životnosti kotle

   Vysoká bezpečnost provozu
   Při provedení s regulaci podle kvality vody odpadá 

nutnost externího monitoringu tvrdosti. Využití pro 
zařízení s bezobslužným provozem a pro zlepšení 
využití kapacity zařízení.

Moduly pro bezpečný provoz kotlů
Provoz horkovodních a parních kotlů si můžete s našimi kompletně namontovanými hotovými moduly 
zařídit dle Vašich požadavků. Naše technika Vám přitom nabízí možnost optimalizovat Váš systém 
řízení kotelny, jakož i chránit zařízeni před škodlivými provozními vlivy.

Modul WTM se skládá ze zařízení na změkčování vody 

obsahuje přípojku na vypouštění vody, kohout na odběr 

Stále měkká napájecí voda k prevenci proti tvorbě 
kotelního kamene na teplosměnných plochách kotle
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Plynová regulační řada GRM

Modul reguluje konstantní tlak plynu před hořákem 
‒ nezávisle na vstupním tlaku a průtočném množství 
plynu. Chrání proti nepřípustnému přetlaku 
a nepřípustnému průtoku plynu.

Konstrukce
Na nosné konstrukci jsou v potřebném pořadí 
uspořádány všechny prvky přiřazené k rozsahu dodávky 
a takto namontované dodávány.

Vybavení
Plynová regulační řada GRM obsahuje všechny armatury 
jako fi ltr, kulový ventil, uzavírací armaturu atd., které 
jsou nezbytné k zásobování hořáku plynem.

Výhody na první pohled:
  Kompletně hotový prvek pro rychlou montáž
 Přesné dodržení příslušných nařízení
 Zvýšení provozní bezpečnosti
   

Cirkulační modul oleje OCM

Cirkulační modul oleje dopravuje kapalná paliva 
a snímá průtočné množství. Jako kompletně zapojený 
odběrový modul se používá pro každý hořák 
a vyznačuje se jednoduchou montáží do cirkulačního 
potrubí se vstupním tlakem minimálně 1,5 bar. 
Dvoukomorový olejový zásobník je navržen pro hořáky 
s tlakovým rozprašovačem se systémem zpětných 
trysek pro spalování lehkých a těžkých topných olejů.

Konstrukce
Cirkulační modul oleje je kompletně namontovaný jako 
kompaktní jednotka na nosné desce a je opatřen 
krytem.

Vybavení
Modul obsahuje dvoukomorový olejový zásobník, fi ltr, 
ukazatel množství oleje, uzavírací armaturu, armaturu 
jištění proti přetlaku, odvzdušňovací uzavírací 
armaturu, jakož i vypouštěcí zátku. Při provozu na těžký 
topný olej je vybaven ohřevem fi ltru a zásobníku.

Výhody na první pohled:
  Kompletně hotový prvek pro rychlou montáž
 Bezpečné snímání průtoku oleje
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Modul zásobování olejem OSM

Modulem předehřevu oleje se předehřeje čerpatelný 
těžký olej na rozprašovací teplotu příslušného
hořáku.

Konstrukce
Cylindrický tepelný výměník je s armaturami smontován 
do kompaktní jednotky a dodáván na stabilní
nosné konstrukci.

Vybavení
Tepelný výměník s vyjmutelným svazkem trubek je 
volitelně vybaven parním nebo parním/elektrickým 
ohřevem. Modul je kompletně smontován včetně 
regulace ohřevu, tepelné izolace a všech armatur 
a připravený k instalaci.

Výhody na první pohled:
  Modul použitelný pro všechny kotlové systémy Bosch 

s olejovými hořáky a cirkulačním potrubím
  Kompletně hotový prvek pro rychlou montáž

Spalinový výměník s kondenzací spalin 
Stand-Alone

V tomto spalinovém výměníku se využívá zbytkové teplo 
spalin za pomoci kondenzace.

Princip odpovídá normálnímu ekonomizéru.
Ve výměníku se získává teplo z horkých spalin kotle, 
přičemž svazkem trubek výměníku proudí chladnější 
voda a snižuje tak teplotu spalin. Získaná energie 
v důsledku kondenzace vodních pár ve spalinách 
zvyšuje účinnost kotle a vede k redukci množství paliva 
a také emisí ve spalinách. 

Konstrukce
Tepelný výměník z nerezové oceli ve svařovaném 
provedení k instalaci za kotlem s přípojným hrdlem pro 
přívod vody, odvod vody a odvodnění včetně revizního 
otvoru na straně spalin. U varianty s by-passem jsou 
horké spaliny odváděny regulační klapkou do obtoku.

Vybavení
Modul je kompletně smontován a vybaven zdvihacími 
oky a nohami, spalinovou regulační armaturou a také 
tepelnou izolaci.

Výhody na první pohled:
  Zlepšení účinnosti
  Redukce spotřeby paliva
  Jednoduché dozbrojení stávajících zařízení
  Použitelný u parních, teplovodních i horkovodních 

kotlů
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Modul předehřevu oleje OPM

Modulem předehřevu oleje se předehřeje čerpatelný 
těžký olej na rozprašovací teplotu příslušného
hořáku.

Konstrukce
Cylindrický tepelný výměník je s armaturami 
smontován do kompaktní jednotky a dodáván na 
stabilní nosné konstrukci.

Vybavení
Tepelný výměník s vyjmutelným svazkem trubek je 
volitelně vybaven parním nebo parním/elektrickým 
ohřevem. Modul je kompletně smontován včetně 
regulace ohřevu, tepelné izolace a všech armatur 
a připravený k instalaci.

Výhody na první pohled:
  Modul použitelný pro všechny kotlové systémy 

Bosch s olejovými hořáky a cirkulačním přívodním 
potrubím

  Zvýšení provozní bezpečnosti

Modul regulace tlaku oleje ORM

Tlakové regulační zařízení k udržování konstantního 
tlaku v cirkulačním olejovém potrubí.

Konstrukce
Modul regulace tlaku oleje se skládá z regulátoru 
včetně příslušenství, jako jsou manometr, ventil 
manometru a obtoková armatura.

Výhody na první pohled:
  Kompletně hotový prvek pro rychlou montáž
  Zvýšeni provozní bezpečnosti
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MEC Remote

Nový systém Bosch pro dálkový dohled MEC Remote 
(Master Energy Control) nahrazuje současný Teleservis 
pro průmyslové kotle, který nabízel servisu Bosch přímý 
přístup do kotelen. S novým systémem MEC Remote 
může teď i provozovatel pohodlně a bezpečně hlídat své 
teplovodní, horkovodní i parní kotelny na dálku. 
Prostřednictvím vzdáleného přístupu lze regulaci na 
kotlích i z kotelen vizualizovat na všech běžných 
přístrojích s internetovým připojením. 

MEC Remote je proto ideálním řešením pro provozy: 
 kde obsluha není trvale na místě
 kde je více kotlů v kotelně pod neustálým dohledem 
 s pohotovostní službou o víkendech

Kotlové regulace Bosch jsou kompatibilní s regulačními 
systémy běžně dostupnými na trhu. MEC Remote může 
být použít i u kotelen bez napojení na nadřazený systém 
měření a regulace. 

Kontrolní systém

SCOBCO                BCO

Bosch Service

Operátor

MEC Remote Portal Interface

Díky přehledné kartě lze současně hlídat také více 
kotelen najednou.  Na přání provozovatele lze 
prostřednictvím SMS-modulu nastavit také zasílání 
krátkých zpráv o případných poruchách na mobilní 
telefon. Tím se značně redukují náklady za dozor 
kotelen a výrazně se zvyšuje spolehlivost, zejména 
při trvalém provozu. 

Další výhodou pro provozovatele je možnost dálkové 
podpory servisem Bosch. Odborníci Bosch můžou 
přímo prostřednictvím dálkového přístupu provádět 
rozšířené parametrování, programování (SPS) 
a analýzu poruch. V případě poruchy můžou díky 
vzdálenému přístupu provést její analýzu poruchy 
a vyjet k zařízení již s potřebnými náhradními díly. 
Tím se na minimum zredukují časy výpadků kotlů 
a servisní náklady. 

Maximální bezpečnost je jedním z nejdůležitějších 
požadavků pro externí připojení. To zajišťuje 
sofi stikovaný koncept, který řídí oprávnění k přístupu 
a také zadané regulační zásahy. Samotný dálkový 
přístup obsahuje vícestupňový bezpečnostní koncept. 
Datové připojení na dálku může být přímým zásahem 
v kotelně prostřednictvím klíče kdykoliv zpřístupněno 
anebo odpojeno. Ke jménu uživatele a hesla 
prostřednictví zakódovaného přenosu dat (https) je 
navíc nutný mobilní TAN postup. Stejně jako u online 
bankovnictví jsou přístupová data zaslaná na mobilní 
telefon provozovatele. Zaevidovaná provozní data 
průmyslových kotlů se pak neukládají na Cloud, ale na 
paměťovou kartu zařízení. Pro MEC Remote vyvíjela 
bezpečnostní koncept fi rma ESCRYPT. Pravidelný 
bezpečnostní audit provádí fi rma Cirosec. 
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Řídicí systém kotelny SCO

SCO sdružuje řízení parních kotlů a/nebo horkovodních 
kotlů, i jednotlivá řízení modulů do nadřazeného 
řídicího systému, a tak otevírá velké množství nových 
možností. Komunikace mezi jednotlivými řídicími 
systémy kotlů BCO, možnými dalšími systémy a SCO 
probíhá pomocí výkonného sběrnicového systému. 
Náročné kabelážní práce a oddělování signálů jsou tak 
přebytečné. Napojení na nadřazené vizualizační a řídicí 
systémy může probíhat pomocí rozhraní sběrnice 
Profi bus-DP.

Konstrukce
Výkonné řízení s programovatelnou pamětí s obslužnou 
obrazovkou jako TFT barevný displej
s citlivým dotykovým povrchem.

Vybavení
 Řízení kaskády kotlů
 Integrace analýzy vody
 Integrace odplyňovacích zařízení
 Integrace kondenzátních zařízení
 Zapojení monitoringu cizích látek

   Zapojení zařízení na zásobování olejem
   Nejrůznější tlakové a teplotní regulace atd.
   Udržování teploty vstupní vody (pouze teplovodní 

a horkovodní kotle)
   Regulace kotle v závislosti na venkovní teplotě 

(pouze teplovodní a horkovodní kotle)

Výhody na první pohled:
   Jednoduché napojení na nadřazené vizualizační 

a řídicí systémy
   Integrovaná monitorovací a ochranná funkce proti 

chybám obsluhy
   Rozsáhlé ukládání provozních parametrů 

a provozních hlášení
   Příprava na dálkový diagnostický systém MEC 

Remote:
opačně volitelným VPN-Routerem je možno získat 
přístup k provozním parametrům a provozním 
hlášením

   Intuitivní obsluha díky použití grafi ckých symbolů a
 zobrazení na moderních dotykových displejích



Kompetence servisu: 
Rychle, zodpovědně a blízko zákazníkovi
Nabízíme Vám rozsáhlé portfolio z jedné ruky. Vedle perfektně odladěných systémových řešení 
nabízíme našim zákazníkům rozsáhlé servisní služby. 

Jsme tu vždy pro Vás: prvotřídní servis
Náš zákaznický servis Vám je k dispozici nepřetržitě  
24 hodin denně, každý den v roce. Díky rozsáhlé
síti servisních regionů zajišťujeme nejkratší reakční časy.

Vedle údržby, odstraňování poruch a provádění oprav Vám 
také nabízíme i podporu při pravidelné kontrole Vašich 
zařízení. Nevíte, zda Vaše zařízení ještě odpovídá 
nejnovějšímu stavu techniky a pracuje efektivně? I tady 
Vám rádi poradíme, analyzujeme Vaše zařízení a v případě 
potřeby jej modernizujeme.

Během pracovní doby se obraťte přímo na Vašeho 
příslušného technika zákaznického servisu, kontaktní 
údaje naleznete na skříni rozvaděče Vašeho kotlového 
zařízení. Klademe důraz na osobní péči a navíc tato přímá 
cesta šetří drahocenný čas.

V případě, že u Vás nastane porucha mimo pracovní dobu, 
obraťte se prosím, na naši 24-hodinovou servisní linku 
Service-Hotline. Při telefonátu z pevné telefonní linky 
budete dle regionu spojeni přímo s pracovníkem 
zákaznického servisu příslušným pro Váš region.  
V kompetentním telefonickém poradenství bude 
lokalizován Váš problém, resp. koordinováno nasazení 
servisního technika.
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Spolehlivé dodávky náhradních dílů
Náhradní díly jsou i po mnoha letech skladem a ihned 
k dodání. I mimo pracovní dobu a o nedělích
a státních svátcích je k dispozici naše zákaznická  
linka pro náhradní díly.

Další informace na
www.bosch-industrial.com/cz
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Robert Bosch A/S
Ballerup

Bosch Thermotechnology Ltd.
Worcester

Service Region North

Service Region West

Service Region South East

Service Region South West 

Service Center
Gunzenhausen

Bosch Thermotechnologie SAS
Haguenau

Bosch Termotechnika s.r.o.
Praha

Robert Bosch
spol. s r.o.
Bratislava

Service Region Austria

Service Center
Bischofshofen

Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl
Milano

  Bosch Company

  Service Region

  Service Point

 Service Partner

Robert Bosch d.o.o.
Zagreb

Robert Bosch Sp. z o.o.
Warszawa

Service Region East
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Service Region Central



Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Průmyslové kotle
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10
Tel.: +420 272 191 111
Fax: +420 272 700 618
www.bosch-industrial.com/cz

Výrobní závody:

Bosch Industriekessel GmbH
Nürnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
Německo

Bosch Industriekessel Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
Rakousko
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