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Kompaktní regulace CWC horkovodních kotlů
Regulace CWC pro horkovodní kotle (Compact hot water boiler control)  je určena pro všechny řady
jednoplamencových teplovodních a horkovodních kotlů Bosch. CWC se vyznačuje intuitivním ovládáním, 
rozsáhlými funkcemi a snadnou instalací pomocí „plug and play“.

►   Modulární kompletní řešení pro všechny jednoplamencové 
teplovodní a horkovodní kotle Bosch 

►  Integrované kaskádové řízení až pro čtyři kotle
► Intuitivní ovládání pomocí barevného dotykového
 displeje a funkčních tlačítek pro rychlý přístup
►  Předkonfigurováno a kompletně zapojeno pro rychlé uvedení 

do provozu
►  Integrované napájení pro čerpadla, ventily a hořák

v kompaktní řídící skříni 
►  Kompatibilní se všemi běžnými protokoly řídicí techniky
►  Volitelný vzdálený přístup přes MEC Remote pro maximální 

využitelnost a na vyžádání upozornění
e-mailem nebo SMS v případě poruchy 

Kompaktní řešení pro 
Váš otopný systém

Regulace CWC pro teplovodní 
a horkovodní kotle



Dodávka dálkového tepla pomocí dvou horkovodních kotlů UT-HZ (každý 25 MW) a příslušných komponentů 

Vysoká komplexita a enormní velikost 
systému dálkového vytápění vyžadují 
projektově specifické řízení. Vezměme si
dálkové vytápění se dvěma kotli Bosch 
UT-HZ, z nichž každý má výkon 25 MW 
a příslušné komponenty. Oba horkovodní 
kotle jsou řízeny zákaznicky specifickým 
BCO. Nadřazené řízení SCO sdružuje 
informace z připojených ovládacích prvků 
a komponentů kotle. Pomocí dynamického 
automatického přepínání mezi kotli zajišťuje 
maximální životnost a účinnost. 
Individuální programování umožňuje 
přizpůsobit řízení specifickým požadavkům 

projektu. Dále SCO poskytuje shromážděná data do nadřazené řídicí techniky pomocí běžných protokolů. Vzdálený přístup 
MEC Remote umožňuje vizualizaci systému kdykoli a kdekoli, zatímco účinnost zařízení je neustále optimalizována pomocí 
inteligentního řešení MEC Optimize.

Regulace teplovodních/
horkovodních kotlů

Control 8000 CWC BCO
Oblast použití Rozsáhlé funkce pro menší 

kotle do 110 °C. Plug-in moduly 
umožňují různé další funkce

Kompaktní řízení pro všechny 
jednoplamencové teplovodní 
a horkovodní kotle Bosch

Individuálně upravený řídící 
panel s projektově specifickým 
softwarem

Funkce Standardní výbava pro kotlový 
okruh nebo regulovaný topný
okruh a ohřev TUV.
Díky až čtyřem různým funkčním 
modulům lze regulaci rozšířit 
tak, aby splňovala individuální 
požadavky zařízení 

Řízení kotle s integrovaným 
kaskádovým řízením až pro čtyři 
kotle. Regulace kotle je vybave-
na výkonovými díly a volitelným 
připojením k dálkové údržbě MEC 
Remote

Individuální software a funkce 
pro plnou flexibilitu. Asistent 
efektivity MEC Optimize 
umožňuje minimalizaci nákladů 
na energie a maximalizaci 
zajištění proti výpadkům

Systémová integrace Rozhraní Modbus 
předkonfigurováno pro připojení
k řídicí technice 

Kompatibilní s běžnými protokoly 
řídicí techniky, např. Modbus TCP, 
Profibus DP, Profinet IO

Běžné protokoly řídicí techniky 
předkonfigurovány, lze nakonfi-
gurovat individuální zákaznické 
protokoly

Výkonové díly čerpadel, 
ventilů atd.

Přípravu a instalaci zajistí
zákazník

Obsaženo Obsaženo

Perfektně zkombinované: Optimální regulace
Každá regulace Bosch je vhodná pro jiné řešení - jak tedy najít nejlepší regulaci pro daný kotel?
Níže jsou uvedeny příklady použití vhodné regulace k daným kotlům a jejich parametry.



Bytový dům se dvěma kotli Bosch Condens 7000 F
v systému ústředního vytápění

Bytové domy jsou často vybaveny ústředním vytápěním, které 
zásobuje obyvatele teplem a teplou vodou. Různé otopné okruhy 
optimalizují zásobování pro jednotlivá podlaží. Protože potřeba 
tepla výrazně kolísá a bývá obzvláště vysoká ráno a večer, byly 
nainstalovány dva kotle Bosch Condens 7000 F. Jsou zapo-
jeny do série a nabízejí enormní regulační rozsah a pokrývají 
všechny potřeby, od fáze nízkého zatížení až po extrémní špičky. 
Instalovaná regulace Control 8000 automaticky reguluje výkon 
kotlů. Jednoduchá instalace přímo na kotlové těleso snižuje 
potřebný prostor v kotelně a intuitivní signalizace na bázi semaforu 
signalizuje provozovateli stav hned při vstupu do kotelny. Kromě 
toho má provozovatel sám (nebo na vyžádání i servisní technik 
Bosch) přístup k systému vzdáleně přes MEC Remote.

3 horkovodní kotle UT-M pro procesní teplo ve výrobě a pro 
vytápění přidružených budov

Mnoho výrobních závodů potřebuje horkou vodu pro procesní aplikace 
a pro vytápění výrobních hal. Vyrobené teplo se navíc často používá pro 
dodávky tepla do kancelářských a logistických budov. V aplikaci se třemi 
horkovodními kotli UT-M, z nichž každý poskytuje tepelný výkon 16 MW, 
se kompaktní CWC používá kromě řízení pro jednotlivé kotle také jako 
inteligentní kaskádové řízení. V závislosti na potřebě tepla odběratelů 
jsou kotle regulovány a provozovány optimálně. CWC také pro dané 
kotle zajišťuje ochranu a optimální regulaci vstupní teploty stávajících 
ekonomizérů. Předkonfigurované standardní protokoly umožňují připojení 
k centrální řídicí a automatizační technice. Díky vzdálenému přístupu 
MEC Remote mají operátoři (v případě potřeby i servisní technici Bosch) kdykoli náhled na systémová data. Další výhodou je 
volitelné upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu v případě poruchy a také bezobslužný provoz až 72 hodin v rámci legis-
lativy.
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Vzdálená obsluha a připojení k řídící technice
►  Na přání vizualizace uživatelského rozhraní CWC 

vzdáleně prostřednictvím zabezpečeného přístupu 
VPN pomocí MEC Remote 

►  Volitelná hlášení CWC prostřednictvím e-mailu 
nebo SMS a vzdálená podpora od odborníků 
společnosti Bosch 

►  Kompatibilní s běžnými protokoly řídicí
techniky, např. Modbus TCP, Profibus DP,
Profinet IO

Kompaktní kompletní řešení
►  Integrované kaskádové řízení až pro čtyři kotle  
►  Napájení všech pohonů a senzorů,

např. hořáků a čerpadel obsaženo v CWC 
►  Atraktivní poměr ceny a výkonu

Intuitivní ovládání
►  Moderní barevný dotykový displej

pro snadné ovládání a jasná vizualizace
provozních stavů

►  Čtyři funkční tlačítka usnadňují přístup
na často používané položky menu 

Rozáhlé funkce
►  Řízení celého kotlového systému včetně komponentů 

pouze pomocí jedné ovládací jednotky  
►  Obsahuje řadu funkcí, jako je např. řízení hořáku, regulace 

teploty vratné vody, regulace otáček, udržování v teplém 
stavu a ovládání oběhového čerpadla kotle

Rychlé uvedení do provozu
a snadná instalace
►  Pro připojení připravená řídící skříň 

s kabeláží jako řešení „plug & play“
►  Do výkonu kotle cca 9 MW lze řídicí 

skříň nainstalovat přímo na kotel 
►  Pouze jedna řídící skříň:
 Výkonové díly pro všechny akční  
 členy a senzory jsou instalované  
 v řídící skříni CWC
 

Přednosti kompaktní regulace CWC


