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A evolução aliada à revolução:
Novo sistema de controlo
Sistemas de Controlo

Bosch CC-8000

2 | A Buderus é agora Bosch

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

CC 8313

Dispositivo de controlo para caldeiras com queimador integrado
e controlo digital de combustão (Safe)

CC 8311

Dispositivo de controlo para caldeiras com queimador externo
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Eficácia de nova geração:
O sistema de controlo digital Bosch CC-8000
Atualmente os sistemas de aquecimento modernos integram, em muitos casos, diferentes geradores
de calor ou as mais variadas fontes de energia: gasóleo, gás, aerotérmica, solar e combustíveis
sólidos. Para que se possa combinar eficazmente todos estes equipamentos é necessário recorrer
a um sistema de gestão central. De forma a acompanhar esta tendência, os sistemas de regulação
e controlo devem ser mais avançados. Para isso, é fundamental que sejam de fácil utilização,
controláveis de forma remota e com um funcionamento modular flexível.
O Bosch CC-8000 estabelece novos padrões de

O objetivo: A eficácia

utilidade em especial para caldeiras de médias e

Na Bosch, oferecemos uma planificação, instalação e uma

grandes potencias

manutenção ainda mais eficazes e centrados no futuro.

Agora todas as funcionalidades básicas são
transversais a todos os controladores. A sua
utilização intuitiva, através de um ecrã tátil de 7
polegadas, assemelha-se á de um smartphone ou
tablet. Agora, é possível aceder num só local a todos
os dados e informações importantes, sem barreiras
e sem complicações, sendo ainda possível controlar
diretamente e individualmente os diferentes
equipamentos.
A entrada Modbus
A entrada Modbus, integrada de fábrica, permite
estabelecer a comunicação entre os vários

Uma equipa de jurados técnicos
especializados, distinguiram este
sistema de controlo pela qualidade
do seu design, a conceção geral e
o conteúdo inovador, assim como,
pelos seus aspetos técnicos
e ecológicos.

dispositivos e ajustá-los uns aos outros.
Simultaneamente, torna possível o controlo de todo
o equipamento a partir de um sistema de gestão
central integrado no edifício.
Flexibilidade e instalação simplificada
O acesso ao nível de serviço funciona com a mesma
eficácia através da entrada USB e do adaptador de
serviço integrados. Desta forma, o acesso ao sistema
de controlo pode ser feito através de um computador

As vantagens do sistema de controlo digital:
▶▶ Maior flexibilidade de funcionalidades
▶▶ Ecrã tátil de 7 polegadas
▶▶ Possibilidades de montagem flexíveis
▶▶ Tecnologia modular melhorada
▶▶ Rápida instalação e acessibilidade
▶▶ Conectividade por IP e Modbus
▶▶ Unificação de funcionalidades

no local. Entre outros elementos, foi melhorada a

Vantagens de um ecrã tátil

tecnologia modular com um encapsulamento e um

▶▶ Utilização intuitiva como com um smartphone

mecanismo de pausa. Por outro lado foram

▶▶ Representação gráfica de alta resolução

conservadas todas as vantagens competitivas da

▶▶ Rapidez na parametrização, consulta e visualização

tecnologia modular Bosch com eficácia comprovada

dos dados

ao longo dos anos. Este sistema distingue-se pela

▶▶ Visualização de representações hidráulicas

sua flexibilidade, assim como, pela facilidade de

▶▶ Níveis de utilização para todos os componentes

montagem e de ampliação. No entanto, foram
efetuadas também inúmeras otimizações, por
exemplo, ao nível da cablagem e acessibilidade.

do sistema
▶▶ Controlo remoto com função de ausência
selecionável
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Uma utilização cómoda
e revolucionária: o ecrã tátil
Com um ecrã tátil de 7 polegadas, robusto e de qualidade superior, estabeleceu-se um novo nível
de comodidade de utilização. Simultaneamente conseguiu-se uma característica única entre os
sistemas de controlo modernos que garante uma utilização sem problemas e auto-explicativa: tão
intuitivo como um smartphone.
Interface intuitiva

exemplo, circuitos de aquecimento e geradores

A vista do menu proporciona uma seleção clara

de calor um a um para visualizar todas as informações

de todos os componentes do sistema, como por

nos diferentes níveis. O dispositivo proporciona

exemplo, os dados da caldeira, os dados do circuito

vistas e representações hidráulicas revolucionárias que

de aquecimento, a informação da água quente e das

permitem uma fácil interpretação dos dados por parte

subestações e visualizar, por exemplo,

dos técnicos.

a representação hidráulica de um circuito de
aquecimento e atribuir um nome a cada

Os detalhes que marcam a diferença

um dos circuitos de aquecimento facilitando o seu

Desde os diferentes níveis de gestão manual para

reconhecimento no ecrã. Para introduzir informações

todos os componentes do sistema, à possibilidade

como esta, utiliza-se um teclado como acontece com

de extrair o ecrã tátil durante a fase de instalação

os smartphones.

do sistema como medida de proteção. Passando
pelas funcionalidades que facilitam o trabalho, como

Eficácia graças à simplificação

o calendário onde é possível parametrizar o

A representação gráfica de alta resolução com

funcionamento da caldeira em dias festivos. E ainda os

800x480 pixéis, melhora consideravelmente a

diferentes modos de funcionamento, como o modo de

visualização e monitorização. Assim, o acesso e todos

espera onde a proteção de ecrã permite a visualização

os ajustes pode ser feito com uma maior rapidez

da temperatura real da caldeira, o modo de vista

e eficácia sem perder a visão geral. A imagem do ecrã

básica que permite a escolha entre o gerador de calor

pode ser transmitida via internet 1:1 para tablets

e uma visão geral do sistema ou o modo retro que

ou computadores. Nas parametrizações, consultas

possibilita a utilização de controladores analógicos

e opções de visualização de toda a informação dos

como acontece com o controlador Bosch CFB.

dispositivos de controlo é possível selecionar, por

Vista básica

Modo retro do controlador

Gestão manual da caldeira

analógico Bosch CFB

Gestão do circuito
de aquecimento

Temperatura ambiente definida

Gestão manual do circuito
de aquecimento
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Maior liberdade de ação na planificação:
Entrada Modbus integrada

Com a nova entrada Modbus integrada
de fábrica, a Bosch oferece-lhe a possibilidade
de ligar facilmente diferentes instalações
através do sistema de gestão de edifícios.
Desde modo pode trabalhar com uma
comunicação por bus e ter uma visão geral
mais ampla e eficaz. Isto traduz-se
essencialmente, sobretudo para os
planificadores, numa maior liberdade
de ação na conceção de edifícios.

Ligação simples de diversos componentes
Para a implementação é utilizada tecnologia atual
de ligações por cabo de rede. Os componentes
correspondentes para a comunicação por Bus devem
estar ligados entre si com um cabo de rede.
Tudo a vista
A partir de um dispositivo de controlo consegue
visualizar, programar e otimizar todo o sistema.
A simples ligação a sistemas externos é feita em série
com um contacto on/off, uma entrada de 0-10V, uma
resposta de 0-10V e um indicador de falhas coletivo
livre de potencial, assim como um contacto com
bloqueio externo. Nos edifícios com tecnologias mais
avançadas (hospitais, escolas, e.t.c.), a ligação ao
sistema de gestão de edifícios e a sua visualização
poder ser feita muito facilmente num ecrã através
da entrada Modbus.

Facilidade de ligação a todos os
componentes do sistema de gestão de edifícios,
especialmente apropriado para projetistas

Comunicação por Bus
O Bosch CC-8000 oferece possibilidades
de ligação a controladores de gama
superior através da comunicação
por Bus
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Paixão pelos detalhes:
mais propriedades e funcionalidades
Para além das novas e inovadoras funcionalidades como o ecrã tátil, internet e a entrada Modbus,
o Bosch CC-8000 oferece mais elementos de destaque que lhe irão facilitar o trabalho. Muitas vezes
são os pequenos detalhes que tornam a planificação e o trabalho no dia a dia em tarefas mais eficazes.

1 Ecrã tátil.
Com o ecrã de 7 polegadas, o padrão do sector com 800x480
pixéis e uma utilização fácil e intuitiva, este controlador
estabelece novos padrões de comodidade e utilização.
2 Calha DIN.
Disponível como acessório opcional integrável no controlador.
Agora o Bosch CC-8000 inclui também componentes adicionais
como por exemplo, um pequeno relé para converter sinais
livres de potencial.

3 Funções básicas.
Por baixo do ecrã tátil existem três teclas: para a função "análise
de combustão", para o desbloqueio do controlador e para
o modo de funcionamento de emergência do equipamento
ou do dispositivo de controlo.
4

Indicador de estado com luz LED.
O estado operativo do controlador é visível através de uma barra
horizontal por baixo das teclas com luzes LED, que apresenta
diferentes cores consoante o seu funcionamento. Esta
funcionalidade permite um fácil reconhecimento à distância
do estado de todo o sistema.

1

7

3

6

5
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5 Organização da cablagem.
Todos os cabos podem ser facilmente colocados, com segurança
e de forma ordenada graças às guias integradas para o efeito.
Durante a instalação, adesivos específicos de módulos
possibilitam uma visão geral mais ampla.
6

Outras interfaces.
Para o registo de dados, o dispositivo de controlo dispõe
de uma porta USB, uma ranhura para cartões SD, ideal para
atualizações de firmware.

7 Equipamento básico ainda melhor.
De fábrica, o Bosch CC-8000 permite o controlo de um circuito
de A.Q.S e do circuito da caldeira. Se as parametrizações não
se aplicarem, como alternativa é possível controlar um circuito
de aquecimento com misturadora.

Instalação rápida seja em parede ou em caldeira.
A instalação flexível sobre a caldeira, ou em parede, é muito
simples. A parede traseira permite uma instalação limpa, aberta
e rápida com muito espaço para as ligações.

2

4

8 Controlador remoto eficaz.
Além das novas funcionalidades
do dispositivo de controlo, o
controlador remoto BFU garante
um circuito de aquecimento
simples e de fácil utilização.
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Interface de internet moderna para
um maior controlo e flexibilidade
Com a moderna interface de controlo remoto, trabalhar com o controlador CC-8000 nunca foi tão flexível
e claro. Pode ter uma vista geral de toda a instalação independentemente de onde se encontre, acedendo
a partir de um computador ou tablet ao sistema de controlo, podendo inclusive realizar ajustes.

Um controlo a partir de qualquer local.

Mais informação e segurança para âmbitos

O acesso remoto para monitorizar e gerir o sistema é

de aplicação complexos.

feito por internet, permitindo uma representação 1:1

Para as necessidades mais complexas, o acesso

do ecrã tátil num dispositivo móvel. O gateway por IP

através do portal permite inclusive funcionalidades

para o acesso remoto liga-se facilmente ao Bosch

próprias das centrais de intercomunicação. A partir

CC-8000 através de um cabo de rede RJ45 e pode ser

desta aplicação, é possível fazer uma distribuição

utilizado numa rede interna. Ao ligar o gateway por IP

remota de dados com uma parametrização total, para

recorrendo a um router, pode-se aceder via internet

além de outras informações e funções sobre a

ao dispositivo de controlo a partir de qualquer local

utilização do portal: mais informações e segurança

e efetuar ajustes no sistema.

para âmbitos de aplicação mais complexos.

Vantagens para o operador:

Vantagens para o técnico:

▶▶ Representação 1:1 no computador ou tablet

▶▶ Reequipável e ampliável

▶▶ Diagnóstico completo dos últimos 20 aviso de avarias

▶▶ Funções de central de interligações

▶▶ Supervisão do equipamento a partir de qualquer lugar

▶▶ Otimização da eficácia energética

▶▶ Parametrização dos níveis de serviço

▶▶ Gestão de utilizadores e permissões
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Estruturas modulares eficazes
para processos perfeitos
Cada edifício e cada solução de aquecimento é distinta. Combinando os módulos adequados é
possível satisfazer estas individualidades de controlo, possibilitando uma maior coordenação e
eficácia. Além do mais, existem todas as condições para a ampliação do sistema mais tarde.

Tecnologia modular moderna.

etiquetar os módulos com informações que o utilizador

Antes e durante a fase de desenvolvimento do Bosch

considere convenientes. Com a ajuda das guias,

CC-8000, trabalhou-se intensivamente em conjunto com

a instalação é mais fácil e segura, graças também

especialistas em aquecimento. Para satisfazer as

ao reforço dos fixadores de módulos que proporciona

necessidades dos nossos clientes, a tecnologia modular

uma maior estabilidade.

da antiga versão do controlador foi mantida, mas com
uma modernização e otimização individual em diferentes

A ideia dos sistemas conta.

níveis. Por exemplo, as ligações, as denominações e as

Os peritos em energia da Bosch quando pensam nos

réguas de junção foram mantidas, não existindo novas

sistemas pensam mais além, pois não vêm apenas os

abreviaturas, mas sim ligações modulares atualizadas e

componentes individuais mas sim a forma em que

cobertas para melhorar a sua gestão.

estes se correlacionam.

Também se manteve a estrutura e a instalação básica,

A otimização continua das relações entre os

onde agora existe ainda mais espaço livre para as

componentes fazem dos sistemas de aquecimento da

ligações. O dispositivo de controlo é ampliável até

Bosch o que são: de alta eficiência, com a tecnologia de

quatro módulos adicionais, sendo também possível

ponta e cada vez mais, a soma dos seus componentes.

Os módulos facilmente se encaixam
nas posições de inserção dos
controladores. Para se obter uma
visão geral e conseguir trabalhos
mais eficazes é possível etiquetar
individualmente todos os módulos.
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Módulo de funções SI.
Tem como propósito a integração de dispositivos de
segurança externos no equipamento de aquecimento
ou no controlador do sistema, por exemplo, o detetor
de falta de pressão da água, o limitador de pressão,
o limitador de temperatura de segurança ou a
supervisão da neutralização.
Ligações para aumentar a segurança.
O módulo de funções SI é perfeito para os dispositivos
de segurança em conformidade com a norma DIN EN
12828. É possível ligar até cinco dispositivos de
segurança, podendo-se atribuir individualmente nomes
a cada um dos componentes.
A avaliação e visualização dos componentes ativos
é feita através do ecrã tátil, podendo também ser feita
através do sistema de controlo remoto.

Módulo SI

Vantagens do módulo de funções SI:
▶▶ Integração de um limitador de pressão mínima
e máxima
▶▶ Uma entrada geral de 4 pólos com atribuição
individual de nomes
▶▶ Quatro entradas adicionais de 2 pólos
configuráveis com atribuição individual de nomes
▶▶ Os dispositivos de segurança são ligados um a um
separadamente
▶▶ Possível avaliação de erros através de um
dispositivo de controlo por acesso remoto
(deteção do dispositivo de segurança ativado).
Módulo de funções MM.
Este módulo permite a integração de dois circuitos
de aquecimento com ou sem válvula misturadora
no equipamento de aquecimento ou no controlador
do sistema.

Módulo MM

Acesso a ambos circuitos de aquecimento com ou
sem válvula misturadora e bomba do circuito de
aquecimento:
▶▶ Possibilidade de ligação de um controlador remoto.
▶▶ Comutação alternável dia/noite com limitador de
tempo opcional.
▶▶ O circuito de aquecimento é parametrizável
como circuito de pré-regulação segundo as
necessidades externas.
▶▶ Entrada livre de potencial para, por exemplo,
uma ligação adicional por avaria de uma bomba.
▶▶ A adaptação automática da temperatura reduzida
em conformidade com a norma DIN EN 12831,
podendo ser configurável separadamente para um
circuito de aquecimento.
▶▶ Modo férias com funcionamento reduzido
seleccionável.
▶▶ Níveis de uso manual para o circuito de
aquecimento através do ecrã tátil.
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Módulo de funções MW.
Serve para integrar uma função de circuito
de aquecimento e outra para A.Q.S. no equipamento
de aquecimento ou no controlador do sistema.
Acesso de um circuito de aquecimento com ou
sem válvula misturadora e bomba do circuito
de aquecimento:
▶	Consultar a descrição do módulo de funções MM.

Módulo MW

Acesso de um circuito de A.Q.S. com bomba de
carga do acumulador e bomba de recirculação:
▶	Aquecimento de A.Q.S. com canal de temporização
próprio ligado no circuito de aquecimento.
▶	Aquecimento de A.Q.S. opcional em modo prioritário
ou em paralelo com os circuitos de aquecimento.
▶	Acesso a uma bomba de recirculação com ativação
de intervalos de funcionamento continuo e canal de
temporização próprio.
▶	Carga de A.Q.S. otimizada mediante o uso do calor
residual da caldeira.
▶	Entrada para transmitir avisos de avaria externos.
▶	Entrada exterior para o aquecimento pontual de
A.Q.S. fora dos momentos pré-estabelecidos ou para
ativar a desinfeção térmica.
▶	Possibilidade de desinfeção térmica diária.
Módulo de funções CM.
O módulo de funções CM permite a integração e o
controlo de até quatro geradores de calor em cascata.
Estes geradores de calor podem ser: geradores com
queimador externo ou geradores com queimador
integrado.

Módulo CM

Vantagens do módulo de funções CM:
▶▶ Livre combinação de caldeiras.
▶▶ Modo de funcionamento em paralelo/série
dependendo dos tipos de utilização específicos.
▶▶ Incorporação de um acumulador intermédio
estratégico para estruturas de equipamentos
alternativas com sensores On/Off.
▶▶ A limitação de carga é feita segundo a temperatura
exterior ou um contacto externo.
▶▶ A inversão de sequência das caldeiras de
aquecimento é selecionável, e pode ser diária,
segundo a temperatura exterior, segundo o horário
laboral ou segundo um contacto externo.
▶▶ Máximo de quatro módulos de funções por
equipamento (correspondentes a 16 geradores
de calor).
▶▶ Comunicação com as caldeiras através do Bosch
CC-8000 mediante uma entrada Ethernet.
▶▶ Comunicação com os geradores de calor EMS
através do BUS EMS.
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Módulo de funções AM.
Permite a integração de um gerador de calor alternativo,
por exemplo, um aparelho de cogeração, uma bomba de
calor a gás, uma caldeira de combustível sólido e/ou um
acumulador no equipamento de aquecimento ou no
controlador do sistema.
Vantagens do módulo de funções AM:
▶▶ Integração de geradores de calor regenerativos
mediante a implementação em todo o sistema,
por exemplo, cogeração CHP, bombas de calor,
caldeiras de biomassa (pellets).
▶▶ Integração de acumuladores intermédios no
equipamento de aquecimento mediante a sua
implementação através de diversas variantes
de ligação em todo o sistema.
▶▶ Requer um gerador alternativo "automático"
através de um contacto livre de potencial para

Módulo AM

a protecção da carga básica mediante
estratégias selecionáveis e/ou um
temporizador.
▶▶ Controlo do circuito de aquecimento do
gerador de calor alternativo.
Comunicação direta com equipamentos de cogeração
Bosch CHP através da entrada Ethernet ou ModBus RTU.
▶▶ Intergração simples, rápida e segura no método de
controlo.
▶▶ Pedido/autorização do CHP através do ModBus.
▶▶ Monitorização de valores, informações de
funcionamento e avisos de avarias de CHP
no sistema de controlo CC-8000.
▶▶ Ajuste automático de parâmetros individuais.

Vantagens do sistema:
▶▶ Qualidade técnica de grande valor resultante
da experiência acumulada de um fabricante
e distribuidor.
▶▶ Todos os componentes do sistema perfeitamente
ao alcance.

▶▶ Ajuste ótimo de todos os componentes.
▶▶ Vocacionado para o futuro através da integração
de energias renováveis e da possibilidade de
ampliar o sistema para integrar componentes
mais eficazes.
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Eficiência numa nova geração

CC8311

CC8312

Aplicação: Caldeira com queimador externo a gás/gasóleo

CC8313

CC8314

Aplicação: Caldeira com queimador integrado com Safe

Controladores CC-8311 e CC-8313 ampliáveis com os módulos
FM-SI

FM-MM

FM-MW

FM-WX

FM-MX

Mando BFU

FM-CM

FM-SM

CC8310
Funcionalidades básicas dos controladores
centrais, ampliáveis para instalações de uma ou
mais caldeiras e para subestações e
controladores autónomos (CC8311-CC8313)

Telecontrol

Funcionalidades básicas dos controladores
complementares para caldeiras adicionais
como para o controlo através de um controlador
superior (CC8312-CC8314)

Circuito de caldeira com bomba e/
ou como alternativa ao circuito de
aquecimento

Controlo modulante adaptável de
bombas de circuito de caldeiras
altamente eficientes (0-10V)

Circuito de caldeira com bomba e/
ou como alternativa ao circuito de
aquecimento

Controlo modulante adaptável de
bombas de circuito de caldeiras
altamente eficientes (0-10V)

1 acumulador de A.Q.S.
com recirculação

1 circuito de aquecimento (com/
sem misturadora, como alternativa
ao circuito de aquecimento

Ligação de até 4 componentes de
segurança externos

Controlo de queimadores por
etapas ou modulantes

Procura de calor
através de um sinal
0-10V e aviso coletivo
de avarias

Ethernet (IP) assim
como interface MODBus TCP/IP e MODBus RTU

Monitorização e
parametrização do
sistema de controlo
via internet

Procura de calor
externa On/Off ou
modulante mediante
um sinal de 0-10V

Aviso coletivo de avaria
assim como contacto
de paragem externo

Interface MOD-Bus
TCP/IP e
MOD-Bus RTU
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