Bosch CC-8000: Eficiência numa nova geração.
Funcionalidades básicas dos controladores centrais, ampliáveis para instalações de uma ou mais caldeiras,
como também para subestações e controladores autónomos

CC8311

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

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

Ethernet (IP) assim como
interface MOD-Bus TCP/IP
e MOD-Bus RTU

Monitorização e
parametrização do sistema
de controlo via internet

Controladores CC-8311 e CC-8313 ampliáveis com os módulos:

Aplicação: Caldeira com queimador externo a gás/gasóleo
FM-SI

▶ Integração de até 5 dispositivos de segurança externos, por
exemplo, detetor de falta de pressão de água, limitador de pressão,
limitador de temperatura de segurança ou super ou a supervisão da
neutralização
▶A
 valiação de erros, mediante o dispositivo de controlo ou por
acesso remoto
▶M
 áx. 1 módulo por controlador

FM-MW

▶ 1 circuito de aquecimento com ou sem misturadora
▶ 1 circuito de A.Q.S. com bomba de circulação
▶ Entrada por circuito para, por exemplo, avisos de avaria da bomba
▶E
 ntrada para procura externa do circuito de aquecimento e entrada
para desinfeção térmica
▶ Máx. 1 módulo por controlador
▶ Possibilidade de ligação de um comando BFU

▶ 2 circuitos de aquecimento com ou sem misturadora
▶ Possibilidade de ligação de um comando BFU por circuito
▶ Entrada por circuito de, por exemplo, aviso de avaria da bomba
▶ Entrada por circuito de procura externa
▶ Máx. 4 módulos por controlador

FM-SM

▶ Para o controlo de sistemas solares complexos para produção de
A.Q.S. e apoio ao aquecimento
▶ Controlo de um segundo campo de coletores e aquecimento de
piscina
▶ Controlo da válvula de três vías de apoio ao aquecimento
▶ Máx. 1 por controlador

FM-WX

FM-MX

Comando BFU

▶ 1 circuito de aquecimento com ou sem misturadora
▶B
 omba de circuito de aquecimento modulante através de um sinal
PWM de 0-10V
▶ Troca de dados com a bomba do circuito de aquecimento
▶ Possibilidade de ligação de um comando BFU
▶ Entrada para ligação de aviso de avaria externa
▶ Entrada para procura externa
▶ Máx. 4 módulos por controlador

Aplicação: Caldeira com queimador integrado com Safe

FM-MM

FM-CM

▶ Integração de até 4 geradores de calor convencionais no sistema de
aquecimento
▶L
 ivre combinação de caldeiras
▶L
 imitação de carga e inversão de sequência de caldeiras
parametrizável
▶ I ntegração de 1 acumulador
▶M
 áx. 4 módulos por controlador

CC8313

▶ 1 circuito de A.Q.S. com carga de um acumulador através de um
permutador de placas, com controlo de bombas e válvula de três vias
▶ Controlador modulante de bombas de carga de acumulação através de
um sinal PWM de 0-10V
▶ Bomba de recirculação por controlo do diferencial de temperatura
através de um sinal PWM de 0-10V
▶ Controlo de válvula de três vias prioritária do permutador de placas
▶ Proteção anti calcário com proteção de temperatura ajustável

▶ Utilização fácil e intuitiva para a gestão de um circuito de
aquecimento
▶ Comutação do modo de funcionamento com teclas de Dia/Noite/
automático
▶ B otão giratório para o ajuste da temperatura ambiente
▶ Sonda de temperatura integrada ou externa
▶ Aviso de avarias através de luzes LED

Acesso Remoto

CC8310

▶ Ampliação das funções de acesso remoto de fábrica para
aceder aos níveis de serviço, registo de dados, administração de
utilizadores e funcionalidades do centro de controlo
▶ Acessórios necessários: Gateway integrável, e utilização de portal

▶ Controlador ampliável para até 4 módulos adicionais em
combinação com os controladores CC-8311 e CC-8313
▶C
 omunicação via BUS a controladores adicionais CBC

Funcionalidades básicas de controladores complementares para caldeiras adicionais como para o controlo através de um controlador superior

CC8312

Circuito de caldeira
com bomba e/ou válvula
de três vias

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

Ligação de até 4
componentes de
segurança externos

Controlo de queimadores
por etapas ou modulantes

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

CC8314

