Ficha de Seleção

Sistema de controlo – Bosch CC-8000

Descrição controlador Bosch CC-8000
Sistema de controlo para caldeiras com queimador integrado, e no futuro, disponível para todos os geradores de calor
Bosch.
Baseado no conceito modular de controlo, que permite uma máxima flexibilidade e adaptabilidade às necessidades
de controlo da instalação. O Controlo é feito através de um ecrã tátil de 7˝ que facilita tanto a programação como o
diagnóstico do sistema.
De fábrica integra uma ligação por IP / ModBus o que facilita a sua integração em sistemas de gestão de edifícios.
Permite o controlo de sistemas complexos, dependendo dos módulos de funções instalados.

Controlador Bosch CC-8313


Controlador digital com conceito modular, para
o controlo de caldeiras de médias e grandes
potências;



Montagem flexível em caldeira ou em parede
de forma muito simples. Inclui guias para
cabos e retentores;



Ecrã tátil de alta resolução a cores de 7” com
pictogramas, para parametrização, consulta e
visualização de todos os dados do dispositivo
de controlo. Desmontável, para evitar danos
durante a fase de instalação;



De raiz, permite o controlo de um circuito de aquecimento com ou sem misturadora (como alternativa permite o
controlo das condições de funcionamento da caldeira) e da carga de um acumulador de A.Q.S;



Possibilidade de controlar a temperatura de impulsão mediante uma curva de aquecimento por sonda exterior;



Controlo de caldeiras com queimador e programador digital de combustão integrado, ou caldeiras com protocolo
de comunicação EMS;



Fácil integração em sistemas de gestão de edifícios através da ligação MOD-Bus-TCP / IP / MOD-Bus-RTU
incluída de fábrica;



Proteção IP 40;



Inclui uma sonda de temperatura exterior (FA) e uma sonda de temperatura adicional (FZ).



É possível aumentar as opções de controlo através da integração de módulos adicionais. Para isso, o controlador
dispõe de 4 entradas especificamente para a instalação desses módulos adicionais;



Visualização remota de parâmetros da instalação através do MEC Remote

Caldeiras compatíveis


Condens 7000 F
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Sistema de controlo – Bosch CC-8000

Dados técnicos Bosch CC-8313

Circuitos hidráulicos possíveis de controlar
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Sistema de controlo – Bosch CC-8000

Módulo FM-MM


Para o controlo de 2 circuitos de aquecimento com ou sem
misturadora;



Totalmente isolado garantindo assim uma manipulação segura do
mesmo. Possibilidade de uma fácil identificação dos circuitos mediante
o apontamento de notas no próprio módulo;



Possibilidade de ligar um comando á distância por circuito;



Modo verão e modo férias;



Máximo de 4 módulos por controlador;



Inclui sonda de temperatura de impulsão (FV/FZ).

Controladores compatíveis


CC-8318

Dados técnicos FM-MM

Circuitos hidráulicos possíveis de controlar
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Sistema de controlo – Bosch CC-8000

Módulo FM-MW


Para o controlo da produção de A.Q.S. através de um acumulador, e de
um circuito de aquecimento com ou sem misturadora;



Controlo da bomba de carga e de recirculação do acumulador de A.Q.S.
Possibilidade de executar uma desinfeção térmica diária;



Modo verão para o circuito de aquecimento e modo férias;



Totalmente isolado garantindo assim uma manipulação segura do
mesmo. Possibilidade de uma fácil identificação dos circuitos mediante
o apontamento de notas no próprio módulo;



No máximo 1 módulo instalado por sistema, ou seja, um máximo de 2
circuitos de A.Q.S. controláveis por sistema;



Inclui sonda de temperatura de A.Q.S. (9 mm);

Controladores compatíveis


CC-8318

Dados técnicos FM-MW

Circuitos hidráulicos possíveis de controlar
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Sistema de controlo – Bosch CC-8000

Módulo FM-SI


Para a integração de sistemas de segurança externos tais como: limitador de
pressão, detetor de falta de pressão da água, limitador da temperatura de
segurança, monitorização do neutralizador de condensados;



Totalmente isolado garantindo assim uma manipulação segura do mesmo.
Possibilidade de uma fácil identificação dos circuitos mediante o apontamento
de notas no próprio módulo;



No máximo 1 módulo instalado por controlador;



Não é possível a sua utilização em caldeiras com controlo via Bus EMS. Deve
ser instalado na entrada esquerda do controlador;

Controladores compatíveis


CC-8313

Dados técnicos FM-SI
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