Príslušenstvo kotolne
www.bosch-industrial.com/sk

Pre vysokú účinnosť,
životnosť a disponibilitu
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Horúcovodné kotly
Teplovodné kotly
UT-L

UT-M

UT-H

UT-HZ

Výkon MW

0.6–25

0.7–19

0.8–18

13–38

Teplota max. °C

110

190

225

225

Tlak max. bar

16

16

30

30

Parné kotly
UL-S(X)

ZFR(X)

Výkon t/h

U-MB
0.2–2

0.3–4.8

CSB
0.3–5.2

1.2–28

18–55

Teplota max. °C

204

110

204

300

300

Tlak max. bar

16

0,5

16

30

30

Efektivita

Kotol na odpadové teplo
HRSB

4-ťahový kotol
s horákom

3-ťahový kotol
bez horáka

Rekuperácia
a využitie tepla

Parný kotol na odpadové teplo

Kotol na odpadové teplo – para/horúca voda

Odpadové teplo

Riadenie kotla/systému

Voda

Prívod paliva

Riadiaca skriňa

Moduly

Komponenty

Para/kondenzát
Moduly
Module

Spaľovanie
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Kvalita vďaka 150 ročným skúsenostiam
Bosch Industriekessel je celosvetovo renomovaným špecialistom na kotlové systémy
všetkých veľkostí a výkonových tried. Už viac ako 150 rokov sa staráme o inováciu v
konštruovaní priemyselných kotlov.

To, čo začalo v roku 1865 ako malá dielňa na výrobu
kotlov pod rodinným menom Loos, sa v minulých
desaťročiach rozvinulo do podoby globálneho
popredného dodávateľa priemyselných kotlov. Viac
ako 120 000 dodaných kotlových systémov vo viac

ako 140 krajinách po celom svete sú dôkazom renomovanej kvality, spoľahlivosti a výkonnosti našich
priemyselných kotlov vyrobených v Gunzenhausene
(Nemecko) a Bischofshofene (Rakúsko).

Efektívne systémy
Naše modulárne kotlové systémy dokážu výrazne
znížiť prevádzkové náklady v porovnaní s konvenčnými
kotlami. Okrem úspory paliva, naše systémy taktiež
znižujú spotrebu vody, chemikálií a elektrickej energie, ako aj výdavky na prevádzku a obsluhu.

Dokonalé riadenie
Vďaka inteligentnému riadeniu kotlových systémov sa
zvyšuje disponibilnosť a efektivita zariadení. Inteligentné funkcie riadenia, ako napríklad pri studenom
štarte alebo sústavách viacerých kotlov, navyše podstatne zvyšujú životnosť kotlových systémov.

Profesionalita v každom kroku
Či sú to 3D údaje, technické výkresy alebo dokumenty
pre výberové konania a schvaľovacie procesy, experti
firmy Bosch ponúkajú odborné poradenstvo v každej
fáze projektu - od koncepcie až po uvedenie do
prevádzky.
Dôvera a otvorený prístup partnerov zabezpečujú
úspech na obidvoch stranách. Dimenzovanie a výbava
produktov špecificky pre jednotlivých zákazníkov
umožňujú individuálne riešenia, ako aj jednoduché
dodatočné vybavenie modulmi.
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Presnosť vďaka zváraniu v
tej najlepšej pozícii
Zváranie vo vodorovnej pozícii s modernými
metódami zvárania umožňuje homogénnu
štruktúru, zvýšenú hĺbku zvaru a geometrie s
eliminovaním vrúbkov.
Použitie zváracích robotov
Pre konštantne vysokú kvalitu na veľmi
zaťažovaných zvaroch sa používajú poloautomatické a plne automatické zváracie roboty.

Materiál s nízkym pnutím

Moderné plazmové a laserové rezacie zariadenia
umožňujú šetrné rezanie kovov. Naše kotly tak
ponúkajú vyššie záťažové rezervy pri neskoršej
prevádzke.
Vlastná výroba plamenca
Všetky hladké aj zvlnené plamence sa vyrábajú v
závode firmy Bosch a podliehajú tým najprísnejším
požiadavkám na kvalitu.

Bezpečnosť pri práci
a podpora mladých talentov
Iba spokojní a sústredení pracovníci zabezpečia
najvyššiu kvalitu. Najmodernejšie bezpečnostné
koncepcie a pracovné prostriedky sú súčasťou našej
celkovej koncepcie výroby, rovnako ako školenia a
ďalšie vzdelávanie našich pracovníkov.
Odborníci s certifikovanými znalosťami
Našich takmer 200 zváračov kotlov disponuje s viac
ako 1000 zváračskými skúškami. To umožňuje
zváranie na najvyššej úrovni a podľa medzinárodne
uznávaných štandardov.
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Optimálna konštrukcia
Kotly značky Bosch sú optimalizované na rýchlu schopnosť zohrievania a vysokú kvalitu pary, dosahovanú ideálnym pomerom objemu
vody voči parnému priestoru. Ideálne rozdelenie teploty a vytváranie parných bublín umožňujú šetrnú prevádzku aj pri dynamických odberoch pary. V porovnaní s inými konštrukciami kotlov,
dizajn kotla Bosch s veľkým parným priestorom znižuje počet vypnutí kvôli vysokému stavu vody a minimalizuje strhávanie vody z
hladiny. Naše inteligentné trojkomponentové ovládanie, v
kombinácii s pilotnými signálmi od veľkých spotrebičov pary a
menej časté prevetrávanie spaľovacej komory pri štarte horáka,
taktiež umožňujú kotlu reagovať na špičkové zaťaženie systému
mimoriadne rýchlo a spoľahlivo.
Dlhá životnosť
Konštrukcia kotla tradične používaná v starých parných lokomotívach bola neustále vyvíjaná ďalej. Konštrukcia bez rozperiek,
s úplne zasunutým plamencom ponúka maximálnu spoľahlivosť
a zvýšenú odolnosť voči studeným štartom.

Stará konštrukcia kotla s ťahmi vedenými
vedľa seba (obrázok hore). Konštrukcia kotla
Bosch (obrázok dole): S optimalizovaným
parným priestorom a optimalizovaným prenosom sily medzi plamencom a telesom kotla
pre dlhú životnosť.

Certifikovaná kvalita
Naše produkty vyrábame podľa aktuálnych štandardov a podľa
príslušných platných predpisov pre viac ako 140 krajín. Systémy riadenia kvality v našich závodoch sú certifikované podľa prísnych
smerníc. Na žiadosť zákazníka vykonávame aj dodatočné kontroly.

Najvyššia kontrola kvality
Kvalita má pre nás najvyššiu prioritu. Závodní kontrolóri certifikovaní združením TÜV, ako aj pracovníci TÜV kontrolujú a
dokumentujú našu kvalitu počas výroby až po schválenie.
Precíznosť a analýza
Vlastné laboratórium na kontrolu zváraných spojov a analýzu
materiálov zaručuje maximálnu transparentnosť. Až do 100 %
zvarov tlakového telesa sa röntgenuje. V našich troch röntgenových komorách je ročne vyhodnocovaných viac ako 25 000
röntgenových snímok zvarov.
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Inteligentné systémové riešenia úspory energie
Vysoko efektívne kotlové systémy s dokonale zosúladeným príslušenstvom kotolne znižujú spotrebu
energií a produkciu emisií.

Riadiaci systém
kotolne SCO

Riadenie kotla
BCO

Riadenie kotla
BCO

Parné kotly s
integrovaným
ekonomizérom

Modul cirkulácie oleja OCM		 Modul zásobovania olejom OSM
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Spotrebič

Parný
rozdeľovač

Kondenzátny
modul CSM

Spalinový
výmenník tepla
s kondenzáciou
spalín

Analyzátor vody
WA

Modul tepelnej úpravy vody WSM

Modul chemickej
úpravy vody
WTM
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Moduly pre parné kotly
Naše moduly pre parné kotly umožňujú vybavenie vášho zariadenia podľa vašich požiadaviek.
Zabezpečujú maximálnu bezpečnosť prevádzky, ako aj dlhú životnosť a efektívnosť pri špecifických
podmienkach prevádzky.

Modul tepelnej úpravy vody WSM

Modul tepelnej úpravy vody zásobuje parný kotol
odplynenou a chemicky upravenou napájacou vodou a
odvádza odsoľ a odkal z kotla do expandéra.
	Zásobník kondenzátu a doplňujúcej vody
	Čiastočné termické odplynenie napájacej vody s
WSM-T
	Úplné termické odplynenie napájacej vody s WSM-V
	Chemická úprava napájacej vody
 Expanzia a chladenie odsolenej a odpadovej vody
 Chladenie vzoriek vody
	PLC regulácia a vizualizácia pre
– hladinu vody v zásobníku
– teplotu napájacej vody pri WSM-T
– tlak zásobníka pri WSM-V
– teplotu vypúšťacej vody
	Riadenie pre dávkovanie chemikálií
	Ochrana pred chodom čerpadiel nasucho
	Poistka proti preplneniu

Modul tepelnej úpravy vody WSM-V na úplné odplynenie určený
pre všetky parné kotly s výkonmi od 2000 do cca. 100 000 kg/h.

Konštrukcia
Všetky komponenty sú prepojené potrubím, tepelne
izolované a elektricky zapojené do multifunkčnej
montážnej jednotky. Kompaktný modul je namontovaný
na stabilnom nosnom ráme a je navrhnutý pre inštaláciu
na rovnú podlahu. Ovládanie na báze PLC s dotykovým
displejom automaticky riadi všetky relevantné funkcie.

Modul tepelnej úpravy vody WSM-T na čiastočné odplynenie
určený pre všetky parné kotly s výkonmi do 8000 kg/h.
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Výbava
Modul pozostáva z parou vyhrievaného zásobníka
napájacej vody, zariadenia na dávkovanie chemikálií,
expandéru a chladiča odpadových vôd, chladiča vzoriek
vody, z príslušných armatúr, ako aj riadiaceho rozvádzača. Ako voliteľná opcia je k dispozícii dodatočné
príslušenstvo, ako je napríklad zariadenie na spätné
získavanie tepla z odluhu, druhé dávkovanie chemikálií
alebo moduly napájacích čerpadiel. Pri WSM-V type je
na zásobníku napájacej vody kaskádový alebo tryskový
odplynovač.

Prehľad výhod
	Rýchly a jednoduchý návrh a inštalácia
	Žiadna požiadavka na nátokovú výšku, osadenie na
podlahe
 Pripravenosť na prevádzku len s niekoľkými
pripojeniami
 Jednoduché uvedenie do prevádzky, údržba a prevádzka
 Kompletná jednotka so zárukou
 Spoľahlivé zásobovanie náhradnými dielmi
 Jednoduchá preprava a zmena umiestnenia
 Vysoký účinok odplynenia s WSM-T
 Najvyšší účinok odplynenia s WSM-V
 Znížená spotreba chemikálií s WSM-V
 Bezproblémová a spoľahlivá prevádzka kotla a kotlového systému

Akumulátor pary SAM

Modul slúži na uloženie definovaného obsahu energie,
ktorý je k dispozícii pri poklese tlaku ako uvoľnená para.
Oblasťou využitia je pokrytie špičkových zaťažení,
napríklad pri krátkodobom prekročení kapacity zariadenia na vytváranie pary. Teplo z dodatočného odparovania je tým väčšie, čim väčší je objem vody zásobníka.
Zásobník pary je na 50 % naplnený vodou a parou je
nahrievaný na plniaci tlak. Otvorením uzatváracích
zariadení na strane spotrebiča sa zásobník vyprázdni.
Do zásobníka je privádzané vždy presne rovnaké
množstvo pary, ako bolo predtým odobraté. Spravidla
tak nie je potrebné privádzať do zásobníka pary počas
prevádzky dodatočnú napájaciu vodu. Aby sa zabránilo
stúpajúcej hladine vody, akumulátor je vybavený plavákovým odvádzačom kondenzátu.
Konštrukcia
Akumulátor pary pozostáva z ležiaceho valcového
zásobníka so zabudovanou dýzovou rúrou pre paru.
Výbava
Modul je tepelne izolovaný, dodáva sa ostrojený a
pripravený na prevádzku. Modul je vybavený
odvzdušňovacou, uzatváracou vypúšťacou a plniacou
armatúrou, armatúrou na vstup a odober pary, poistkou proti preplneniu a pretlaku, priamym ukazovateľom teploty, ako aj zariadením na zobrazenie úrovne hladiny vody.

Prehľad výhod
	Vyrovnanie krátkodobých výkonových špičiek
 Zníženie strhávania vody z hladiny a jeho
negatívnych účinkov
	Zníženie počtu štartov parného kotla
 Zníženie spotreby energie a opotrebenia
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Kondenzátny modul CSM
Tlakový kondenzátny modul CHP
Kondenzát z parných spotrebičov sa privádza,
zhromažďuje a dočasne ukladá v kondenzátnom
module. Čerpadlo kondenzátu dopravuje kondenzát v
závislosti od spotreby vody späť do modulu tepelnej
úpravy vody. Beztlakové kondenzátne moduly sa
zvyčajne umiestňujú v blízkosti spotrebičov.
Tlakový kondenzátny modul udržiava kondenzát na
tlaku a teplote, aby sa zabránilo expanzným stratám
pary, prípadne aby boli podstatne nižšie. V prípade
potreby je kondenzát prostredníctvom čerpadla
privádzaný priamo do parného kotla. Opätovné odplynenie vysokotlakového kondenzátu nie je potrebné.
Tlakové kondenzátne moduly by sa mali používať
vždy, keď je zavádzanie kondenzátu do nádrže na
napájaciu vodu alebo beztlakových kondenzátnych
modulov sprevádzané vysokými expanznými stratami
v dôsledku parametrov kondenzátu.

kondenzátny modul je pripravený na voľné zabudovanie a vyžaduje nátokovú výšku minimálne 1,5 metra.
Inteligentné ovládanie s dotykovým displejom automaticky riadi všetky relevantné funkcie.
Výbava
Modul pozostáva zo zásobníka na kondenzát, modulu
kondenzných čerpadiel, riadiacej skrine a ostrojenia.
Zariadenie je dodávané kompletne prepojené
potrubím a tepelne izolované.
Prehľad výhod
 Znížená spotreba energií a vody vďaka zníženému
množstvu prídavnej vody
 Minimalizovanie expanzných strát pary, množstva
odsolenia a odkalenia, menšia spotreba chemikálií a
znížený potenciál korózie v parnom kondenzátnom
systéme pri použití tlakových kondenzátnych modulov

Konštrukcia
Všetky komponenty sú prepojené potrubím, tepelne
izolované a elektricky zapojené do multifunkčnej
montážnej jednotky. Beztlakový kondenzátny modul
je namontovaný na stabilnom nosnom ráme a je
navrhnutý pre inštaláciu na rovnú podlahu. Tlakový

Beztlakový kondenzátny modul zbiera kondenzát, ktorý sa
následne cez odplyňovacie zariadenie vracia späť do
systému.

Množstvo paliva, prídavnej vody a chemikálií na úpravu vody je
pri použití tlakového kondenzátneho modulu výrazne znížené.
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Expandér a chladič odpadových
vôd BEM

Expandér odpadných vôd
s rekuperáciou tepla EHM

Expandér a chladič odpadových vôd slúži na zachytávanie všetkej horúcej odpadovej vody z parného kotlového systému. Odpadová voda sa zbiera, expanduje a
chladí na prípustnú teplotu pre vypúšťanie do
kanalizácie. Modul BEM je navrhnutý pre viackotlové
zariadenia s maximálne tromi parnými kotlami.

Modul získava späť značnú časť energie z horúcich odpadových vôd kotlového systému (odluh/kondenzát). V
expanznej nádobe expanduje voda, ktorá je pod tlakom.
Para vznikajúca pri expandovaní podporuje ohrev zásobníka s napájacou vodou. V následne zaradenom výmenníku tepla sa prídavná voda kotlového systému predohreje a odluh/kondenzát sa schladí na teplotu cca. 35 °C.

Konštrukcia
Uzatvorená stojaca nádoba namontovaná na nosnej
konštrukcii, s rôznymi prítokovými a odtokovými
hrdlami. Dolná polovica je počas prevádzky naplnená
vodou, horná polovica slúži ako priestor na expandovanie. V dolnej časti modulu je meraná teplota média
a prevádzaná pomocou prevodníka na elektrický
signál. Doplňovaním studenej mäkkej prídavnej vody
sa odpadová voda ochladí a pri dosiahnutí prípustnej
teploty pre vypúšťanie sa odvedie do kanalizácie.
Reguláciu teploty vypúšťanej vody je možné vykonávať
prostredníctvom riadiacej jednotky modulu.
Výbava
Modul pozostáva zo stojaceho uzatvoreného valca,
vybaveného tepelnou izoláciou a ochranným plášťom.
Dodáva sa kompletne zmontovaný a vybavený všetkými
potrebnými armatúrami.
Prehľad výhod
 Pripravený na okamžitú prevádzku - rýchla a jednoduchá montáž s malým počtom pripojení
 Dodržiavanie oficiálnych smerníc vďaka automatickému spôsobu prevádzky

Konštrukcia
Modul pozostáva z expanznej nádoby, integrovaného
výmenníka tepla na rekuperáciu tepla, z nosnej
konštrukcie a potrebného ostrojenia.
Výbava
Modul sa dodáva kompletne zmontovaný, vybavený
všetkými potrebnými armatúrami a tepelne izolovaný.
Prehľad výhod
 Pripravený na okamžitú prevádzku - rýchla a jednoduchá montáž s malým počtom pripojení
 Zvýšenie efektívnosti systému
 Znížené náklady na palivo, chladiacu vodu a odpadové vody
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Kombinovaný expandér odpadových vôd
s rekuperáciou tepla EHB

Chladič bridových pár VC

Modul pozostáva z kombinácie expandéra a chladiča
odpadových vôd s rekuperáciou tepla EHM a expandéra a chladiča odpadových vôd BEM. Slúži tak na
spätné získavanie energie z horúcich odpadových vôd
(odluh/kondenzát) ako aj na odvádzanie odpadovej
vody pri dodržaní teploty prípustnej pre vypúšťanie
do kanalizácie.

Pri termických zariadeniach na úplné odplynenie vzniká
na základe princípu ich fungovania bridová para. Bez
chladiča bridových pár by bola bridová para bez
využitia odvádzaná do vonkajšieho prostredia. V parnom chladiči však bridové pary prostredníctvom
výmenníka tepla kondenzujú. Tepelná energia vznikajúca pri ochladzovaní bridovej pary sa používa na ohrev
prídavnej vody.

Konštrukcia
Modul pozostáva z expandéra, zásobníka a chladiča
odpadových vôd. Na rekuperáciu tepla slúži integrovaný výmenník tepla s príslušnými armatúrami.
Výbava
Dva nad sebou umiestnené vzájomne prepojené valce,
zberné potrubie a všetky potrebné armatúry. Dodáva
sa kompletne zmontovaný a tepelne izolovaný.
Prehľad výhod
 Pripravený na okamžitú prevádzku - rýchla a jednoduchá montáž s malým počtom pripojení
 Dodržiavanie oficiálnych smerníc vďaka automatickému spôsobu prevádzky
 Zvýšenie efektívnosti systému
 Znížené náklady na palivo, chladiacu vodu a odpadové vody

Konštrukcia
Doskový výmenník tepla so závitovými prípojkami, časti v
styku s médiom sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Výbava
Modul pozostáva z výmenníka tepla s príslušnými
armatúrami.
Prehľad výhod
 Rekuperácia tepla a ňou zvýšená účinnosť
 Energia využiteľná na dodatočný ohrev alebo na
ohrev samostatného okruhu
 Znížená spotreba paliva
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Napájací modul PM

Modul na reguláciu napájacej vody RM

Modul sa používa na dopravu napájacej vody zo zásobníka napájacej vody do parného kotla, alebo na dopravu
kondenzátu zo zásobníka kondenzátu do odplyňovacieho zariadenia. Ako voliteľná opcia, je možné napájací
modul vybaviť motorom s frekvenčným meničom pre
plynulú reguláciu množstva napájacej vody v závislosti
od požadovaného množstva.

Ak nie je k dispozícii napájacie čerpadlo s frekvenčným
meničom, odporúča sa kontinuálna regulácia napájacej
vody s modulom na reguláciu napájacej vody RM, ako
alternatíva pre všetky kotly vybavené modulačnými
horákmi a výmenníkmi tepla spalín. Modul sa stará o
dlhšie doby prúdenia cez výmenník tepla spalín a tým
aj o optimálnu rekuperáciu tepla zo spalín kotla.
Súčasne je prostredníctvom modulu na reguláciu
napájacej vody zabezpečený minimálny prietok
potrebný na chladenie napájacieho čerpadla.

Konštrukcia
Dodávané čerpadlá sú vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadlá so vzduchom chladeným motorom. Sú
navrhnuté špeciálne na napájanie kotlov.
Výbava
Napájací modul sa z výrobného závodu dodáva kompletne zmontovaný na konzole s indikátorom tlaku,
uzatváracou, filtračnou a spätnou armatúrou.
Prehľad výhod
 Dodávaný zmontovaný pre rýchlu inštaláciu
 Možnosť frekvenčného meniča otáčok
 Znížený elektrický príkon a zvýšené prevádzkové
pohodlie

Predmontovaný modul sa inštaluje do potrubia napájacej vody, ako regulácia prítoku.
Výbava
Modul na reguláciu napájacej vody na plynulé regulovanie pozostáva z regulačného ventilu napájacej vody,
odtokového zariadenia, zariadenia na zachytávanie
nečistôt a dvoch uzatváracích armatúr, ako aj z obtokového bypassu.
Prehľad výhod
	Zvýšenie účinnosti výmenníkov tepla spalín
 Zníženie počtu spínaní čerpadiel
 Konštantná úroveň vody v kotloch
 Zabezpečený minimálny prietok na chladenie napájacieho čerpadla
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Spalinový výmenník tepla ECO,
samostatne stojaci
Výmenník tepla spalín (ekonomizér) patrí k základnému
vybaveniu pre energeticky optimalizovanú a ekologickú
prevádzku kotla.
Spaliny obsahujú značný tepelný potenciál. Moduly
ekonomizéra so svojimi vysoko efektívnymi plochami na
rekuperáciu tepla využívajú tento tepelný potenciál a
tým výrazne zvyšujú účinnosť nových alebo existujúcich
parných kotlových zariadení. Výmenník tepla spalín sa
inštaluje za kotol a používa sa pre „suchú“ prevádzku na
zohrievanie napájacej vody. Na využitie kondenzačnej
techniky môže byť dodatočne nainštalovaný výmenník
tepla spalín, kde sa môže ohrievať prídavná voda.

Prehľad výhod
 Zvýšenie účinnosti kotla efektívnou rekuperáciou
odpadového tepla
 Vysoké úspory paliva a znížené emisie CO2
 Kompaktne integrovaný v kotle alebo ako samostatné zariadenie pre jednoduché dodatočné vybavenie existujúcich zariadení

Konštrukcia
Spaliny zhromaždené v spodnej časti prúdia integrovaným výmenníkom tepla, kde dochádza k spätnému
získavaniu tepla.
Výbava
Servopohon, prepojenie prípojok rúrami, armatúry na
regulovanie spalín a uzatváracie vypúšťacie armatúry
sú zmontované a tak ako aj tepelná izolácia patria k
rozsahu dodávky z výrobného závodu.

Parný rozdeľovač SD
V rozdeľovači je para rozdelená pre jednotlivé
spotrebiče. Zbytková vlhkosť je oddelená a odvedená.
Konštrukcia
Rozdeľovač s potrebným množstvom výstupov je kompletne zmontovaný so všetkými potrebnými armatúrami
do modulovej jednotky.
Výbava
Rozdeľovače sú podľa rozsahu objednávky vybavené
indikátormi tlaku, uzatváracími a spätnými armatúrami,
armatúrami na odvod kondenzátu a sú tepelne izolované.

Prehľad výhod
	Zníženie tepelných strát v sieti na základe centrálneho rozdeľovania pri zariadeniach s komplexnými
štruktúrami spotrebičov
	Úspory vďaka centrálnej obsluhe a údržbe
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Systém predohrevu vzduchu APH
Modul predhrieva spaľovací vzduch a súčasne znižuje
teplotu spalín, čím sa zvyšuje účinnosť.
Pri novo zriaďovanom parnom kotlovom zariadení s
ekonomizérom sa predohrev vzduchu ponúka ako
opatrenie na zvýšenie účinnosti, ak by pri konkrétnom
procese nemalo zmysel začlenenie kondenzátora
spalín. Systém predhrievačov vzduchu je štandardne
ponúkaný pre jednoplamencové alebo dvojplamencové
parné kotly Bosch s duoblokovými horákmi. Z ekonomického hľadiska je tento systém výhodný pre parné
kotly od výkonov cca. päť ton pary za hodinu. Vďaka
možnosti inštalácie ventilátora priamo na vrchnú
plošinu kotla, vyžaduje kompaktný systém malý priestor
na inštaláciu. Návratnosť investície (ROI) je zvyčajne
1,5 až 2 roky.
Konštrukcia
Pri systéme Bosch sa časť zohriatej napájacej vody
využíva na zvýšenie teploty spaľovacieho vzduchu.
Týmto spôsobom ochladená napájacia voda zvyšuje
účinnosť kotla v dôsledku ďalšieho zníženia teploty
spalín v následne zaradenom kombinovanom výmenníku teploty spalín.
Výbava
Systém predhrievačov vzduchu pozostáva z trojcestného
ventilu, kombinovaného výmenníka tepla spalín a z
výmenníka tepla na strane vzduchu. V porovnaní s bežne
trhovo dostupnými dvojokruhovými systémami nie je
potrebné obehové čerpadlo, expanzná nádoba a
rozličné elektronické zabezpečovacie a regulačné zariadenia. Znižujú sa tak investičné náklady ako aj priebežné
náklady na údržbu a náhradné diely.
Prehľad výhod
 Zvýšenie účinnosti systému
 Zníženie spotreby paliva
 Zníženie emisií
N
ižšie investičné náklady v porovnaní s konvenčnými
riešeniami
 Nízka náročnosť na údržbu a opravy
 Krátka doba amortizácie
 Štandardizovaný systém od firmy Bosch v najvyššej
kvalite

Voda/Kondenzát
Para
Spaliny
1
2
3

Parný kotol
Výmenník tepla spaľovacieho vzduchu
Ventilátor

8

Spaľovací vzduch
Kombinovaný výmenník tepla spalín
Trojcestný ventil
Napájacia voda
Komín

9

Regulátor teploty

4
5
6
7

Zjednodušené znázornenie
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Modul na ochladzovanie napájacej vody
FWM
Teplota spalín je dôležitým kritériom pri hodnotení
účinnosti parného kotlového zariadenia. Staršie a
menšie zariadenia častokrát vykazujú relatívne vysoké
teploty spalín, sprevádzané zbytočne vysokými nákladmi na palivo. Technické riešenia na zníženie strát na
strane spalín, ako je výmenník tepla spalín a systém
predhrievačov vzduchu, sa rýchlo vyplácajú pri zariadeniach so strednými až vysokými operačnými hodinami. Modul chladenia napájacej vody je však nákladovo najvýhodnejšou alternatívou pre systémy s nižšími prevádzkovými hodinami a je zvlášť vhodný pre:
	Kotly s malou vratnosťou kondenzátu
Z
ariadenia bez modulov na predohrev prídavnej vody
P
ri kontinuálnej potrebe teplej vody, napríklad pre
kancelársku budovu alebo procesy
K
otlové zariadenia s ekonomizérmi bez následne
zaradených kondenzačných výmenníkov tepla
K
otly s nízkou dobou chodu, napríklad pri výrobe v
jednozmennej prevádzke
 Kotly s výkonom < 10 t/h
Konštrukcia
V module na ochladzovanie napájacej vody sa vo výmenníku tepla pomocou teplej napájacej vody ohrieva
studená prídavná voda. V dôsledku ochladenia napájacej vody dochádza v ekonomizéri kotla k väčšiemu
teplotnému rozdielu medzi spalinami a vodou. Lepším
prenosom tepla v ekonomizéri dochádzka k zníženiu
teploty spalín. Účinnosť kotla sa tým zvýši až o 1,8 %.
Regulácia modulu zabezpečuje, že teploty a prietoky sú
vždy v povolenom rozsahu. Tým sa zabraňuje:

Termickému pnutiu z dôvodu privádzania príliš studenej napájacej vody do kotla

K
orózii spôsobenej neželaným kondenzovaním spalín
pri príliš veľkom ochladení
Výbava
Modul na ochladzovanie napájacej vody pozostáva z
doskového výmenníka tepla vrátane izolácie, armatúr,
medzikusov potrubného vedenia a snímačov teploty.
Dodáva sa zmontovaný a pripravený na pripojenie na
základnom ráme. Dimenzovanie modulu a nastavenie
parametrov regulácie sa vykonáva špecificky podľa
konkrétnej zákazky v súlade so spôsobom prevádzky
zariadenia.
Prehľad výhod
 Znížené náklady na palivo
J
ednoduché dodatočné vybavenie pri starších zariadeniach vďaka malej potrebe miesta a jednoduchému
potrubnému prepojeniu
Z
osúladená regulácia pre bezpečnú prevádzku kotla a
komponentov
R
ýchla amortizácia aj pri zariadeniach s nízkym
počtom hodín prevádzky
 Pripravený na prevádzku s malým počtom pripojení
 Jednoduché uvedenie do prevádzky, obsluha a údržba

Voda/Kondenzát
Para
Spaliny

1 Modul na ochladzovanie
napájacej vody
2 Ekonomizér
3 Parný kotol

Zjednodušené znázornenie

4 Servisný modul pre vodu
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Analyzátor vody WA
Plynulá a bezproblémová prevádzka kotla závisí od
dobrej kvality vody. Analyzátor vody kontinuálne meria
a monitoruje:
 Hodnoty pH kotlovej vody
H
odnoty pH, obsahu kyslíka a vodivosti napájacej
vody
H
odnoty pH a vodivosti kondenzátu alebo vody v
parnom zásobníku
Všetky údaje sú prostredníctvom zbernicového systému prenášané do riadiaceho systému kotolne SCO.
Spoločne s vodivosťou kotlovej vody a vodivosťami
jednotlivých prúdov kondenzátu sú tak dostupné
všetky relevantné parametre vody v riadiacom systéme
kotolne SCO. Riadiace a regulačné úlohy podľa potreby
je tak možne vykonávať plne automaticky. Pri
prekročení stanovených hraničných hodnôt nasleduje
prenos všetkých parametrov do pamäte poruchových
hlásení SCO. Je možné taktiež kontinuálne ukladanie
údajov. Tie sa dajú prenášať cez zbernicový systém do
nadradeného riadiaceho systému a tam ďalej
spracovávať.
Funkcie analyzátora vody sú:
	Plynulá regulácia dávkovania chemikálií viažucich
kyslík
P
lynulá regulácia dávkovania pre alkalizáciu
R
iadenie armatúry pre bridové pary vrátane zobrazenia ušetrenej energie z bridových pár v kWh
Konštrukcia
Analyzátor vody pozostáva z analytickej a elektronickej
časti, ktoré sú umiestnené v dvoch nástenných skriniach, navzájom prepojených už z výroby.
Výbava
Analytická časť obsahuje meracie moduly:
	pH-Control na meranie hodnoty pH kotlovej vody
max. troch kotlov a napájacej vody
O
2-Control na meranie obsahu O2 napájacej vody
S
nímač vodivosti na meranie vodivosti napájacej
vody
	Na prípravu vzorky, prietokový chladič pre kotlovú
vodu a napájaciu vodu, ako aj riadiace armatúry na
spínanie a rozdeľovanie jednotlivých médií
 Indikátor prietoku na vizuálnu kontrolu

Elektronická časť obsahuje:
 Riadiacu jednotku vrátane dotykového panela
 Elektrické napájanie
 Elektroniku meracích modulov
K
omunikačné procesory pre výmenu údajov medzi
analyzátorom vody WA a riadiacim systémom kotolne
SCO
Prehľad výhod
Z
výšenie prevádzkovej bezpečnosti kontinuálnym monitorovaním hodnôt vody
A
utomatizované monitorovanie nepretržitým meraním
hodnoty pH, obsahu kyslíka a vodivosti
Ú
spora chemikálií dávkovaním prísad podľa potreby
Z
výšenie účinnosti zariadenia vďaka zníženiu strát pri
odsolení a úspore energie pochádzajúcej z bridových
pár
 Analyzátor vody dokáže monitorovať až tri kotly
V
šetky namerané hodnoty možno prenášať cez ethernet do riadiaceho systému kotolne SCO prípadne k
riadiacej technike zákazníka a vizualizovať
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Moduly pre horúcovodné kotly
Naše moduly pre horúcovodné kotly vám uľahčia montáž a bezpečnú prevádzku vášho zariadenia. Sú z
výrobného závodu predmontované, pripravené na zabudovanie a vhodné aj na dodatočnú montáž.

Výstupný medzikus SP

Výstupný medzikus RP

Prírubový medzikus vrátane bezpečnostno-technickej
výbavy pre uzavreté systémy.

Prírubový medzikus pre montáž na hrdlo spiatočky.

Konštrukcia
Rúra s prírubovými pripojeniami pre výstupné potrubie
s pripojením pre montáž bezpečnostno-technickej
výbavy.
Výbava
Medzikus výstupu je vybavený namontovaným
obmedzovačom hladiny, obmedzovačom maximálneho
tlaku, indikátorom tlaku, manostatovou rúrou s uzatváracím ventilom, uzatváracími armatúrami
(vyprázdňovanie, skúšobná funkcia) a uzatváracím
ventilom so skúšobnou prípojkou.
Prehľad výhod
 Predmontovaný a pripravený na zabudovanie, pre
rýchlu montáž
 Presné dodržanie príslušných smerníc

Konštrukcia
Rúra v tvare T s rozličnými prírubovými pripojeniami a
prípojkou pre kontrolu teploty.
Výbava
Na tomto medzikuse spiatočky je už pripravené
prírubové pripojenie pre expanzné vedenie, ako aj
prípojka pre teplomer alebo snímač teploty.
Prehľad výhod
	Predmontovaný a pripravený na zabudovanie, pre
rýchlu montáž
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Istenie teploty spiatočky RTS

Spalinový výmenník tepla ECO,
samostatne stojaci

Istenie teploty spiatočky horúcovodného kotla sa dá
realizovať udržiavaním teploty spiatočky alebo
zvyšovaním teploty spiatočky.

Spaliny kotla majú pri svojej vysokej teplote významný
tepelný potenciál. Výmenník tepla spalín odoberá teplo
horúcim spalinám a týmto predohrieva teplotu
spiatočky. Pre dodatočné dostrojenie sú vhodné samostatne stojace varianty ekonomizéra bez bypassu pre
kotly spaľujúce plyn, ako aj s bypassom a regulačnou
spalinovou klapkou pre teplovodné a horúcovodné kotly
s duálnym spaľovaním oleja/plynu.

Konštrukcia
Všetky jednotlivé časti príslušenstva, ako je medzikus
výstupu s bezpečnostno-technickou výbavou, medzikus spiatočky, armatúry pre výstup a spiatočku,
obehové čerpadlo a motorový trojcestný ventil sú
predpripravené do modulu RTS pripraveného na
zabudovanie.
Výbava
Udržiavanie teploty spiatočky pozostáva z:
 čerpadla kotlového okruhu
 trojcestnej regulačnej armatúry
 regulácie teploty spiatočky
 uzatváracích klapiek výstupu/spiatočky
Zvýšenie teploty spiatočky pozostáva z:
 primiešavacieho čerpadla
 uzatváracej klapky na strane nasávania
 uzatváracej klapky na strane tlaku
 spätnej klapky na strane tlaku
 motorovej uzatváracej klapky spiatočky kotla
 uzatváracej klapky výstupu kotla
Benefits
 Krátky čas montáže iba niekoľko hodín
B
ezproblémové dodržiavanie podmienok prevádzky

Ak je k dispozícii samostatný vodný okruh, odporúča sa
použiť kondenzačnú technológiu použitím kondenzátora
spalín z nehrdzavejúcej ocele.
Konštrukcia
Výmenník tepla vo zváranom vyhotovení pre inštaláciu za
kotlom s pripojovacími hrdlami pre vstup vody, výstup
vody a odvodňovanie vrátane revíznych otvorov zo strany
spalín. Pri variante s obtokom sú horúce spaliny vedené
prostredníctvom regulačných klapiek.
Výbava
Modul sa dodáva zmontovaný. Zdvíhacie oká, nožičky
resp. prepravne koľajničky a armatúra na regulovanie
spalín ako aj tepelná izolácia sú v rozsahu dodávky.
Prehľad výhod
 Zvýšenie účinnosti
 Vysoká úspora paliva a zníženie emisií CO2
 Integrovaný v kotle alebo samostatne stojaci pre
jednoduché dostrojenie existujúcich zariadení
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Moduly pre zásobovanie kotlov a inteligentné
riadiace systémy
Pomocou našich modulov môžete nastaviť prevádzku horúcovodných a parných kotlov presne podľa
vašich požiadaviek. Naša inteligentná riadiaca technológia vám k tomu ponúka maximálnu automatizáciu, energetickú účinnosť a spoľahlivosť.

Modul chemickej úpravy vody WTM
Aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa, je prevádzkovanie kotlových zariadení prípustné len s mäkkou
napájacou vodou. V smerniciach týkajúcich sa kvality
vody je ohraničená prípustná celková tvrdosť pre
rôzne konštrukčné druhy kotlov a spôsoby ich prevádzky. Pri zmäkčovaní vody je surová voda filtrovaná a
pomocou procesu iónovej výmeny sa vytvára prídavná
voda. Prvky spôsobujúce tvrdosť - ióny vápnika a
horčíka sa nahrádzajú iónmi sodíka.
Plne automatické vyhotovenia zjednodušujú obsluhu,
predchádzajú prevádzkovým chybám, umožňujú
nepretržitú prevádzku a pri konštantnej tvrdosti surovej vody zabezpečujú vyššie využitie kapacity zariadenia.
Konštrukcia
Na nosnej konštrukcii sú prehľadne a funkčne namontované všetky prvky zariadenia na zmäkčovanie vody.
WTM je vhodný pre všetky veľkosti kotlov.
Výbava
WTM pozostáva zo zariadenia na zmäkčovanie vody
a z nádrže na rozpúšťanie solí. Prípojka vypúšťacej
vody, kohút na odber vzoriek, indikátor tlaku, ako aj
regulačné, uzatváracie a filtračné armatúry dotvárajú
kompletný modul.

Prehľad výhod
 Konštantne mäkká napájacia voda, ktorá predchádza
usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích
plochách kotlov
	Dobrý prenos tepla, vysoká hospodárnosť a dlhá
životnosť kotla
 Vysoká prevádzková spoľahlivosť
	Pri prevedení s reguláciou podľa kvality odpadá
nutnosť externého monitorovania tvrdosti - lepšie
využitie kapacity zariadenia bez potreby trvalého
dozoru, aj pri kolísajúcej tvrdosti surovej vody
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Modul regulácie plynu GRM

Modul cirkulácie oleja OCM

Modul reguluje konštantný tlak plynu pred horákom
nezávisle od výšky vstupného tlaku a prietokového
množstva plynu. Zabezpečuje horák pred neprípustným
pretlakom a prietokom plynu.

Cirkulačný modul oleja upravuje tekuté palivá a zaznamenáva prietočné množstvo. Ako odberový modul
pripravený pre pripojenie na každý horák pre jednoduché zabudovanie cirkulačných potrubí so vstupným
tlakom minimálne 1,5 baru. Dvojkomorový olejový
zásobník je navrhnutý pre horáky s tlakovým
rozprašovačom so systémom spätných trisiek pre
spaľovanie ľahkých a tažkých vykurovacích olejov.

Konštrukcia
Všetky prvky zahrnuté v rozsahu dodávky sú usporiadané v potrebnom poradí a umiestené na nosnej
konštrukcii.
Výbava
Plynový regulačný modul GRM obsahuje všetky armatúry
ako filter, guľový kohút, uzatváracia armatúra atď., ktoré
sú potrebné pre prívod paliva do horáka.
Prehľad výhod
	Predmontovaný pre rýchlu montáž
 Presné dodržanie príslušných smerníc
 Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti

Konštrukcia
Cirkulačný modul oleja je zmontovaný do kompaktnej
jednotky, namontovaný na nosnej doske a dodáva sa s
krytom.
Výbava
Modul obsahuje dvojkomorový zásobník oleja, filtračnú
armatúru, ukazovateľ množstva oleja, uzatváraciu
armatúru, poistnú pretlakovú armatúru,
odvzdušňovaciu uzatváraciu armatúru ako aj dve
vyprázdňovacie zátky. Pri prevádzke na ťažký vykurovací olej je vybavený vyhrievaním filtra a zásobníka.
Prehľad výhod
 Predmontovaný pre rýchlu montáž
 Spoľahlivé zaznamenávanie prietokového množstva
oleja
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Modul zásobovania olejom OSM

Spalinový výmenník tepla
s kondenzáciou spalín

Modul zásobovania olejom sa používa na dopravu a

V tomto výmenníku tepla spalín je z existujúceho
zvyškového tepla spalín kotla získavané ďalšie teplo
s využitím kondenzačnej techniky.

filtrovanie fosílnych palív do cirkulačných potrubí pre
zásobovanie jedného alebo viacerých horákov.
Konštrukcia
Je predmontovaný ako jednoduchá alebo dvojitá stanica so všetkými armatúrami vo vani na zachytávanie
oleja pre jednoduchú montáž do cirkulačného potrubia.
Výbava
Dvojité stanice umožňujú čistenie filtrov bez
prerušenia prevádzky a ponúkajú 100 % rezervu.
Modul na dopravu ťažkého oleja je vybavený elektrickým alebo kombinovaným ohrevom - parou alebo
horúcou vodou.
Prehľad výhod
	Použiteľný pre všetky kotlové systémy Bosch so
spaľovaním oleja a zásobovaním okružným potrubím
	Predmontovaný pre rýchlu montáž

Princíp fungovania zodpovedá normálnemu ekonomizéru, vo výmenníku tepla spalín sa zo spalín kotla
získava teplo tým, že chladnejšia voda prúdi cez rúry
výmenníka tepla a znižuje teplotu spalín. Energia získaná kondenzovaním spalín vedie k zvýšeniu účinnosti
kotla a tým aj k zníženiu spotreby paliva, ako aj emisií.
Konštrukcia
Výmenník tepla z nerezu vo zváranom vyhotovení pre
inštaláciu za kotlom s pripojovacími hrdlami pre vstup
vody, výstup vody a odvodňovanie vrátane revíznych
otvorov zo strany spalín. Pri variante s bypassom sú
horúce spaliny regulované prostredníctvom
regulačných klapiek.
Výbava
Modul sa dodáva zmontovaný so zdvíhacími okami a
nožičkami, armatúrou na regulovanie spalín ako aj
tepelnou izoláciou.
Prehľad výhod
 Zvýšenie účinnosti
 Vysoká úspora paliva
 Jednoduché dodatočné vybavenie existujúcich 		
zariadení
P
oužiteľný pri parných aj horúcovodných zariadeniach
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Modul regulácie tlaku oleja ORM

Modul predohrevu oleja OPM

Zariadenie na reguláciu tlaku pre konštantné
udržiavanie tlaku v cirkulačnom olejovom potrubí.

Modul predohrevu oleja ohrieva ťažký vykurovací olej
na rozprašovaciu teplotu príslušného horáka.

Konštrukcia
Modul regulácie tlaku oleja pozostáva z regulátora
vrátane príslušenstva ako manometer, ventil manometra a obtoková armatúra.

Konštrukcia
Valcovitý výmenník tepla je s armatúrami zmontovaný
do kompaktnej jednotky a dodáva sa na stabilnej nosnej konštrukcii.

Prehľad výhod
 Predmontovaný pre rýchlu montáž
 Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti

Výbava
Výmenník tepla s vyťahovateľným zväzkom rúr je
voliteľne vybaviteľný parným alebo kombinovaným
parným/elektrickým vyhrievaním. Modul je predmontovaný vrátane regulácie vyhrievania, tepelnej izolácie a
všetkých armatúr a je pripravený na pripojenie.
Prehľad výhod
	Použiteľný pre všetky kotlové systémy Bosch so
spaľovaním oleja a zásobovaním cirkulačným
potrubím
 Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti
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Riadenie kotla BCO

Riadiaci systém kotolne SCO

Riadenie kotla BCO na báze PLC sa dá kombinovať so
všetkými parnými alebo horúcovodnými kotlami Bosch.
Predkonfigurované podľa projektovo-špecifických
požiadaviek ponúka BCO maximálnu prevádzkovú
transparentnosť a inteligentné funkcie riadenia pre
plnoautomatickú prevádzku kotla. Bosch dodáva riadenie v skriňovom alebo nástennom rozvádzači vrátane
kompletného káblového prepojenia. Je kompatibilné so
všetkými bežnými riadiacimi systémami pre jednoduché napojenie na centrálne automatizované systémy.

Riadiaci systém kotolne SCO spája všetky riadenia
kotlového zariadenia do energeticky efektívneho celkového systému. Individuálne programovanie zo závodu
umožňuje prispôsobenie podľa špecifických
požiadaviek zákazníka. Systémy s viacerými kotlami
môžu byť riadené dynamicky a plne automaticky pomocou integrovaného sekvenčného riadenia. Všetky relevantné údaje dodáva SCO cez štandardné predkonfigurované protokoly do systémovej riadiacej techniky.

Prehľad výhod
 Projektovo-špecificky predkonfigurované s intuitívnym ovládaním
R
ozsiahle automatické funkcie ako regulácia výkonu/
hladiny, riadenie nízkeho zaťaženia, počítadlo
prevádzkových hodín, počet štartov horáka, prevádzkové a poruchové hlásenia
U
kladanie všetkých prevádzkových nameraných
hodnôt pre maximálnu transparentnosť údajov
 I
ntegrované ochranné funkcie pre vysokú
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky

Monitorovanie stavu a účinnosti kotla
N
a želanie s plnoautomatickým riadením nábehu
SUC (para)
 I
deálne podmienky vody vďaka automatickému,
vodivosťou riadenému odsoľovaniu/odkaľovaniu
(pri parných kotloch)
J
ednoduché napojenie na nadradené vizualizačné a
riadiace systémy
V
oliteľné diaľkové pripojenie cez MEC Remote

Prehľad výhod
 Efektívne plnoautomatické riadenie systému kotlov
 I
nteligentné riadenie následnosti viackotlových zariadení
 I
ntegrácia analýz vody, odplyňovacích zariadení,
dávkovacích čerpadiel a zariadení pre zásobovanie
olejom
Z
ačlenenie kondenzátnych zariadení/kontroly
cudzích látok
R
ôzna regulácia tlaku a teploty
R
ozsiahle ukladanie prevádzkových parametrov a
hlásení
 I
ntegrované monitorovacie a ochranné funkcie
J
ednoduché napojenie na nadradené vizualizačné a
riadiace systémy
V
oliteľné diaľkové pripojenie cez MEC Remote pre
vizualizáciu systému

Príslušenstvo kotolne | 25

Kompaktné riadenie horúcovodného kotla
CWC

Kompaktné riadenie parného kotla CSC

Kompaktné riadenie horúcovodného kotla CWC je
kombinovateľné so všetkými jednoplamencovými horúcovodnými kotlami a teplovodnými kotlami Bosch.
Prostredníctvom integrovaného zdroja napätia a
predkonfigurovateľného rozhrania riadiacej techniky je
CWC spoľahlivou a cenovo atraktívnou alternatívou pre
jednotlivé riešenia. Obsahuje všetky dôležité funkcie
pre automatizovanú prevádzku kotla. Integrované
sekvenčné riadenie kombinuje až štyri CWC rozvádzače
do kaskády. Kompletne káblami prepojená riadiaca
skriňa s predprogramovaným riadením sa dodáva ako
skriňový, nástenný alebo priamo na kotle inštalovaný
rozvádzač (do 9 MW).

Kompaktné riadenie parných kotlov CSC je ideálne
riešenie pre parné kotly s výkonmi do 4000 kg/h. Obsahuje všetky podstatné základné funkcie pre komfortné
riadenie a obsluhu. V porovnaní s riadením BCO pre
komplexné zariadenia je CSC cenovo atraktívna alternatíva pre samostatné parné kotly.
Prehľad výhod
K
ompaktné riešenie riadenia pre parné kotly do
4000 kg/h
F
arebný dotykový displej pre jednoduché ovládanie a
jasnú vizualizáciu prevádzkových stavov
F
lexibilná montáž a malá potreba miesta – zo závodu
inštalované na kotle alebo ako nástenný skriňový
rozvádzač kompletne prepojený káblami a funkčne
odskúšaný
V
ýkonová elektronika pre zásobovanie palivom,
čerpadlo napájacej vody, odkalovanie a odsoľovanie
 I
deálna kvalita vody vďaka plne automatickému,
vodivosťou riadenému odsoľovaniu a odkaľovaniu

Prehľad výhod
 Modulárne kompletné riešenie
 Inteligentné sekvenčné riadenie až štyroch kotlov
 I
ntuitívne ovládanie pomocou farebného dotykového
displeja a funkčné tlačidlá pre rýchly prístup
 Predkonfigurované pre rýchle uvedenie do prevádzky
 I
ntegrovaný zdroj napätia pre všetky senzory a
ovládače v kompaktnej riadiacej skrini
K
ompatibilné so všetkými bežnými protokolmi riadiacej techniky
 Voliteľné diaľkový prístup cez MEC Remote

Riadenie Control 8000 pre teplovodné kotly
Vhodné pre teplovodné kotly s výstupnou teplotou do
110°C. Ovládacia jednotka s inovatívnym dizajnom
umožňuje jednoduchú reguláciu viacerých vykurovacích
okruhov. Zdroj napájania je potrebné zabezpečiť zo
strany stavby.
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Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize
Digitálny Asistent efektívnosti MEC Optimize analyzuje
údaje kotlového systému a už v predstihu informuje
prevádzkový personál o nepriaznivých prevádzkových
podmienkach ako aj možnostiach pre zvýšenie efektívnosti. Ak napríklad stúpa spotreba paliva, hlási MEC
Optimize možné príčiny a dáva odporúčania pre
potrebné zásahy. Ďalšia dôležitá úloha je predvídavé
monitorovanie stavov systému, tzv. Predictive Maintenance. Na základe prevádzkového režimu zisťuje asistent efektívnosti stav komponentov, predpovedá predpokladanú životnosť a je podporou pri plánovaní

údržby. Digitálna kotlová kniha v MEC Optimize
neuľahčuje len zaznamenávanie údajov kotla, ale interpretuje zaznamenané hodnoty a pomáha prevádzkovateľovi identifikovať a odstrániť stavy, ktoré podporujú
koróziu alebo sú kritické z hľadiska bezpečnosti systému za účelom spoľahlivej a bezproblémovej
prevádzky kotla.

Prehľad výhod
 Zlepšená energetická účinnosť – inteligentné vyhodnotenie údajov rozpozná zvýšené straty energie
K
otlové zariadenie s dlhou životnosťou – automatické monitorovanie prevádzkových vlastností
 Zvýšená disponibilita zariadenia – diagnostiky opotrebenia umožňujú optimalizovanú koncepciu údržby
V
yššia prevádzková spoľahlivosť – inteligentná kotlová kniha s automatickým vyhodnocovaním údajov
H
istorické prevádzkové údaje – nepretržité zbieranie údajov zjednodušuje optimalizáciu zariadenia a
riešenia systémových hlásení
D
igitálne ukladanie dokumentov – všetky dôležité dokumenty sa ukladajú lokálne a sú kedykoľvek prístupné
V
oliteľné diaľkové pripojenie pomocou MEC Remote – zobrazuje aktuálny stav systému a hlási
prevádzkovateľovi dôležité udalosti prostredníctvom SMS alebo e-mailu
J
ednoduchá integrácia zariadenia do automatizovaného systému (BACnet IP, Modbus TCP, OPC UA) alebo
vizualizácia prostredníctvom PC/tabletu

Systém diaľkového prístupu
MEC Remote
S MEC Remote môžu prevádzkovatelia diaľkovo
vizualizovať plochu riadení kotlov a zariadení riadenia a vyvolávať relevantné údaje. Voliteľne je
možné aktívne hlásenie prostredníctvom SMS alebo
e-mailu v kombinácii s MEC Optimize alebo pri
použití riadenia horúcovodných kotlov CWC. Táto
funkcia alarmu značne znižuje náročnosť a výdavky
na kontrolu pre zariadenia s vysokými požiadavkami
na spoľahlivosť. Pre rýchlu a cenovo efektívnu
diaľkovú podporu môžu experti firmy Bosch pomocou diaľkového prístupu vykonávať rozšírené nastavenia parametrov, programovanie a analýzu porúch.

Prehľad výhod
P
rístup k prevádzkovým údajom hocikedy a kdekoľvek
P
rehľad všetkých kotlových systémov
R
ýchle, komfortné a cenovo nenáročné monitorovanie systémových údajov
B
ezpečný prenos vďaka viacstupňovej
bezpečnostnej koncepcii
N
a želanie diaľková podpora priemyselným servisom
Bosch
V
oliteľné poplachové hlásenie prostredníctvom SMS
alebo e-mailu v kombinácii s MEC Optimize alebo pri
použití riadenia horúcovodných kotlov CWC
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Priemyselný servis Bosch
Náš priemyselný servis pre parné a horúcovodné kotly zabezpečuje disponibilitu zariadení pre
najvyššie nároky. Môžete sa na nás spoľahnúť.

Sme tu vždy pre vás
Servisné stredisko BOSCH je situované v Banskej Bystrici. Servis priemyselných kotlov BOSCH tvoria
špecializovaní servisní technici s dlhoročnými
skúsenosťami, pravidelne školení a oprávnení uvádzať
do prevádzky priemyselné kotly BOSCH a všetko
príslušenstvo k nim dodávané. Sú taktiež oprávnení
realizovať ich opravy, ako aj záručný a pozáručný servis.
Naši servisní technici sú pohotovostne zastihnuteľní
telefonicky 24/7. Kontaktné údaje nájdete na riadiacej
skrini vášho kotlového zariadenia.

Celosvetovo
viac ako 200
servisných technikov a certifikovaných servisných
partnerov Bosch

Od uvedenia do prevádzky až po diaľkovú analýzu
Náš servis kotlov zahŕňa celý životný cyklus vášho
zariadenia od uvedenia do prevádzky až po pravidelné
údržby. Rýchla a nákladovo efektívna diaľková podpora
umožňuje servisný prístup prostredníctvom MEC
Remote. Neviete, či je váš kotlový systém stále moderný a pracuje efektívne? Aj tu vám radi poradíme,
analyzujeme vaše zariadenie a v prípade potreby, na
základe vašej konkrétnej situácie aj zmodernizujeme.
Spoľahlivé zásobovanie náhradnými dielmi
V rámci nášho servisného strediska disponujeme
skladom najčastejšie potrebných náhradných dielov a
radi vás podporíme pri ich odbornej montáži. Pre
maximálnu disponibilitu zariadenia a najkratšie
reakčné časy vám odporúčame naše individuálne
zosúladené zostavy náhradných dielov.

Robert Bosch, spol. s r.o.
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
Slovenská Republika
Tel. +421 2 4870 3200
industrial.slovakia@bosch.com
www.bosch-industrial.com/sk
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