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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

UL-S(X)

ZFR(X)

Parné kotly
U-MB

CSB

Výkon t/h

0,2–2

0,3–4,8

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

Komponenty

Riadenie kotla/systému

Voda

Riadiaca skriňa

Moduly

Para/kondenzát
Moduly
Module

Prívod paliva
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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Systémové riešenia úspory energie
Projektovo špecifické systémové riešenia s dokonale zosúladenými modulmi a inteligentným ovládaním znižujú spotrebu energie, zlepšujú bilanciu CO₂ a dosahujú plnú automatizáciu pre vysokú
prevádzkovú spoľahlivosť.

Ekonomizér
 Až 7 % úspora paliva
Kondenzačný ekonomizér
 Až 7 % úspora paliva
Predohrev spaľovacieho vzduchu
 Až 2 % úspora paliva
Chladič napájacej vody
 Až 1,8 % úspora paliva

Nastavenie a údržba
 Až 3 % úspora paliva
 Predĺžená životnosť
 Spoľahlivosť
 Zlepšený spôsob prevádzky
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Úprava vody
 Zvýšená kvalita vody
 Zlepšená kvalita pary
 Nižší odsoľ a odluh

Modulácia spaľovania
 Až 1 % úspora paliva
 Zníženie opotrebovania
Riadenie otáčok ventilátora
 Až 75 % úspora elektrickej energie
Horáková regulácia O2 /CO
 Až 1 % úspora paliva

Kondenzátne systémy
 Až 12 % úspora paliva
 Úspora doplňujúcej/surovej vody
 Redukcia odpadovej vody
 Až 90 % úspora chemikálií

Termické odplyňovacie zariadenie
 Až 80 % úspora chemikálií
Modul na expandovanie vody a
rekuperáciu tepla
 Až 1 % úspora paliva
 Až 1 % úspora doplňujúcej vody
 Až 100 % úspora chladiacej vody
 Až 70 % úspora odpadovej vody
Výmenník tepla pre bridové pary
 Až 0,5 % úspora paliva
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Parný kotol UNIVERSAL CSB
Mimoriadne kompaktný parný kotol pre menšie výkony. Pripravený na budúcnosť - nízke
emisie a vysoká energetická účinnosť. Ideálne riešenie pre nápojový a potravinársky priemysel, výrobné podniky, nemocnice, práčovne a hotely.

Technické údaje CSB
Teplonosné médium

Nízkotlaková sýta para

Konštrukcia

Veľkoobjemový kotol

Výkon v kg/h

300 až 4800

300 až 5 200

Poistný tlak v baroch

do 0,5

do 16

Max. teplota v °C

110

204

Palivo

Plyn, olej, viacpalivové spaľovanie,
bioplyn, bioolej, vodík, špeciálne palivá

Stredotlaková sýta para
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Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch
Integrovaný ekonomizér pre získavanie tepla zo spalín znižuje spotrebu paliva a teplotu spalín. Spolu s inovatívnou
koncepciou tepelnej izolácie a kompozitnými izoláciami od firmy Bosch umožňuje obzvlášť vysokú
energetickú účinnosť.
	Vysoký stupeň účinnosti až 95,3 % s integrovaným ekonomizérom (voliteľný ako opcia)
	Znížená spotreba elektrickej energie ventilátora horáka vďaka malému odporu zo strany spalín
	Pripravený na budúcnosť: Vďaka low NOx horáku a veľkoryso dimenzovanej spaľovacej komore, kotol už dnes
spoľahlivo spĺňa prísne emisné limity EÚ podľa MCPD pre rok 2025.

Jednoduchý koncept ovládania
	Kompaktné riadenie CSC s dotykovým displejom
inštalované na kotle
	Alternatívne, s možnosťou riadenia BCO s rozsiahlymi prídavnými funkciami ako systém diaľkového
prístupu MEC Remote, pripojenie na riadiacu techniku a digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Zariadenie na sušenie pary a veľkoryso dimenzovaný
parný priestor v konštrukcii Universal CSB zaručujú
vysokú kvalitu pary, vhodnú pre vaše procesy.
 Dostupný ako stredotlakový a nízkotlakový variant
	Flexibilná výbava kotla vrátane spaľovacej jednotky,
spalinového výmenníka tepla, úpravy vody a riadenia
	Univerzálne použiteľný s rôznymi palivami, ako aj pre
viacpalivové spaľovanie
	Certifikovaný podľa európskej smernice pre tlakové
zariadenia (stredotlakové parné kotly), medzinárodne použiteľný so zabezpečovacím vybavením
kotla podľa príslušnej krajiny

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
	Optimalizovaný kompaktný dizajn pre jednoduchú
prepravu a montáž
	Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka predkáblovaniu a predmontovaným modulom
	Jednoduché čistenie, údržba a servis vďaka výsuvnej
obratovej komore
	Pre ľahký prístup nie sú v rúrkach výmenníka tepla
žiadne dodatočné prvky
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Konštrukcia
Zariadenie na sušenie pary a veľkoryso dimenzovaný
parný priestor v konštrukcii Universal CSB zaručujú
vysokú kvalitu pary vhodnú pre vaše procesy. Kvalitné
vyhotovenie s najmodernejšími zváracími robotmi na
celom telese kotla umožňuje obzvlášť vysokú odolnosť
a dlhú životnosť.

potrebné, čo výrazne uľahčuje čistenie. Okrem toho je
taktiež znížená spotreba elektrickej energie ventilátora
horáka vďaka malému odporu na strane spalín.

Vďaka špeciálnym špirálovým rúrkam výmenníka tepla
je výmena tepla na m2 vyhrievacej plochy výrazne
lepšia. Použitie vložiek v rúrkach výmenníka tepla nie je

Úplne prístupná je aj celá zadná rúrkovnica.

Výsuvná obratová komora parného kotla uľahčuje
údržbu a servis. Táto sa dá bezpečne otvoriť pomocou
posuvného systému, bez potreby veľkého priestoru.

Kompatibilné produkty
	Spalinový výmenník tepla ECO
 Modul na ochladzovanie napájacej vody FWM
 Kondenzátny modul CSM
	Modul tepelnej úpravy vody WSM
	Modul chemickej úpravy vody WTM
	Napájací modul PM
 Analyzátor vody WA
	Regulačný modul napájacej vody RM
	Expandér a chladič odpadových vôd BEM
	Expandér a chladič odpadových vôd s rekuperáciou EHM
	Kombinovaný expandér a chladič odpadových
vôd s rekuperáciou EHB
	Chladič bridových pár VC
	Plynový regulačný modul GRM
	Modul zásobovania olejom OSM
	Cirkulačný modul oleja OCM
 Regulačný modul tlaku oleja ORM
	Modul na predohrev oleja OPM
	Parný rozdeľovač SD
	Parný akumulačný modul SAM
	Regulácie optimalizujúce spaľovanie
	Kompaktné riadenie parného kotla CSC
	Riadenie kotla BCO
	Riadiaci systém kotolne SCO
	Systém diaľkového prístupu MEC Remote
	Asistent efektívnosti MEC Optimize

Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte
„Príslušenstvo kotolne“.

Kompaktné riadenie parného kotla CSC
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Výbava
Parný kotol UNIVERSAL CSB ponúkame vrátane
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná
výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačné a
bezpečnostno-technické vybavenie, horákovú jednotku,
integrovaný ekonomizér, napájací modul, svorkovnicu a
kompaktné riadenie CSC namontované na kotle. Alternatívne si môžete zvoliť riadenie kotla BCO 		
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R
 iadiaca skriňa s kompaktným riadením CSC,
otočná
(alternatívne s variantom riadenia BCO)
Kohút na vyfukovanie
Reflexný indikátor stavu vody
Uzatvárací ventil rúry manostatu, bezúdržbový
Obmedzovač tlaku
Merací prevodník tlaku (4-20 mA)
Elektróda obmedzovača – nízka hladina vody
Manometer
Merací prevodník hladiny (4-20 mA)
Manometrový uzatvárací ventil s funkciou
pre kontrolu
Ventil na odoberanie pary
Poistný ventil s úplným zdvihom
Odsolenie a plne automatické meranie vodivosti
(nie je zakreslené)

*Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.

s možnosťou napojenia na automatizovaný systém.
Senzory, ovládače a bezpečnostná výbava kotla sú už
káblami prepojené a spojené v svorkovnici. Predpripravené, konektormi prepojené a kódované zväzky
káblov zjednodušujú pri inštalácii elektrické prepojenie
medzi riadiacou skriňou kotla a svorkovnicou.
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17 Otvor na sledovanie plameňa
18 Horák
19 Izolácia s ochranným plášťom
20 Základný rám
21 Plynový regulačný modul
23 Napájací modul
24 Vypúšťací uzatvárací ventil, bezúdržbový
25 Armatúra s rýchlouzáverom na odkaľovanie
26 Revízny otvor, zo strany pary
28 Výsuvná obratová komora pre ľahkú údržbu
32 Spalinový výmenník tepla ECO
33 Prepojovacie potrubie ECO/kotol
36 Prípojka prívod vody ECO
37 Rukoväť pre dvere obratovej komory
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Parný kotol UNIVERSAL U-MB
Označenie výrobku U-MB znamená „UNIVERSAL Modular Boiler“ (trojťahový parný kotol s
modulárnou konštrukciou). Typ U-MB pozostáva z viacerých modulov, ktoré perfektne splnia
vaše individuálne potreby. Klasickými oblasťami využitia sú: nápojový a potravinársky priemysel, práčovne a čistiarne ako aj menšie priemyselné podniky.
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Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch
Príslušné prvky kotla sú konfigurované so zameraním na nízke emisie, vysokú kvalitu pary a optimálnu
energetickú účinnosť.
 Vysoká účinnosť vďaka integrovanému ekonomizéru
 Maximalizovanie účinnosti prostredníctvom modulov na spätné získavanie tepla

Jednoduchý koncept ovládania
 Individuálne konfigurovateľné riadenie BCO
 Automatické riadenie nábehu SUC
	Pripravený pre napojenie na automatizované systémy
	Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize
	Chránený systém diaľkového prístupu MEC Remote

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Trojťahový parný kotol je univerzálne použiteľný pre
všetky aplikácie. U-MB sa dá, samozrejme, kombinovať
so všetkými ostatnými dostupnými komponentmi zariadenia z nášho modulárneho stavebnicového sortimentu
pre prívod paliva a vody, odpadovú vodu, analyzovanie
vody a rekuperáciu tepla.
 Rozsiahla, sériová základná výbava
 Veľkoobjemový trojťahový kotol
	Malá potreba miesta vďaka kompaktnému pôdorysu
	Modulárna konštrukcia založená na využití
konštrukčných prvkov a dielov, ktoré sa používajú aj
v iných typových radoch kotlov, zabezpečuje mimoriadne atraktívny pomer ceny a výkonu

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
	Úzka konštrukcia pre jednoduchú prepravu na miesto inštalácie aj do stiesnených priestorov
	Jednoduchá inštalácia vďaka dodaniu kompletnej
jednotky – výstroj, spaľovanie a ekonomizér sú
namontované už v závode
	Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie
vďaka konektorovým spojeniam
	Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka prednastaveným parametrom riadenia kotla

Technické údaje U-MB
Teplonosné médium

Stredotlaková sýta para

Konštrukcia

Trojťahový plamencový žiarotrubný

Výkon v kg/h

200 až 2 000

Poistný tlak v baroch

do 16

Max. teplota v °C

204

Palivo

Plyn, olej, viacpalivové spaľovanie,
bioplyn, bioolej, vodík, špeciálne palivá
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Konštrukcia
Parný kotol U-MB je skonštruovaný ako trojťahový
plamencový žiarotrubný kotol. Pozostáva z viacerých
modulov: kotlovej časti v trojťahovom konštrukčnom
vyhotovení, parovej komory nachádzajúcej sa nad ním a
z integrovaného ekonomizéra. Vďaka svojej trojťahovej
konštrukcii nepotrebuje vložky ovplyvňujúce prúdenie v
žiarových rúrach.
Kotlová časť U-MB je založená na konštrukcii kotlov
UNIMAT, ktorá je tisícnásobne preverená desaťročiami
praxe. Veľkoryso dimenzovaná geometria plamenca
umožňuje efektívny spaľovací proces. Voľba parnej
časti podstatne ovplyvňuje kvalitu pary. Veľkorysé

dimenzovanie sa pozitívne prejavuje na zvyškovej
vlhkosti pary.
Integrovaný ekonomizér má priamy vplyv na energetickú účinnosť. Teplo obsiahnuté v spalinách sa využíva
na predohrev napájacej vody kotla, čo znamená, že sa
znižuje spotreba paliva ako aj množstvo produkovaných
emisií.
Parný kotol je homologovaný konštrukčný typ a je
vyrábaný podľa prísnych smerníc na zabezpečenie
kvality výrobného procesu (modul D) pre tlakové zariadenia.

Kompatibilné produkty
 Spalinový výmenník tepla ECO
	Spalinový výmenník tepla ECO pre využívanie
kondenzačného tepla
	Modul na ochladzovanie napájacej vody FWM
	Kondenzátny modul CSM
	Modul tepelnej úpravy vody WSM
	Modul chemickej úpravy vody WTM
	Napájací modul PM
	Analyzátor vody WA
	Regulačný modul napájacej vody RM
	Expandér a chladič odpadových vôd BEM
	Expandér a chladič odpadových vôd s rekuperáciou EHM
	Kombinovaný expandér a chladič odpadových
vôd s rekuperáciou EHB
	Chladič bridových pár VC
	Plynový regulačný modul GRM
 Modul zásobovania olejom OSM
	Cirkulačný modul oleja OCM
	Regulačný modul tlaku oleja ORM
	Modul na predohrev oleja OPM
	Parný rozdeľovač SD
	Parný akumulačný modul SAM
	Regulácie optimalizujúce spaľovanie
	Riadenie kotla BCO
	Riadiaci systém kotolne SCO
	Systém diaľkového prístupu MEC Remote
	Asistent efektívnosti MEC Optimize

Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte
„Príslušenstvo kotolne“.

Kombinovaný expandér a chladič odpadových vôd s rekuperáciou EHB
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Výbava
Parný kotol UNIVERSAL U-MB ponúkame vrátane
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná
výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačné a
bezpečnostno-technické vybavenie, horákovú jednotku, integrovaný ekonomizér, napájací modul, svorkovnicu a riadiacu skriňu vrátane inteligentného
riadenia kotla BCO. Senzory, ovládače a bezpečnostná výbava kotla špecifická pre danú krajinu sú

1

1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16

2

3

22

18

17

10

21

8

13

20

6

5

14

7

už káblami prepojené a spojené v svorkovnici.
Predpripravené, konektormi prepojené a kódované
zväzky káblov zjednodušujú pri inštalácii elektrické
prepojenie medzi riadiacou skriňou kotla a svorkovnicou. Skriňový alebo nástenný rozvádzač môže byť
optimálne prispôsobený tak, aby čo najlepšie vyhovoval požiadavkám miesta inštalácie.
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Riadiaca skriňa s riadením kotla BCO
Kohút na vyfukovanie
Reflexný indikátor stavu vody
Obmedzovač tlaku
Merací prevodník tlaku (4–20 mA)
Elektróda obmedzovača – nízka hladina vody
Manometer
Merací prevodník hladiny (4–20 mA)
Manometrový uzatvárací ventil s funkciou
pre kontrolu
Ventil na odoberanie pary
Poistný ventil s úplným zdvihom
P
 lnoautomatické meranie vodivosti a odsolenie
Spätný ventil napájacej vody
Uzatvárací ventil napájacej vody, bezúdržbový

*Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.
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17 Otvor na sledovanie plameňa
18 Horák
19 Izolácia s ochranným plášťom
20 Základný rám
21 Plynový regulačný modul
22 Svorková skrinka
23 Napájací modul
24 Vypúšťací uzatvárací ventil, bezúdržbový
25 Armatúra s rýchlouzáverom na odkaľovanie
26 Revízny otvor, zo strany pary
27 Revízny otvor, zo strany vody
28 Revízny otvor, zo strany spalín
32 Spalinový výmenník tepla ECO
33 Prepojovacie potrubie ECO/kotol
34 Odvzdušňovacia uzatváracia armatúra ECO
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Parný kotol UNIVERSAL UL-S/UL-SX
S kotlom UNIVERSAL UL-S dosiahnete novú úroveň vášho zásobovania procesným teplom.
Je vysoko efektívny a spoľahlivý pri použití pre nápojový a potravinársky priemysel,
výrobné podniky a komunálne zariadenia.

Technické údaje

UL-S

UL-SX

Teplonosné médium

Stredotlaková sýta para

Stredokotlaková prehriata para

Konštrukcia

Trojťahová, jednoplamencová technika
so žiarovými rúrami

Trojťahová, jednoplamencová technika
so žiarovými rúrami

Výkon v kg/h

1 250 až 28 000

2 600 až 28 000

Poistný tlak v baroch

do 30

do 30

Max. teplota v °C

235

300

Palivo

Plyn, olej, viacpalivové spaľovanie,
bioplyn, bioolej, vodík, špeciálne palivá

Plyn, olej, viacpalivové spaľovanie,
bioplyn, bioolej, vodík, špeciálne palivá
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Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch
S integrovaným ekonomizérom pre rekuperáciu tepla ušetríte až 7 % paliva. Ďalšie voliteľné moduly ako kontinuálna
regulácia napájacej vody pre konštantnú hladinu vody v kotle, ventilátor horáka s regulovanými otáčkami pre redukciu
spotreby elektrickej energie ako aj O₂/CO regulácia pre optimálnu kvalitu spaľovania sú predpokladom pre ešte
účinnejšiu a ekologickejšiu prevádzku.
	Vysoká účinnosť vďaka trojťahovej technike, integrovanému ekonomizéru a účinnej koncepcii tepelnej izolácie
 Pri použití kondenzačnej technológie je možné dosiahnuť teplotu spalín nižšiu ako 50 °C
	Spaľovanie s nízkymi emisiami až pod 50 mg NOx vďaka pokročilým systémom spaľovania a starostlivému zosúladeniu najlepšej kombinácie kotla a horáka
K
dispozícii aj ako štvorťahový kotol s prídavným využívaním odpadového tepla, napr. z kogeneračných jednotiek
alebo plynových turbín

Jednoduchý koncept ovládania
 Kompaktné riadenie parného kotla CSC pre parné
kotly do 4000 kg/h
 Individuálne konfigurovateľné riadenie BCO
 Automatické riadenie nábehu SUC

Pripravený pre napojenie na automatizačné systémy
	Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize
	Chránený systém diaľkového prístupu MEC Remote

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Osvedčená trojťahová koncepcia zabezpečuje najvyššiu
kvalitu, životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť. Plynový
kotol UL-S vyrábame podľa želania zákazníka s výkonmi
do 28 ton pary. Konštrukčný rad sa dá efektívne
prevádzkovať aj ako inteligentne regulovaná kaskáda z
viacerých kotlov.
	Vysoká stabilita tlaku a kvality pary aj pri veľmi
kolísajúcej spotrebe pary, vďaka veľkému parnému
priestoru a trojkomponentovému regulovaniu
V
eľká plocha na tvorbu pary dosiahnutá asymetrickým dizajnom
	Univerzálne použiteľný s rozličnými palivami a ako
viacpalivové spaľovanie
	Teleso kotla je použiteľné aj ako kotol na odpadové
teplo (bez horáka) za kogeneračnými jednotkami
alebo plynovými turbínami
	Tisíckrát v praxi preverená konštrukcia – dlhá
životnosť a spoľahlivosť

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
	Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie
vďaka konektorovým spojeniam
	Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka predmontovaným modulom a prednastaveným parametrom
riadenia kotla
 Jednoduchá údržba - ľahko prístupný tak na strane
spalín, ako aj na strane vody
	Jednoduché dodatočné rozšírenie a modernizácia
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Konštrukcia
Náš patent trojťahovej konštrukcie z roku 1952 tvorí
základ vynikajúceho, až dodnes trvajúceho úspechu
tohto konštrukčného radu. Plamenec ležiaci na bočnej
strane (1. ťah) a dva vedľa neho ležiace zväzky
žiarových rúr (2. a 3. ťah) sú ideálnym spôsobom
integrované v tlakovom telese so zadnou obratovou
komorou, ktorá je chladená vodou. Toto usporiadanie
vytvára veľkú výhrevnú plochu pri tých najmenších
vonkajších rozmeroch. Súčasne majú kotly UL-S

maximálne veľký parný priestor – čo má mimoriadne
výhody pri dynamickej potrebe pary. Spodné časti
(dná) sú stabilne ukotvené veľkým priebežným plamencom a prepojené s plášťom kotla dobre premysleným použitím rohových kotiev pre rovnomerné
rozloženie zaťaženia. Na rozdiel od zastaralých
konštrukcií s rozperami je tu dosahovaná väčšia
odolnosť a životnosť (ako je opísane na strane 5 tejto
brožúry).

Kompatibilné produkty
	Spalinový výmenník tepla ECO
	Spalinový výmenník tepla ECO pre využívanie
kondenzačného tepla
	Modul na ochladzovanie napájacej vody FWM
	Kondenzátny modul CSM
	Modul tepelnej úpravy vody WSM
	Modul chemickej úpravy vody WTM
	Napájací modul PM
	Analyzátor vody WA
	Regulačný modul napájacej vody RM
	Expandér a chladič odpadových vôd BEM
	Expandér a chladič odpadových vôd s rekuperáciou EHM
	Kombinovaný expandér a chladič odpadových vôd
s rekuperáciou EHB
	Chladič bridových pár VC
	Systém predhrievania vzduchu APH
	Plynový regulačný modul GRM
	Modul zásobovania olejom OSM
	Cirkulačný modul oleja OCM
	Regulačný modul tlaku oleja ORM
	Modul na predohrev oleja OPM
	Parný rozdeľovač SD
	Parný akumulačný modul SAM
	Modul prehrievača
	Regulácie optimalizujúce spaľovanie
	Kompaktné riadenie parného kotla CSC
	Riadenie kotla BCO
	Riadiaci systém kotolne SCO
	Systém diaľkového prístupu MEC Remote
	Asistent efektívnosti MEC Optimize
Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte
„Príslušenstvo kotolne“.

Integrovaný spalinový výmenník tepla a dodatočný spalinový
výmenník tepla pre využívanie kondenzačného tepla
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Výbava
Parný kotol UNIVERSAL U-LS/UL-SX ponúkame vrátane
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná
výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačné a
bezpečnostno-technické vybavenie, horákovú jednotku,
integrovaný ekonomizér, napájací modul, svorkovnicu a
riadiacu skriňu vrátane inteligentného riadenia kotla
BCO. Pre kotol UL-S do výkonu 4000 kg/h si môžete
alternatívne zvoliť kompaktné riadenie CSC. Senzory,
ovládače a bezpečnostná výbava kotla špecifická pre
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danú krajinu sú už káblami prepojené a spojené v
svorkovnici. Predpripravené, konektormi prepojené a
kódované zväzky káblov zjednodušujú pri inštalácii
elektrické prepojenie medzi riadiacou skriňou kotla a
svorkovnicou. Skriňový alebo nástenný rozvádzač môže
byť optimálne prispôsobený tak, aby čo najlepšie
vyhovoval požiadavkám miesta inštalácie.

11 12

22

Riadiaca skriňa s riadením kotla BCO 			
(alternatívne kompaktné riadenie CSC do 4000 kg/h)
Kohút na vyfukovanie
Reflexný indikátor stavu vody
Uzatvárací ventil rúry manostatu, bezúdržbový
Obmedzovač tlaku
Merací prevodník tlaku (4–20 mA)
Elektróda obmedzovača – nízka hladina vody
Manometer
Merací prevodník hladiny (4–20 mA)
Manometrový uzatvárací ventil s funkciou
pre kontrolu
Sušič pary
Ventil na odoberanie pary
Poistný ventil s úplným zdvihom
P
 lnoautomatické meranie vodivosti a odsolenie
Spätný ventil napájacej vody
U
 zatvárací ventil napájacej vody, bezúdržbový

*Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.
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17 Otvor na sledovanie plameňa
18 Horák
19 Izolácia s ochranným plášťom
20 Základný rám
21 Plynový regulačný modul
22 Svorková skrinka
23 Napájací modul
24 Vypúšťací uzatvárací ventil, bezúdržbový
25 Armatúra s rýchlouzáverom na odkaľovanie
26 Revízny otvor, zo strany pary
27 Revízny otvor, zo strany vody
28 Revízny otvor, zo strany spalín
30 Zberná komora výfukových plynov
32 Spalinový výmenník tepla ECO
33 Prepojovacie potrubie ECO/kotol
34 Odvzdušňovacia uzatváracia armatúra ECO
35 Vypúšťacia uzatváracia armatúra ECP (vypúšťanie)
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Parný kotol UNIVERSAL ZFR/ZFR-X
Parný kotol UNIVERSAL ZFR s dvojplamencovým dizajnom presvedčí svojou výkonnosťou
a enormným regulačným rozsahom. Je ideálnym riešením pre zásobovanie energiou, elektrárne, komunálne zariadenia a spracovateľský priemysel.

ZFR

ZFR-X

Teplonosné médium

Stredotlaková sýta para

Stredotlaková prehriata para

Konštrukcia

Trojťahová, dvojplamencová technika
so žiarovými rúrami

Trojťahová, dvojplamencová technika
so žiarovými rúrami

Výkon v kg/h

18 000 až 55 000

18 000 až 55 000

Poistný tlak v baroch

do 30

do 30

Max. teplota v °C

235

300

Palivo

Plyn, olej, viacpalivové spaľovanie,
bioplyn, bioolej, vodík, špeciálne palivá

Plyn, olej, viacpalivové spaľovanie,
bioplyn, bioolej, vodík, špeciálne palivá

Technické údaje
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Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch
Pre parný kotol ZFR je povinné modulačné regulovanie výkonu a nepretržitá regulácia napájacej vody pre „neobmedzenú“ prevádzku s jedným alebo dvoma plamencami. Pre využitie ďalších potenciálnych úspor vám pri zohľadnení
systémových podmienok ponúkame voliteľné moduly na zvýšenie účinnosti, napríklad ventilátor horáka s frekvenčným
meničom otáčok alebo reguláciu spaľovania prostredníctvom udržiavania hodnoty O₂ a/alebo CO.
▶ Vysoká účinnosť vďaka trojťahovej technike a integrovanému ekonomizéru
▶ Efektívna koncepcia tepelnej izolácie pre minimálne straty sálaním
▶	Nízko-emisné spaľovanie vďaka použitiu vysoko vyvinutých systémov spaľovania a starostlivému zosúladeniu tej
najlepšej kombinácie kotla/horáka a geometrie plamenca

Jednoduchý koncept ovládania
 Individuálne konfigurovateľné riadenie BCO
 Automatické riadenie nábehu SUC

Pripravený pre napojenie na automatizované
systémy
	Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize
	Chránený systém diaľkovej údržby MEC Remote

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Dvojplamencový kotol je s oddelenými spalinovými
cestami vhodný aj na jednoplamencovú prevádzku. Kotol
poskytuje enormný regulačný rozsah pri vysokej
účinnosti. Kotly ZFR vyrábame špecificky pre konkrétny
projekt a ponúkame voliteľné komponenty, napr. modul
prehrievača pre výrobu prehriatej pary.
	Vysoká stabilita tlaku a kvality pary aj pri veľmi
kolísajúcej spotrebe pary
	Extrémne veľký regulačný rozsah vďaka možnosti
prevádzky s jedným plamencom
	Univerzálne použiteľný s rozličnými palivami a ako
viacpalivové spaľovanie
 Schválený podľa Európskej smernice pre vyhradené
tlakové zariadenia, použiteľný na celom svete
	Tisíckrát v praxi preverená konštrukcia – dlhá
životnosť a spoľahlivosť

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
	Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie
vďaka konektorovým spojeniam
	Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka predmontovaným modulom a prednastaveným parametrom
riadenia kotla
	Jednoduchá údržba - ľahko prístupný tak na strane
spalín, ako aj na strane vody
	Jednoduché dodatočné rozšírenie a modernizácia
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Konštrukcia
Vhodnosť na neobmedzenú paralelnú alebo samostatnú prevádzku plamencov nie je daná len samotným
oddelením spalinových ciest. Osobitné konštrukčné
opatrenia na neutralizovanie pnutí pri prevádzke s
jedným plamencom sú rozhodujúce pre trvalú stabilitu.
Plamence sú prestrčené v prednom a zadnom dne a
dookola pevne privarené. Na rozdiel od konštrukcií
kotlov s rozperami, je tak zabránené neprípustným
namáhaniam ohýbaním. Integrovaná zadná obratová
spalinová komora ponúka okrem výhody chladenia
vodou súčasne aj minimalizáciu mechanického namáhania. Cirkulácia vody a prestup tepla sú účinne dynamizované prostredníctvom vodiacich profilov na spodnej
časti kotla. Plyny pochádzajúce z prúdenia medzi

plamencami a vedľa seba ležiacimi oblasťami žiarových
rúr doplnkovo urýchľujú cirkuláciu.
Plne automatická prevádzka s jedným alebo oboma
horákmi je možná bez obmedzenia vďaka schválenej
prevádzke s jedným plameňom. Ani rozdielne palivá
nepredstavujú žiadnu prekážku. Regulačný rozsah je
dvojnásobný a každá fáza nízkeho zaťaženia sa prevádzkuje s jedným horákom a následným zvýšením
účinnosti.
Ďalšie informácie nájdete v našej odbornej správe o
„kotloch s dvomi plamencami“.

Kompatibilné produkty
	Spalinový výmenník tepla ECO
	Spalinový výmenník tepla ECO pre využívanie
kondenzačného tepla
	Modul na ochladzovanie napájacej vody FWM
	Kondenzátny modul CSM
	Modul tepelnej úpravy vody WSM
	Modul chemickej úpravy vody WTM
	Napájací modul PM
	Analyzátor vody WA
	Regulačný modul napájacej vody RM
	Expandér a chladič odpadových vôd BEM
	Expandér a chladič odpadových vôd s rekuperáciou EHM
	Kombinovaný expandér a chladič odpadových
vôd s rekuperáciou EHB
	Chladič bridových pár VC
	Systém predhrievania vzduchu APH
	Plynový regulačný modul GRM
	Modul zásobovania olejom OSM
	Cirkulačný modul oleja OCM
	Regulačný modul tlaku oleja ORM
	Modul na predohrev oleja OPM
	Parný rozdeľovač SD
	Parný akumulačný modul SAM
	Modul prehrievača
	Regulácie optimalizujúce spaľovanie
	Riadenie kotla BCO
 Riadiaci systém kotolne SCO
	Systém diaľkového prístupu MEC Remote
	Asistent efektívnosti MEC Optimize
Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte
„Príslušenstvo kotolne“.

Modul tepelnej úpravy vody WSM
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Výbava
Parný kotol UNIVERSAL ZFR/ZFR-X ponúkame vrátane
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná
výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačné a
bezpečnostno-technické vybavenie, horákovú jednotku,
integrovaný ekonomizér, napájací modul, svorkovnicu a
riadiacu skriňu vrátane inteligentného riadenia kotla
BCO. Senzory, ovládače a bezpečnostná výbava kotla
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Riadiaca skriňa s riadením kotla BCO
Kohút na vyfukovanie
Reflexný indikátor stavu vody
Uzatvárací ventil rúry manostatu, bezúdržbový
Obmedzovač tlaku
Merací prevodník tlaku (4–20 mA)
Elektróda obmedzovača – nízka hladina vody
Manometer
Merací prevodník hladiny (4–20 mA)
Manometrový uzatvárací ventil s funkciou pre kontrolu
Sušič pary
Ventil na odoberanie pary
Poistný ventil s úplným zdvihom
P
 lnoautomatické meranie vodivosti a odsolenie
Spätný ventil napájacej vody
U
 zatvárací ventil napájacej vody, bezúdržbový
Otvor na sledovanie plameňa

*Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.

špecifická pre danú krajinu sú už káblami prepojené a
spojené v svorkovnici. Predpripravené, konektormi
prepojené a kódované zväzky káblov zjednodušujú pri
inštalácii elektrické prepojenie medzi riadiacou skriňou
kotla a svorkovnicou. Skriňový alebo nástenný
rozvádzač môže byť optimálne prispôsobený tak, aby
čo najlepšie vyhovoval požiadavkám miesta inštalácie.

11

12

14

13 33

15 16 34

24

32

30

35

25 27 17 28 23

18 Horák
19 Izolácia s ochranným plášťom
20 Základný rám
21 Plynový regulačný modul
22 Svorková skrinka
23 Napájací modul
24 Vypúšťací uzatvárací ventil, bezúdržbový
25 Armatúra s rýchlouzáverom na odkaľovanie
26 Revízny otvor, zo strany pary
27 Revízny otvor, zo strany vody
28 Revízny otvor, zo strany spalín
30 Zberná komora výfukových plynov
31 Profily cirkulácie vody
32 Spalinový výmenník tepla ECO
33 Prepojovacie potrubie ECO/kotol
34 Odvzdušňovacia uzatváracia armatúra ECO
35 Vypúšťacia uzatváracia armatúra ECP (vypúšťanie)
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Modul prehrievača
Jednoplamencové a dvojplamencové žiarotrubné kotly s prehrievačmi na výrobu prehriatej pary.

Rez kotlom UL-SX

Rez kotlom ZFR-X

Ak je namiesto sýtej pary potrebná prehriata para, je
na prednú obratovú komoru nainštalovaný prehrievač.
Bypassová klapka konštantne reguluje teplotu prehriatej pary vo veľkom výkonovom rozsahu. Žiarové
rúry zostávajú ľahko prístupné vďaka výklopným
dverám obratovej komory.
	Modulárny systém riadený na strane spalín – k
regulácii teploty prehriatej pary nie je potrebná
vstrekovacia voda
	Ľahká údržba a montáž - jednoduchá možnosť
čistenia druhého a tretieho kotlového ťahu
	Dlhá životnosť vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu
zväzku výmenníka tepla prehrievača

Ďalšie informácie nájdete v našej odbornej správe
„Modul prehrievača“.
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Referencia: Elektráreň Ledvice v Českej republike
Štyri parné kotly Bosch typu ZFR-X podporujú 167 tonami prehriatej pary nábehový proces a teplárenskú sieť.

Elektráreň Ledvice v Českej republike, nachádzajúca sa
medzi mestami Teplice a Bílina, je súčasťou energetického koncernu ČEZ. ČEZ tu prevádzkuje, medzi
inými, elektrárenský blok s elektrickým výkonom 660
MW. Vďaka princípu kogenerácie nie je odpadové teplo
vznikajúce pri výrobe elektriny bez úžitku vypúšťané do
atmosféry, ale je ním napájaná teplárenská sieť. Celkovo je teplom zásobovaných približne 300 firiem a
20 000 obyvateľov.

Štyri dvojplamencové kotly ZFR-X poskytujú až 167
ton pary za hodinu, ktorá slúži na nábeh parnej turbíny pre výrobu elektrickej energie. Moduly
prehrievača ďalej zvyšujú teplotu a minimalizujú
zvyškovú vlhkosť v pare. Prehriata para zvyšuje
účinnosť zariadenia a zabezpečuje šetrný proces
nábehu. Okrem toho kotly zásobujú aj teplárenskú
sieť. Rozsiahle bezpečnostné a automatizačné zariadenia zvyšujú prevádzkovú spoľahlivosť a dovoľujú
prevádzku bez stáleho dozoru.

Moduly prehrievača sú nainštalované na prednej obratovej komore kotlov.
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Štvorťahový kotol s horákom
Kotol s konvenčným spaľovaním vyrába procesné teplo pri súčasnom zužitkovaní tepelného potenciálu
z odpadového tepla iného zdroja.

Technické údaje štvorťahového kotla typ UL-S
Teplonosné médium

Stredotlaková nasýtená para

Konštrukcia

Trojťahový plamencový kotol so žiarovými rúrami, s
dodatočným štvrtým ťahom žiarových rúr

Výkon v kg/h

700 až 28 000

Poistný tlak v baroch

do 30

Max. teplota spalín zdroja odpadového tepla v °C

550

Min. množstvo spalín zdroja odpadového tepla v kg/h

500

Max. množstvo spalín zdroja odpadového tepla v kg/h

23 500

Palivo zdroja odpadového tepla

Zemný plyn (ďalšie druhy zdrojov odpadového tepla na
požiadanie)

Výkonové rozpätie kombinovateľnej kogeneračnej jednotky
v MWel

cca. 0,2 až 4

Palivo spaľovania kotla

Plyn, olej, viacpalivové spaľovanie, bioplyn, bioolej, vodík,
špeciálne palivá
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Prehľad výhod











Až do 15 % menovitého výkonu je vyrobených využitím zdrojov odpadového tepla prostredníctvom štvrtého ťahu
Zvýšená účinnosť, úspora paliva a zníženie emisií
Veľká spoľahlivosť zásobovania vďaka vlastnému spaľovaniu
Zvyčajne nie je potrebný kotol pre špičkové zaťaženie – úspora miesta, výbavy a nákladov
Zosúladený modulárny systém pre jednoduchý návrh a rýchlu montáž
Inteligentné riadenie kotla zaručuje automatizovanú a spoľahlivú prevádzku
Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka prednastaveným parametrom riadenia kotla
Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie vďaka konektorovým spojeniam
Odolný, spoľahlivý a s dlhou životnosťou
Znížená rozmanitosť dielov zameraná na zníženie zásoby náhradných dielov

 Servis priamo od dodávateľa

Tieto priemyselné varianty parných kotlov sú konvenčné
trojťahové kotly s dodatočne integrovaným ťahom na
využitie odpadového tepla. Využitie nájdu prevažne v
kombinácii s kogeneračnými jednotkami alebo plynovými turbínami. Vo štvrtom ťahu kotla sú horúce spaliny
z iného spaľovacieho zariadenia využívané na výrobu
procesného tepla. Pri použití kotlov na odpadové teplo
bez spaľovania sú spravidla potrebné dodatočné kotly

pre špičkové zaťaženie. Pri konštrukčnom variante s
vlastným spaľovaním pokrýva štvrtý ťah základné
zaťaženie a pri stúpajúcej potrebe pary sa zapne
spaľovanie. Tým nie je potrebné ďalšie tlakové teleso s
kompletným bezpečnostno-technickým vybavením a s
ním spojené priestorové požiadavky a investičné náklady.
Okrem toho nie je potrebný spalinový výmenník tepla
kogeneračnej jednotky.

Konštrukcia

Výbava

Konštrukcia našich kotlov s horákom na odpadové
teplo zodpovedá základnej konštrukcii kotla radu UL-S.
Kotol je vybavený dodatočným integrovaným ťahom

Výbava, ktorá je k dispozícii, je identická s možnosťami
vybavenia konštrukčných radov UL-S.

(štvrtý ťah).

Voda/Kondenzát
Para
Spaliny
1

Modul tepel. úpravy vody WSM-V

2

Spalinový výmenník tepla

3

Ekonomizér

4

Štvorťahový parný kotol

5

Bypass spalín

6

Kogeneračná jednotka

7

Rozdeľovač

8

Komín

9

Spotrebič

Zjednodušené znázornenie
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Parný kotol na odpadové teplo UNIVERSAL HRSB
Kotol na odpadové teplo využíva odpadové teplo spalín na nákladovo efektívnu výrobu procesnej pary.

V kombinácii s kogeneračnou jednotkou môže parný kotol na
odpadové teplo HRSB zohrávať významnú úlohu pri efektívnom využívaní primárnej energie. Horúce spaliny z predradených spaľovacích procesov sa privádzajú k spalinovému
kotlu a použijú sa na výrobu pary. Vďaka modulárnej
konštrukcii a kompaktným rozmerom je vhodný pre nové
inštalácie, ako aj pre modernizáciu existujúcich zariadení.

Konštrukcia
Parný kotol na odpadové teplo certifikovaný podľa PED
(Smernica pre tlakové zariadenia) je k dispozícii v ôsmich
štandardizovaných vyhotoveniach. Pozostáva z vysoko
efektívneho výmenníka tepla tvoreného zväzkom žiarových
rúr, ktorého stupeň účinnosti možno ešte zvýšiť voliteľne
integrovateľným ekonomizérom. Ak práve nedochádza k
odberu pary, obídu spaliny kotol prostredníctvom bypassového potrubia. Kogeneračná jednotka alebo iné zdroje odpadového tepla sa teda dajú prevádzkovať bez prerušenia.

Výbava
Parný kotol na odpadové teplo je izolovaný a vybavený
modernou bezpečnostnou výbavou. Bypassové potrubie
spalín sa z prepravných dôvodov dodáva voľne a jeho montáž
a izolácia sa vykonáva na mieste inštalácie. Riadenie kotla
BCO na báze PLC s dotykovým dispejom je umiestnené v
samostatnom skriňovom alebo nástennom rozvádzači.

Technické údaje HRSB
Teplonosné médium

Stredotlaková sýta para

Konštrukcia

Spalinový kotol

Výkon v kg/h

400 až 4 100

Poistný tlak v baroch

10 až 16

Max. teplota spalín zdroja odpadového tepla v °C

550

Min. množstvo spalín
zdroja odpadového tepla
v kg/h

500

Max. množstvo spalín
zdroja odpadového tepla
v kg/h

23 500

Palivo zdroja odpadového tepla

Zemný plyn (ďalšie druhy
zdrojov odpadového tepla
na požiadanie)

Elektrický výkon kombinovaných kogeneračných
jednotiek v MWel

cca. 0,5 až 4
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Prehľad výhod











Zvýšenie účinnosti a ekologickosti v dôsledku využitia zdrojov odpadového tepla
Zosúladený modulárny systém pre jednoduchý návrh a rýchlu montáž
Vysoká účinnosť vďaka efektívnemu rúrkovému výmenníku tepla a dobrej tepelnej izolácii
Dodatočné zvýšenie účinnosti vďaka voliteľnému integrovanému ekonomizéru
Inteligentné riadenie kotla zaisťuje automatizovanú a spoľahlivú prevádzku
Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka prednastaveným parametrom riadenia kotla
Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie vďaka konektorovým spojeniam
Odolný, spoľahlivý a s dlhou životnosťou
Zmenšená rozmanitosť dielov zameraná na zníženie zásoby náhradných dielov
Servis priamo od dodávateľa

Voda/Kondenzát
Para
Spaliny

1

Kotol na odpadové teplo

2 Klapky bypassu
3 Bypass spalín
4

Ekonomizér

5

Komín

6

Parný kotol pre špičkové zaťaženie

7

Spotrebič

8

Parný rozdeľovač

9

Modul tepelnej úpravy vody

10 Prídavná voda
11 Kogeneračná jednotka
Zjednodušené znázornenie

Konštrukčný rad UL-S
ako trojťahový kotol
na odpadové teplo
K
 onštrukčný rad UL-S je použiteľný aj čisto ako kotol
na odpadové teplo
 Na použitie pri vysokých teplotách spalín
 Na použitie v kombinácii s kogeneračnými jednotkami alebo plynovými turbínami
 Využitie odpadového tepla na výrobu pary
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Riadenie kotla BCO
Individuálne konfigurovateľné riadenie kotla BCO optimalizuje prevádzku vášho kotla a zabezpečuje
vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. Je to inteligentné riešenie riadenia pre všetky parné kotly Bosch.

BCO s inteligentnými funkciami riadenia ponúka plnoautomatickú a efektívnu prevádzku kotla. Riadenie dostanete v
kompletne káblami prepojenom a testovanom skriňovom
alebo nástennom rozvádzači konfigurovanom podľa
príslušného projektu. V kombinácii s riadiacim systémom
kotolne SCO môžete jedným zariadením ovládať až šesť
kotlov a všetky komponenty systému.
Z
 ákaznícky individuálna plnoautomatická prevádzka kotla
R
ozsiahle automatické funkcie ako regulácia výkonu/
hladiny, riadenie nízkeho zaťaženia, počítadlo prevádzkových hodín kotla, počet štartov horáka, prevádzkové a
poruchové hlásenia
U
kladanie všetkých nameraných prevádzkových hodnôt
pre maximálnu transparentnosť údajov
 I
ntegrované ochranné funkcie pre vysokú bezpečnosť a
spoľahlivosť prevádzky
M
onitorovanie stavu a účinnosti kotla
 I
deálna kvalita vody vďaka automatickému, vodivosťou
riadenému odsoľovaniu/odkaľovaniu
K
ompatibilné so všetkými bežnými automatizačnými
systémami pre jednoduché napojenie
V
oliteľné plnoautomatické riadenie nábehu SUC
 Voliteľné diaľkové pripojenie cez MEC Remote

Kompaktné riadenie parného kotla CSC
Kompaktné riadenie je ideálnym riešením pre kotly s
výkonom pary 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.
F
arebný dotykový displej pre jednoduché ovládanie
N
ainštalovaný na kotly vo výrobnom závode alebo ako
nástenný rozvádzač kompletne prepojený káblami a
funkčne odskúšaný
V
ýkonová elektronika pre prívod paliva, čerpadlo
napájacej vody, odkaľovanie a odsoľovanie
 I
deálna kvalita vody vďaka automatickému,
vodivosťou riadenému odsoľovaniu/odkaľovaniu
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Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize
Na základe prevádzkového režimu systému, MEC Optimize predpovedá životnosť jednotlivých komponentov, navrhuje opatrenia zvyšujúce efektívnosť a vedie prevádzkovateľa k ich zavádzaniu.

MEC Optimize je integrovaný v riadiacej skrini kotla a
zberá všetky údaje kotla a ostatných pripojených komponentov systému. Prevádzkové údaje sa dlhodobo
lokálne ukladajú a vyhodnocujú pomocou analýzy trendov. Ak stúpa spotreba paliva napríklad kvôli príliš
vysokej miere odsoľovania alebo znečisteniam v kotle,
digitálny asistent efektívnosti identifikuje a hlási možné
príčiny. Ako voliteľná opcia, je možné zasielať definované hlásenia priamo na mobilný telefón, pomocou
diaľkového pripojenia MEC Remote.
Ďalším dôležitým aspektom optimalizácie je maximalizácia životnosti kotla. MEC Optimize slúži nielen ako
digitálna kotlová kniha, ale aj interpretuje zaznamenané
hodnoty a pomáha prevádzkovateľovi identifikovať a
odstrániť stavy, ktoré podporujú koróziu alebo sú kritické z hľadiska bezpečnosti systému. MEC Optimize
taktiež predchádza výpadkom produkcie v dôsledku
prerušenej dodávky procesného tepla. Prípustné
zaťaženia a spínacie cykly sa ukladajú pre všetky
dôležité komponenty. Na základe prevádzkového režimu
zisťuje asistent efektívnosti stav komponentov, predpovedá predpokladanú životnosť a je podporou pri plánovaní údržby.

Prehľad výhod
	Zlepšená energetická účinnosť – inteligentné vyhodnotenie údajov rozpozná zvýšené straty energie
	Kotlové zariadenie s dlhou životnosťou – automatické monitorovanie prevádzkových vlastností
	Zvýšená disponibilita zariadenia – diagnostiky opotrebenia umožňujú optimálne plánovanie údržby
	Vysoká prevádzková spoľahlivosť – inteligentná kotlová kniha s automatickým vyhodnocovaním údajov
	Historické prevádzkové údaje – nepretržité zbieranie údajov zjednodušuje optimalizáciu zariadenia a
riešenia systémových hlásení
	Digitálne ukladanie dokumentov – všetky dôležité dokumenty sa ukladajú lokálne a sú kedykoľvek prístupné
	Voliteľné diaľkové pripojenie pomocou MEC Remote – zobrazuje aktuálny stav systému a hlási
prevádzkovateľovi dôležité udalosti prostredníctvom SMS alebo e-mailu
	Jednoduchá integrácia zariadenia do automatizovaného systému (BACnet IP, Modbus TCP, OPC UA)
alebo vizualizácia prostredníctvom PC/tabletu
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Systém diaľkového prístupu MEC Remote
Pomocou diaľkového prístupu MEC Remote môže teraz aj prevádzkovateľ pohodlne a bezpečne
dohliadať na svoje teplovodné a parné systémy. Prostredníctvom diaľkového prístupu možno celý
kotlový systém vizualizovať na bežných zariadenach s pripojením na internet.
MEC Remote je ideálnym riešením pre prevádzky:
▶	v ktorých nemôže byť dozorujúci personál neustále
na danom mieste
▶	s jednokotlovými alebo viackotlovými zariadeniami s
povinným dozorom
▶ s pohotovostnou službou počas víkendov
S prehľadnou mapou MEC Remote máte možnosť
monitorovať všetky vaše kotlové systémy. Prostredníctvom bezpečného diaľkového prístupu sa dá zobrazovať
plocha riadenia a vyvolávať relevantné údaje. Na prianie
zákazníka je možné prostredníctvom SMS alebo e-mailu
v kombinácii s MEC Optimize nastaviť zasielanie krátkych správ o prípadných poruchách. Táto funkcia alarmu
značne znižuje náročnosť a výdavky na kontrolu pre
zariadenia s vysokými požiadavkami na spoľahlivosť, ako
napríklad v trvalej prevádzke.

Efektívna podpora servisu
Podľa želania vykonávajú experti firmy Bosch rozšírené
nastavenia parametrov, programovanie (PLC) a analýzy
chýb priamo cez systém na diaľkovú údržbu. V prípade
poruchy môžu servisní experti vďaka vzdialenému prístupu analyzovať poruchu a zabezpečiť, aby prišli k
zariadeniu s potrebnými náhradnými dielmi. To
umožňuje optimalizovanie servisných nákladov a
zvýšenie disponibility zariadenia.
Bezpečný diaľkový prístup
Premyslená koncepcia oprávnení, ktorá riadi oprávnenie
prístupu ako aj uvoľnené vizualizačné úrovne
zabezpečuje maximálnu bezpečnosť. Samotný diaľkový
prístup disponuje viacstupňovou bezpečnostnou koncepciou. Externé dátové spojenie možno priamo v
kotolni pomocou kľúča kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.
Zaznamenávané prevádzkové údaje priemyselných kotlov
sa neukladajú v cloude, ale výlučne lokálne na zariadení.

Prehľad výhod







Prístup k prevádzkovým údajom hocikedy a kdekoľvek
Prehľad všetkých kotlových systémov
Rýchle, komfortné a cenovo nenáročné monitorovanie systémových údajov
Bezpečný prenos vďaka viacstupňovej bezpečnostnej koncepcii
Na želanie diaľková podpora priemyselným servisom Bosch
Voliteľné poplachové hlásenie prostredníctvom SMS alebo e-mailu v kombinácii s MEC Optimize
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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.
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Referencia Beck+Heun v Nemecku
Modulárny systém parných kotlov Bosch zvyšuje energetickú účinnosť o približne 20%.

Firma Beck+Heun GmbH, popredný výrobca okenných
roliet, modernizovala svoj strojový park s cieľom zvýšiť
výrobné kapacity a vyrábať s väčšou úsporou energií.
Dva nové parné kotly typu UL-S sú navrhnuté na
špičkovú záťaž 8 t pary/h. Procesné teplo je použité na
expanziu polystyrénového granulátu, ktorý sa následne
spracováva na výrobu roletových plášťov. Predchádzajúca výroba procesného tepla pozostávala z troch
kotlov s celkovým výkonom 5,5 t pary/h.
Výsledok
Nové kotlové zariadenie nielenže produkuje o 45% pary

Dva parné kotly Bosch spolu dodávajú až 8 ton pary/h.

viac, ale je aj o 20% účinnejšie v porovnaní so starým
zariadením. Spotreba paliva sa znížila takmer o 1900
MWh za rok. Ďalším príspevkom k ekologickej bilancii
je aj zníženie emisií CO₂.

Optimalizovaná
prevádzka

Regulácia ventilátorov
Regulácia spaľovania

7

Komb. expandér a chladič
12 k modulu EHB
odpad. vôd s rekuperáciou EHB

Ekonomizér ECO

8

Rozdeľovač pary

Parný kotol UL-S

9

Spotrebič

Voda/Kondenzát

1

Modul na úpravu vody

Para

2

Modul tepel. úpravy vody WSM-V

Spaliny

3
4
5

Chladič bridových pár VC

10

Komín

6

Kondenzačný výmenník tepla

11

Čerstvá voda

Zjednodušené znázornenie

13

z kondenzačného výmenníka
tepla
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Referencia Haribo v Maďarsku
Rozšírenie dodávky procesného tepla s novým systémom kotlov Bosch a modulárnymi
komponentmi pre vysokú efektívnosť a automatizáciu.

Rozšírením výroby v maďarskej továrni v obci Nemesvá-

disponibilnosť a optimalizujú spotrebu paliva. Vďaka

mos sa zvýšila potreba procesného tepla u výrobcu

modulárnej konštrukcii sa dá energetický systém pri

cukroviniek Haribo. Existujúci parný kotol U-HD mnoho

ďalších zvýšeniach kapacity bez problémov rozširovať.

rokov zásoboval výrobu parou a vykuroval budovy. Pre
rozšírenie dodávky pary bol vybraný kotol Bosch UL-S s
výkonom 4 t/h a optimálne zosúladenými komponentmi. Modulárne vyhotovenie a predkonfigurované
riadenie zariadenia umožnilo rýchle integrovanie
nového a existujúceho zariadenia do parnej siete.
Celkovo je teraz pre výrobu k dispozícii až 6 t pary za
hodinu. Zásobovanie teplom na vykurovanie bolo
odčlenené a zabezpečuje ho samostatný vykurovací
kotol od značky Bosch.
Výsledok
Nové zariadenie od firmy Bosch je inteligentne riadené
a presvedčí svojou spoľahlivou a energeticky účinnou

Nový vysoko účinný parný kotol UL-S s rekuperáciou tepla pre
maximálnu účinnosť.

prevádzkou. Pravidelné údržby maximalizujú

Voda/Kondenzát

1

Modul na úpravu vody

5

Parný kotol U-HD

Spaliny

2

Modul tepel. úpravy vody WSM-V

6

Kondenzačný výmenník tepla

10

Kondenzátny modul CSM

3

Ekonomizér ECO

7

Vykurovací kotol

11

Komín

Zjednodušené znázornenie

4

Parný kotol UL-S

8

Rozdeľovač pary

12

Surová voda

Para

9

Spotrebič
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