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Vysoko efektívne a spoľahlivé 
procesné teplo
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Horúcovodné kotly
Teplovodné kotly

Parné kotly

Efektivita

Komponenty

Module

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

U-MB CSB UL-S(X) ZFR(X)
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

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 Para/kondenzát Prívod paliva
Riadiaca skriňa Moduly Moduly Spaľovanie
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To, čo začalo v roku 1865 ako malá dielňa na výrobu 
kotlov pod rodinným menom Loos, sa v minulých 
desaťročiach rozvinulo do podoby globálnehopopred-
ného dodávateľa priemyselných kotlov. Viac ako 
120 000 dodaných kotlových systémov vo viac  

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

ako 140 krajinách po celom svete sú dôkazom renomo-
vanej kvality, spoľahlivosti a výkonnosti našich prie-
myselných kotlov vyrobených v Gunzenhausene 
(Nemecko) a Bischofshofene (Rakúsko). 

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 priemyslených kotlov.

Kvalita vďaka 150 ročným skúsenostiam

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.

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 ener-
gie, ako aj výdavky na prevádzku a obsluhu.
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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 elimi-
novaním vrúbkov.

Použitie zváracích robotov
Pre konštantne vysokú kvalitu na veľmi 
zaťažovaných zvaroch sa používajú poloautomatické 
a plne automatické zváracie roboty.

Materiál s nízkym pnutím

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.

Bezpečnosť pri práci
a podpora mladých talentov

Moderné plazmové aj laserové rezacie zariadenia 
umožňujú šetrné rezanie kovov. Naše kotly tak 
ponúkajú vyššie záťažové rezervy pri neskoršej 
prevádzke.

Vlastná výroba plamenca
Všetky hladké a zvlnené plamence sa vyrábajú v 
závode firmy Bosch a podliehajú tým najprísnejším 
požiadavkám na kvalitu.
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Optimálna konštrukcia

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 záka-
zníka vykonávame aj dodatočné kontroly.

Najvyššia kontrola kvality

Certifikovaná kvalita

Kvalita má pre nás najvyššiu prioritu. Závodní kontrolóri certi-
fikovaní 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 rönt-
genových komorách je ročne vyhodnocovaných viac ako 
25 000 röntgenových snímok zvarov.

Vďaka symetrickej konštrukcii je namáhanie počas 
výrobného procesu a prevádzky zredukované na mini-
mum. Veľký plamenec a usporiadanie spalinových rúr 
umožňujú efektívny prenos tepla pri nízkych emisiách.

Dlhá životnosť 
Koncentrické usporiadanie zabezpečuje rovnomerné 
zohrievanie aj zo studeného stavu a minimalizuje 
pnutia v kotle. Použitý princíp konštrukcie umožňuje 
nízky objem vody a kotol tak rýchlejšie dosahuje svoju 
prevádzkovú teplotu.
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▶  Maximálna flexibilita výstupnej 
teploty a teploty spiatočky

▶ Nízka teplota spiatočky od 50°C
▶  Vysoké prípustné teplotné rozpätie 

do 50 K

Energeticky efektívne kotlové systémy budúcnosti
Kotlové systémy pre prípravu teplej a horúcej vody od spoločnosti Bosch sú pripravené na 
budúcnosť. Projektovo špecifické riešenia s dokonale zosúladenými modulmi a inteligentným ria-
dením optimalizujú spotrebu energie, zlepšujú bilanciu CO2 a dosahujú plnú automatizáciu pre 
vysokú prevádzkovú spoľahlivosť.

▶  Teplota spalín pod 54°C pri využití 
kondenzačnej technológie

▶  Až 15% úspora paliva vďaka využitiu 
odpadového tepla

▶  Regulované otáčky ventilátora 
horáka pre maximálnu účinnosť pri 
prevádzke s čiastočným zaťažením

▶  Spotreba elektrickej energie 
znížená až o 75%

▶  Optimalizované spaľovanie s reguláciou CO2/CO
▶  Vysoký modulačný rozsah znižuje energeticky 

náročné studené štarty a straty predvetrávaním

▶  Optimálna kombinácia kotla a 
horáka pre najnižšie hodnoty 
emisií

▶  Voliteľné použitie bio-palív alebo 
vodíka alebo pre neskoršie pre-
stavanie na alternatívne palivá

Regulácia teploty spiatočky pre 
dodatočnú flexibilitu teplotného rozpätia 
a teploty spiatočky



Horúcovodné kotly | 7 

▶  Bezpečný systém diaľkového prístupu MEC Remote 
▶  Diaľková vizualizácia riadenia kotla
▶  Poplachové hlásenie prostredníctvom SMS alebo e-mailu
▶  Rýchla podpora od expertov spoločnosti Bosch

▶  Plnoautomatizovaná prevádzka kotla
▶  Integrované ochranné funkcie
▶  Vysoká prehľadnosť prevádzkových údajov

Digitálny asistent efektívnosti MEC 
Optimize rozpozná energetické 
straty, optimalizuje prevádzku kotla 
a pomáha znižovať CO2

Pripravený pre pripojenie na 
riadiacu techniku, kompati-
bilný so všetkými bežnými 
protokolmi
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Teplovodný kotol UNIMAT UT-L
Teplovodný kotol UNIMAT UT-L optimalizuje vaše náklady na energie a dosahuje vysokú 
účinnosť až do 105%. Možno ho flexibilne použiť napríklad pre zásobovanie teplom 
nemocníc, ústavov, kancelárskych alebo obytných budov, pre zásobovanie teplou vodou v 
priemysle, ako záložný a špičkový kotol v teplárňach alebo v kombinácii s kogeneračnými 
jednotkami.

Teplonosné médium Teplá voda

Konštrukcia Trojťahová plamencovo-žiarotrubná

Výkon v kW 650 až 25 000

Poistný tlak v baroch do 16

Max. teplota v °C 110

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

Technické údaje UT-L
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Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch

Komponenty zvyšujúce účinnosť ako výmenník tepla spalín a kondenzačný výmenník tepla patria k základnej výbave 
pre energeticky optimalizovanú a ekologickú prevádzku kotla. Vďaka efektívnej rekuperácii odpadového tepla spalín 
ušetríte až 15% paliva a súčasne znížite emisie. 
 Efektívna trojťahová konštrukcia a špeciálna koncepcia tepelnej izolácie zabezpečujú minimálne straty sálaním
 Účinnosť až 95% bez spalinového výmenníka tepla alebo až 105% s kondenzačným výmenníkom tepla
 Nízkoemisné spaľovanie vďaka použitiu vysoko vyvinutých systémov spaľovania a starostlivému zosúladeniu tej   
 najlepšej kombinácie kotla a horáka

Jednoduchý koncept ovládania
  Intuitívne riadenie Control 8000 pre teplovodné 

aplikácie
  Kompaktné riadenie CWC pre teplovodné a horúco-

vodné kotlové systémy
  Individuálne konfigurovateľné riadenie BCO pre 

komplexné požiadavky
  Pripravený pre pripojenie k automatizovaným   

systémom
  Chránený systém diaľkového prístupu MEC Remote

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Kotly vyrábame v rozličných výkonových veľkostiach 
podľa vašich individuálnych požiadaviek. Kotol UT-L sa 
dá prevádzkovať ako inteligentne riadená kaskáda z 
niekoľkých kotlov a nachádza široké uplatnenie pri 
nízkych teplotách a tlakoch. 
  Certifikovaný podľa CE
  Rozsiahle sériové základné vybavenie
  Univerzálne použiteľný s rozličnými palivami a pre 

viacpalivové spaľovanie
  Žiadne predpísané minimálne zaťaženie horáka kvôli 

udržiavaniu sucha na strane spalín
  Schválený pre nízke teploty spiatočky od 50°C
  Vysoké prípustné teplotné rozpätie do 50K
  Robustný, spoľahlivý a s neprekonateľnou 

životnosťou 

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
  Kompaktná konštrukcia pre jednoduché inštalovanie 

v stiesnených priestorových pomeroch
  Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie 

vďaka konektorovým spojeniam
  Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka prednasta-

veným parametrom riadenia kotla
  Zjednodušená údržba vďaka úplne otočným predným 

dverám kotla
  Spalinové rúry bez rušivých vložiek ovplyvňujúcich 

prúdenie
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Plamenec prvého ťahu končí vo vnútornej, vodou 
chladenej obratovej komore, ktorá vedie spaliny do 
druhého ťahu. Ako druhý, tak aj tretí ťah je bez 
dodatočných prvkov ovplyvňujúcich prúdenia napr. 
turbulátory. Centrický dizajn zabezpečuje optimálnu 
tlakovú odolnosť. Spaľovací priestor, objem vodného 
priestoru, teplovýmenné plochy a konvekčné výhrevné 
plochy sú optimálne dimenzované a vzájomne zosúla-
dené.

Predné dvere kotla sú plne otočné, s voliteľným 
otváraním vpravo alebo vľavo. Kotol je v celom 
priečnom reze plne prístupný. Bez problémov je tak 

  Modul chemickej úpravy vody WTM
  Spalinový výmenník tepla ECO
  Spalinový výmenník tepla ECO pre využívanie 

kondenzačného tepla
  Medzikus pre výstup/spiatočku SP/RP
  Istenie teploty spiatočky RTS
  Plynový regulačný modul GRM
  Cirkulačný modul oleja OCM
  Modul zásobovania olejom OSM
  Ovládacie prvky na optimalizáciu spaľovania
  Control 8000 pre riadenie teplovodných kotlov
  Kompaktné riadenie pre teplovodné kotly CWC
  Riadenie kotla BCO
  Riadiaci systém kotolne SCO
  Systém diaľkového prístupu MEC Remote
  Digitálny Asistent efektívnosti MEC Optimize

možné vykonávať údržbu, čistenie a revíziu. Vysoko 
kvalitná izolácia celého kotlového telesa z minerálnej 
vlny a špeciálne tepelnoizolačné materiály v predných 
dverách zabezpečujú nízke straty sálaním. Na rozdiel 
od klasickej výmurovky má kompozitný izolačný mate-
riál Bosch vynikajúce izolačné vlastnosti. Ďalšou výho-
dou je, že tento izolačný kompozit je navrhnutý tak, 
aby vydržal celú životnosť kotla, ak je tento prevádzko-
vaný podla prevádzkových predpisov. Na želanie je 
kotol už z výrobného závodu vybavený integrovaným 
spalinovým alebo kondenzačným výmenníkom tepla.

Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte 
„Príslušenstvo kotolne“.

Istenie teploty spiatočky RTS

Konštrukcia

Kompatibilné produkty
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Teplovodný kotol UNIMAT UT-L ponúkame vrátane 
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná výbava 
obsahuje tlakové teleso kotla, horák, spalinový výmenník 
tepla alebo kondenzačný výmenník tepla, svorkovnicu, 
regulačné a bezpečno-technické vybavenie ako aj ria-
diacu skriňu vrátane kompaktného riadenia CWC alebo 
riadenia kotla BCO pre komplexné požiadavky. 
Alternatívne si možno zvoliť aj riadenie Control 8000. 

* Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.

Senzory, ovládače a bezpečnostná výbava kotla 
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 svorkovnici.

1   Riadiaca skriňa s kompaktným riadením kotla 
CWC alebo riadením kotla BCO  
(Alternatívne s Control 8000)

2   Medzikus výstupu s 
▶ obmedzovačom teploty 
▶ regulátorom teploty 
▶ obmedzovačom hladiny 
▶ indikátorom tlaku 
▶ obmedzovačom tlaku (max.) 
▶ uzatváracou armatúrou pre    
   manostatovú sľučku

3  Poistný ventil s úplným zdvihom
4    Medzikus spiatočky 

▶ monitorovaním teploty 

▶ pripojenie pre bezpečnostné expanzné potrubie
5   Výmenník tepla spalín ECO – alternatívne je pripojenie 

spalín možné aj zboku alebo nahor
7  Horák
8   Plynový regulačný modul
9   Základný rám

10   Izolácia s ochranným plášťom
12   Vypúšťacia uzatváracia armatúra, bezúdržbová
13  Svorkovnica
14  Otvor na sledovanie plameňa
15   Vstrekovacie zariadenie na vnútorné zvýšenie teploty
17   Revízny otvor zo strany spalín

Výbava 
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Horúcovodný kotol UNIMAT UT-M
S horúcovodným kotlom UNIMAT UT-M získate extrémne spoľahlivé zásobovanie teplom a 
horúcou vodou. Vysoko účinný kotol je ideálnym riešením pre požiadavky na strednú a 
vysokú teplotu vody, ako napríklad vykurovacie centrály pre miestne a diaľkové zásobova-
nie teplom, komerčné a priemyselné využitie procesného tepla v rozličných odvetviach.

Teplonosné médium Horúca voda

Konštrukcia Trojťahová plamencovo-žiarotrubná

Výkon v kW 750 až 19 200

Poistný tlak v baroch do 16

Max. teplota v °C do 190

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

Technické údaje UT-M
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Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch

Použitím komponentov zvyšujúcich účinnosť, ako spalinový a kondenzačný výmenník tepla nielen optimalizujete 
účinnosť vášho kotlového systému, ale môžete ušetriť až 15% paliva a súčasne trvalo zlepšiť bilanciu CO2. 
 Efektívna trojťahová konštrukcia a špeciálna koncepcia tepelnej izolácie zabezpečujú minimálne straty sálaním
 Účinnosť až 93% bez spalinového výmenníka tepla alebo až 105% s kondenzačným výmenníkom tepla
 Spaľovanie s nízkymi emisiami vďaka použitiu vysoko vyvinutých systémov spaľovania a starostlivému zosúladeniu  
 tej najlepšej kombinácie kotla a horáka

Jednoduchý koncept ovládania
  Kompaktné riadenie CWC pre teplovodné a horúco-

vodné kotlové systémy
  Individuálne konfigurovateľné riadenie BCO pre 

komplexné požiadavky
  Pripravený pre pripojenie k automatizovaným   

systémom
  Chránený systém diaľkového prístupu MEC Remote

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Horúcovodný kotol ponúkame v rozličných výkonových 
veľkostiach do 19,2 MW. Možnosť zvýšenia tepelného 
výkonu vďaka inteligentnému kaskádovaniu niekoľkých 
kotlov. Ako voliteľná opcia kotlový systém doplňajú 
dokonale zosúladené komponenty, napríklad pre prí-
vod paliva a zvýšenie teploty spiatočky.
  Certifikovaný podľa CE
  Rozsiahle sériové základné vybavenie
  Univerzálne použiteľný s rozličnými palivami a pre 

viacpalivové spaľovanie
  Žiadne predpísané minimálne zaťaženie horáka kvôli 

udržiavaniu sucha na strane spalín
  Schválený pre nízke teploty spiatočky od 50°C
  Vysoké prípustné teplotné rozpätie do 50K
  Robustný, spoľahlivý a s neprekonateľnou 

životnosťou 

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
  Kompaktná konštrukcia pre jednoduché inštalovanie 

v stiesnených priestorových pomeroch
  Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie 

vďaka konektorovým spojeniam
  Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka prednasta-

veným parametrom riadenia kotla
  Zjednodušená údržba vďaka úplne otočným predným 

dverám kotla
  Spalinové rúry bez rušivých vložiek ovplyvňujúcich 

prúdenie
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Plamenec - ako prvý ťah končí vo vnútornej, vodou 
chladenej spalinovej komore, ktorá vedie spaliny do 
druhého ťahu. Ako druhý, tak aj tretí ťah je bez 
dodatočných prvkov ovplyvňujúcich prúdenie. Cen-
trický dizajn zabezpečuje optimálnu tlakovú odolnosť. 
Spaľovací priestor, objem vodného priestoru, teplový-
menné plochy a konvekčné vykurovacie plochy sú 
optimálne dimenzované a vzájomne zosúladené.

Predné dvere kotla sú plne otočné, s voliteľným 
otváraním vpravo alebo vľavo. Kotol je v celom 
priečnom reze plne prístupný. Bez problémov je tak 
možné vykonávať údržbu, čistenie a revíziu. Vysoko 
kvalitná izolácia celého kotlového telesa z minerálnej 

vlny a špeciálne tepelnoizolačné materiály v predných 
dverách zabezpečujú nízke straty sálaním. Na rozdiel 
od klasickej výmurovky má kompozitný izolačný mate-
riál Bosch vynikajúce izolačné vlastnosti. Ďalšou výho-
dou je, že tento izolačný kompozit je navrhnutý tak, 
aby vydržal celú životnosť kotla, ak je tento prevádzko-
vaný podľa prevádzkových predpisov. Na želanie je 
kotol už z výrobného závodu vybavený integrovaným 
spalinovým alebo kondenzačným výmenníkom tepla.

Certifikovanie v súlade s európskou smernicou pre 
tlakové zariadenia umožňuje vysoké prevádzkové a 
poistné teploty do max. 190°C.

Plynový regulačný modul GRM

Konštrukcia

Kompatibilné produkty

  Modul chemickej úpravy vody WTM
  Spalinový výmenník tepla ECO
  Spalinový výmenník tepla ECO pre využívanie 

kondenzačného tepla
  Medzikus pre výstup/spiatočku SP/RP
  Istenie teploty spiatočky RTS
  Plynový regulačný modul GRM
  Cirkulačný modul oleja OCM
  Modul zásobovania olejom OSM
  Ovládacie prvky na optimalizáciu spaľovania
  Kompaktné riadenie horúcovodného kotla CWC
  Riadenie kotla BCO
  Riadiaci systém kotolne SCO
  Systém diaľkového prístupu MEC Remote
  Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize

Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte 
„Príslušenstvo kotolne“..
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Horúcovodný kotol UNIMAT UT-M ponúkame vrátane 
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná 
výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačné a 
bezpečnostno-technické vybavenie, horák, spalinový 
výmenník tepla alebo kondenzačný výmenník tepla, 
svorkovnicu a riadiacu skriňu vrátane kompaktného 
riadenia CWC alebo riadenia kotla BCO pre kom-

plexné požiadavky. Senzory, ovládače a bezpečnostná 
výbava kotla 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.

* Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.

1   Riadiaca skriňa s kompaktným riadením kotla 
CWC alebo riadením kotla BCO

2   Medzikus výstupu s 
▶ obmedzovačom teploty 
▶ monitorovaním prúdenia 
▶ regulátorom teploty 
▶ obmedzovačom hladiny 
▶ indikátorom tlaku 
▶ obmedzovačom tlaku (max.) 
▶ uzatváracou armatúrou pre manostatovú 

    sľučku
3   Poistný ventil s úplným zdvihom
4   Medzikus spiatočky 

▶ monitorovanie teploty 

▶ pripojenie pre bezpečnostné expanzné potrubie
5   Výmenník tepla spalín ECO – alternatívne je pripoje-

nie spalín možné aj zboku alebo nahor
7  Horák
8   Plynový regulačný modul
9   Základný rám

10   Izolácia s ochranným plášťom
12   Vypúšťacia uzatváracia armatúra, bezúdržbová
13   Svorkovnica
14   Otvor na sledovanie plameňa
15   Vstrekovacie zariadenie na vnútorné zvýšenie teploty
16  Revízny otvor zo strany vody
17   Revízny otvor zo strany spalín

Výbava 
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Horúcovodný kotol UNIMAT UT-H
S horúcovodným kotlom UNIMAT UT-H budete energeticky efektívne vyrábať procesné 
teplo pre aplikácie spojené s vysokým tlakom a teplotou. Je flexibilný a spoľahlivý pri 
použití na zásobovanie teplom a horúcou vodou pre komerčné a priemyselné využitie, 
komunálne zariadenia alebo pre systémy ústredného kúrenia ako kotol pre základné 
zaťaženie, špičkové zaťaženie alebo rezerva.

Teplonosné médium Horúca voda

Konštrukcia Trojťahová plamencovo-žiarotrubná

Výkon v kW 820 až 18 300

Poistný tlak v baroch do 30

Max. teplota v °C do 225

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

Technické údaje UT-H
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Jednoduchý koncept ovládania
  Kompaktné riadenie CWC pre vykurovacie a horúco-

vodné kotlové systémy
  Individuálne konfigurovateľné riadenie BCO pre 

komplexné požiadavky
  Pripravený pre pripojenie k automatizovaným   

systémom
  Chránený systém diaľkovej údržby MEC Remote

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Osvedčený trojťahový dizajn zabezpečuje najvyššiu 
kvalitu, dlhú životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť. 
Vysokotlakový horúcovodný kotol UT-H vyrábame poľa 
želania zákazníka do výkonu 18,3 MW. S navzájom 
zosúladenými komponentmi, napríklad pre prívod 
paliva a zvýšenie teploty spiatočky môžete 
optimalizovať prevádzku kotla.
  Certifikovaný podľa CE
  Univerzálne použiteľný s rozličnými palivami a pre 

viacpalivové spaľovanie
  Vysoké prípustné teplotné rozpätie do 40 K
  K dispozícii aj ako kotol na odpadové teplo so 

štvrtým ťahom a spaľovaním alebo len ako kotol na 
odpadové teplo (bez horáka)

  Jednoduché možnosti rozšírenia vďaka modulovej 
technike

  Robustný, spoľahlivý a s neprekonateľnou 
životnosťou  

Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch

Horúcovodný kotol UT-H je valcový kotol trojťahovej konštrukcie s jedným plamencom. Je vysoko efektívny ako samo-
statný kotol aj ako súčasť viackotlového systému. V kombinácii s integrovaným výmenníkom tepla spalín a kompo-
nentmi zvyšujúcimi účinnosť pre optimalizáciu spaľovania maximalizujete účinnosť vášho zariadenia.
 Efektívna trojťahová konštrukcia a špeciálna koncepcia tepelnej izolácie pre minimálne straty sálaním
  Účinnosť až 93% bez spalinového výmenníka tepla, až 96% so spalinovým výmenníkom tepla a až 105% s 

kondenzačným výmenníkom tepla
  Spaľovanie s nízkymi emisiami vďaka použitiu vysoko vyvinutých systémov spaľovania a starostlivému zosúladeniu 

tej najlepšej kombinácie kotla a horáka
  K dispozícii aj ako kotol na odpadové teplo pre nákladovo efektívne a ekologické využívanie zdrojov odpadového 

tepla napríklad v kombinácii s kogeneračnou jednotkou alebo plynovými turbínami

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
  Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie 

vďaka konektorovým spojeniam
  Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka prednas-

taveným parametrom riadenia kotla
  Jednoduchá údržba – ľahko prístupný tak na strane 

spalín, ako aj na strane vody
  Spalinové rúry bez rušivých vložiek ovplyvňujúcich 

prúdenie
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Ako aj pri parnej technológii, náš trojťahový patent, 
ktorý nebol dodnes prekonaný, už desaťročia tvorí 
základ pre vynikajúci úspech tohto konštrukčného 
radu. Dva zväzky žiarových rúr (2. a 3. ťah) sú umiest-
nené vedľa plamenca (1. ťah) a všetky sú spojené 
vodou chladenou obratovou komorou. Toto usporiada-
nie vytvára veľkú výhrevnú plochu pri tých najmenších 

vonkajších rozmeroch. Spodne 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 zastaraných konštrukcií s rozperami je tu 
dosiahnutá väčšia odolnosť a životnosť.

Cirkulačný modul oleja OCM

Konštrukcia

Kompatibilné produkty

  Modul chemickej úpravy vody WTM
  Spalinový výmenník tepla ECO
  Spalinový výmenník tepla ECO pre využívanie 

kondenzačného tepla
  Medzikus pre výstup/spiatočku SP/RP
  Istenie teploty spiatočky RTS
  Plynový regulačný modul GRM
  Cirkulačný modul oleja OCM
  Modul zásobovania olejom OSM
  Ovládacie prvky na optimalizáciu spaľovania
  Kompaktné riadenie horúcovodného kotla CWC
  Riadenie kotla BCO
  Riadiaci systém kotolne SCO
  Systém diaľkového prístupu MEC Remote
  Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize

Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte 
„Príslušenstvo kotolne“.
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Horúcovodný kotol UNIMAT UT-H ponúkame vrátane 
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná výbava 
obsahuje tlakové teleso kotla, regulačné a 
bezpečnostno-technické vybavenie, horák, spalinový 
výmenník tepla alebo kondenzačný výmenník tepla, 
svorkovnicu a riadiacu skriňu vrátane riadenia kotla BCO 
alebo kompaktného riadenia CWC.   

* Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.

Senzory, ovládače a bezpečnostná výbava kotla 
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.

1   Riadiaca skriňa s riadením kotla BCO alebo kom-
paktným riadením kotla CWC

2   Medzikus výstupu s 
▶ obmedzovačom teploty 
▶ obmedzovačom minimálneho prietoku 
▶ regulátorom teploty 
▶ obmedzovačom hladiny 
▶ indikátorom tlaku 
▶ obmedzovačom tlaku (max.) 
▶ uzatváracou armatúrou pre manostatovú sľučku

3  Poistný ventil s úplným zdvihom
4   Medzikus spiatočky 

▶ monitorovanie teploty 
▶ pripojenie pre bezpečnostné expanzné potrubie

5   Výmenník tepla spalín ECO
6   Zberná komora spalín
7   Horák
8  Plynový regulačný modul
9   Základný rám

10   Izolácia s ochranným plášťom
12   Vypúšťacia uzatváracia armatúra, bezúdržbová
13   Svorkovnica
14   Otvor na sledovanie plameňa
15   Vstrekovacie zariadenie na vnútorné zvýšenie teploty
16   Revízny otvor zo strany vody
17  Revízny otvor zo strany spalín

Výbava
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Horúcovodný kotol UNIMAT UT-HZ
S horúcovodným kotlom UNIMAT UT-HZ profitujete z energeticky efektívneho a 
škodlivinami málo zaťažujúceho zásobovania teplom a horúcou vodou vo vysokom výkono-
vom rozsahu. Dvojplamencový dizajn ponúka extrémne veľký modulačný rozsah a je ideál-
nym riešením pre teplárne pre diaľkové zásobovanie teplom, spracovateľský priemysel a 
komunálne zariadenia.

Teplonosné médium Horúca voda

Konštrukcia Trojťahová plamencovo-žiarotrubová

Výkon v kW 13 000 až 38 000

Poistný tlak v baroch do 30

Max. teplota v °C do 225

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

Technické údaje UT-HZ
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Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch

Horúcovodný kotol UT-HZ ponúka extrémne veľký modulačný rozsah pri konštantne vysokej energetickej účinnosti. V 
kombinácii s integrovaným výmenníkom tepla spalín, komponentmi pre optimalizáciu spaľovania a low NOx horákom 
maximalizujete účinnosť vášho zariadenia a trvalo redukujete emisie.
▶  Dvojnásobný modulačný rozsah pre mimoriadne vysokú účinnosť aj v prevádzke s čiastočným zaťažením
▶  Vysoko efektívna trojťahová konštrukcia a špeciálna koncepcia tepelnej izolácie pre minimálne straty sálaním
▶  Účinnosť až do 93% bez spalinového výmenníka tepla, až 96% so spalinovým výmenníkom tepla a až 105% s 

kondenzačným výmenníkom tepla
▶  Spaľovanie s nízkymi emisiami vďaka použitiu vysoko vyvinutých systémov spaľovania a starostlivému zosúladeniu 

tej najlepšej kombinácie kotla a horáka

Jednoduchý koncept ovládania
  Individuálne konfigurovateľné riadenie BCO pre 

komplexné požiadavky
  Pripravený pre pripojenie k automatizovaným   

systémom
  Chránený systém diaľkového prístupu MEC Remote

Spoľahlivý výkon a zákaznícky špecifická výbava
Dvojplamencový kotol je s oddelenými spalinovými 
cestami vhodný aj na jednoplamencovú prevádzku. 
Rozmery plamenca, žiarových rúr a vodný priestor sú 
termodynamicky optimalizované. Kotol UT-HZ vyrábame 
špecificky pre konkrétny projekt pre výkony do 38 MW. 
Navzájom zosúladené komponenty, napríklad pre 
prívod paliva a zvýšenie teploty spiatočky voliteľne 
dopĺňajú zariadenie a optimalizujú prevádzku kotla.
▶  Certifikát CE
▶  Extrémna flexibilita zaťaženia vďaka neobmedzenej 

prevádzke jedného horáka
▶  Univerzálne použiteľný s rozličnými palivami a pre 

viacpalivové spaľovanie
▶  Vysoké prípustné teplotné rozpätie do 40 K
▶  Jednoduché možnosti rozšírenia vďaka modulovej 

technike

Rýchla inštalácia a bezproblémová údržba
▶  Jednoduché káblové prepojenie na mieste inštalácie 

vďaka konektorovým spojeniam
▶  Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka prednas-

taveným parametrom riadenia kotla
▶  Jednoduchá údržba – ľahko prístupný tak na strane 

spalín, ako aj na strane vody
▶  Spalinové rúry bez rušivých vložiek ovplyvňujúcich 

prúdenie
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Vhodnosť na neobmedzenú paralelnú alebo samo-
statnú prevádzku spaľovaní 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.

Neobmedzená jednoplamencová prevádzka ponúka 
vysokú flexibilitu zaťaženia. Regulačný rozsah je dvojná-
sobný, zbytočné energetické straty tak môžu byť reduko-
vané.

Výmenník tepla spalín ECO

Konštrukcia

Kompatibilné produkty

  Modul chemickej úpravy vody WTM
  Spalinový výmenník tepla ECO
  Spalinový výmenník tepla ECO pre využívanie 

kondenzačného tepla
  Medzikus pre výstup/spiatočku SP/RP
  Istenie teploty spiatočky RTS
  Plynový regulačný modul GRM
  Cirkulačný modul oleja OCM
  Modul zásobovania olejom OSM
  Ovládacie prvky na optimalizáciu spaľovania
  Riadenie kotla BCO
  Riadiaci systém kotolne SCO
  Systém diaľkového prístupu MEC Remote
  Digitálny asistent efektívnosti MEC Optimize

Ďalšie informácie nájdete v našom prospekte 
„Príslušenstvo kotolne“.
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Horúcovodný kotol UNIMAT UT-H ponúkame vrátane 
výbavy* ako kompletný kotlový systém. Základná 
výbava obsahuje tlakové teleso kotla, regulačné a 
bezpečnostno-technické vybavenie, horák, spalinový 
výmenník tepla alebo kondenzačný výmenník tepla, 
svorkovnicu a riadiacu skriňu vrátane individuálne 
konfigurovateľného riadenia kotla BCO.   

* Výbava je variabilná a podľa želania zákazníka voľne konfigurovateľná.

Senzory, ovládače a bezpečnostná výbava kotla 
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.

1   Riadiaca skriňa s riadením kotla BCO
2   Medzikus výstupu s 

▶ obmedzovačom teploty 
▶ obmedzovačom minimálneho prietoku 
▶ regulátorom teploty 
▶ obmedzovačom hladiny 
▶ indikátorom tlaku 
▶ obmedzovačom tlaku (max.) 
▶ uzatváracou armatúrou pre rúru manostatu

3   Poistný ventil s úplným zdvihom
4   Medzikus spiatočky 

▶ monitorovanie teploty 
▶ pripojenie pre bezpečnostné expanzné potrubie

5   Výmenník tepla spalín ECO
6   Zberná komora spalín
7  Horák
8   Plynový regulačný modul
9   Základný rám

10   Izolácia s ochranným plášťom
11   Vložky usmerňujúce prúdenie vody
12   Vypúšťacia uzatváracia armatúra, bezúdržbová
13   Svorkovnica
14   Otvor na sledovanie plameňa
16   Revízny otvor zo strany vody
17  Revízny otvor zo strany spalín

Výbava
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Štvorťahový kotol s horákom
Kotol s konvenčným spaľovaním vyrába procesné teplo pri súčasnom využití tepelného potenciálu 
z odpadového tepla iného zdroja.

Teplonosné médium Horúca voda

Konštrukcia
Trojťahový plamencovo-žiarotrubný s dodatočným štvrtým 
ťahom žiarových rúr

Výkon v kW 820 až 18 300

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 zdroje 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

Technické údaje štvorťahového kotla UT-H
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Tieto varianty horúcovodných kotlov sú konvenčne 
vyhrievané 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 vykurovacieho a procesného tepla.
Pri použití kotlov na odpadové teplo bez prídavného 
spaľovania sú spravidla potrebné dodatočné kotly pre 

Konštrukcia

Konštrukcia našich kotlov na odpadové teplo s horákom 
zodpovedá základnej konštrukcii konštrukčného radu 
UT-H. Kotol je vybavený dodatočným integrovaným ťahom 
(štvrtý ťah) pre využívanie odpadového tepla.

špičkové zaťaženie. Pri konštrukčnom variante s vlast-
ným spaľovaním pokrýva štvrtý ťah základné zaťaženie a 
pri stúpajúcej potrebe 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.

Výbava

Výbava, ktorá je k dispozícii, je identická s možnosťami 
vybavenia konštrukčných radov UT-H.

Prehľad výhod

 Až do 15% menovitého výkonu je vyrobených využitím zdrojov odpadového tepla prostredníctvom štvrtého ťahu
 Zvýšenie účinnosti, 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

1  Štvorťahový horúcovodný kotol

2  Integrovaný spalinový výmenník tepla

3  Výmenník tepla spalín

4  Kogeneračná jednotka

5  Spotrebič

6  Komín

Zjednodušené znázornenie

Voda/kondenzát

Elektrický prúd

Spaliny
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Kompaktné riadenie horúcovodných kotlov CWC je kombinovateľné so všetkými konštrukčnými radmi 
jednoplamencových kotlov Bosch pre výrobu teplej a horúcej vody. CWC sa vyznačuje intuitívnym 
ovládaním, rozsiahlymi funkciami ako aj jednoduchou inštaláciou.

Kompaktné riadenie horúcovodných kotlov CWC

Kompaktné riadenie kotlov na báze PLC vám ponúka 
všetky kľúčové funkcie pre automatizovanú prevádzku 
kotla. Vďaka integrovanému zdroju napájania a 
predkonfigurovateľnému rozhraniu riadiacej techniky je 
CWC spoľahlivou a cenovo výhodnou alternatívou pre 
jednotlivé riešenia.

Integrované riadenie kombinuje až štyri CWC jednotky 
do optimalizovanej kaskády. Na základe výstupnej 
teploty systému sa kotly následne automaticky pripá-
jajú/odpájajú.

Riadenie a softvér sú od výroby kompletne predkonfi-
gurované. Všetky konštrukčné diely sú pripravené na 
prepojenie konektormi a umožňujú rýchle a bezchybné 
uvedenie do prevádzky. Riadenie sa dodáva ako ná-
stenný rozvádzač alebo nainštalované priamo na kotly 
(do 9 MW). Prostredníctvom voliteľného systému 
diaľkového prístupu MEC Remote sa dajú vyvolávať 
relevantné prevádzkové údaje ako aj ich vyhodnotenie.

Prehľad výhod
  Modulárne kompletné riešenie pre všetky jednopla-

mencové teplovodné kotly a horúcovodné kotly Bosch
  Inteligentné riadenie následnosti až do štyroch kotlov
  Intuitívne ovládanie cez farebný dotykový displej a 

funkčné tlačidlá pre rýchly prístup
  Predkonfigurované pre rýchle uvedenie do prevádzky
  Integrovaný zdroj napätia pre všetky ovládače   

a senzory
  Kompatibilné so všetkými bežnými protokolmi 

automatizačných systémov
  Voliteľný diaľkový prístup cez MEC Remote pre maxi-

málnu disponibilitu a na prianie hlásenie prípadnej 
poruchy prostredníctvom e-mailu alebo SMS

Riadenie teplovodných 
kotlov Control 8000
Ako alternatívu pre teplovodné aplikácie do 110°C 
ponúkame riadenie Control 8000. Komfortná ovládacia 
jednotka s inovatívnym dizajnom umožňuje jednodu-
ché ovládanie viacerých okruhov. Zdroj napájania je 
potrebné zabezpečiť zo strany stavby.
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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 priemyselné teplo-
vodné a horúcovodné kotly Bosch.

BCO s inteligentnými funkciami riadenia ponúka plno-
automatickú a energeticky efektívnu prevádzku kotla. 
Integrované bezpečnostné zariadenia zároveň 
zabezpečujú vysokú disponibilnosť dodávky tepla.

Riadenie zbiera a ukladá všetky dôležité prevádzkové 
údaje a vizualizuje rozličné informácie ako prevádzkové 
stavy, prevádzkové údaje a namerané hodnoty. Integro-
vaný softvér Condition Monitoring analyzuje tieto 
hodnoty a pomocou svetelnej signalizácie metódou 
semafóru ukazuje ukazuje prevádzkové stavy, ktoré 
majú za následok nehospodárnosť. Okrem toho môžete 

pomocou voliteľného diaľkového pripojenia MEC 
Remote vaše zariadenia bezpečne monitorovať.

Riadenie dostanete v kompletne káblami prepojenom a 
testovanom skriňovom alebo nástennom rozvádzači. 
Kompatibilita so všetkými bežnými protokolmi 
umožňuje jednoduché pripojenie na centrálne automa-
tizované systémy. V kombinácii s riadiacim systémom 
kotolne SCO môžete jedným zariadením ovládať až 
šesť kotlov a všetky komponenty systému.

Funkcie riadenia
  Regulácia výkonu a hladiny vody
  Riadenie nízkeho zaťaženia
  Kontrola stavu a efektívnosti Condition Monitoring
  Počítadlo prevádzkových hodín pre kotly, čerpadlá a 

horáky
  Diagnostická funkcia a história hlásení
  Registrovanie počtu štartov horáka
  Jasné zobrazenie prevádzkových a poruchových 

hlásení
  Zobrazenie a ukladanie všetkých prevádzkovo  

relevantných nameraných hodnôt a stavov 

BCO je možné rozšíriť s prídavnými, zákaznícky špecifickými 
funkciami riadenia. 

Prehľad výhod

  Projektovo-špecificky predkonfigurované, prepojené káblami a odskúšané pre rýchle uvedenie do prevádzky
  Inteligentné funkcie riadenia pre plnoautomatickú prevádzku kotla
  Intuitívne ovládanie prostredníctvom farebného dotykového displeja a jednoduchá optimalizácia všetkých meracích a 

regulačných funkcií
  Ukladanie všetkých prevádzkových nameraných hodnôt pre maximálnu transparentnosť údajov
  Vysoká spoľahlivosť zásobovania a prevádzková spoľahlivosť vďaka integrovaným kontrolným a ochranným funkciám
  Sledovanie stavu Condition Monitoring pre konštantne vysokú efektívnosť systému a disponibilnosť
  Kompatibilné ku všetkým bežným automatizačným protokolom pre jednoduché napojenie
  Voliteľný diaľkový prístup k riadeniu kotla prostredníctvom MEC Remote
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Systém diaľkového prístupu MEC Remote

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. Prostredníct-
vom bezpečného diaľkového prístupu sa dá zobrazovať 
plocha riadenia a vyvolávať relevantné údaje. Na pria-
nie zákazníka je možné prostredníctvom SMS alebo 
e-mailu v kombinácii s MEC Optimize nastaviť zasiela-
nie krátkych správ o prípadných poruchách. Táto funk-
cia alarmu značne znižuje náročnosť a výdavky na 
kontrolu pre zariadenia s vysokými požiadavkami na 
spoľahlivosť, ako napríklad v trvalej prevádzke.

Pomocou diaľkového prístupu MEC Remote môže teraz aj prevádzkovateľ pohodlne a bezpečne 
dohliadať na svoje teplovodné a parné systémy. Prostredníctvom diaľkového prístupu možno celý kot-
lový systém vizualizovať na bežných zariadenach s pripojením na internet.

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 prí-
stupu 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 kon-
cepciou. 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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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 mo-
derný 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 skla-
dom 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.

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 By-
strici. 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.

Priemyselný servis Bosch

Celosvetovo
viac ako 200

servisných technikov
a certifikovaných

servisných
partnerov Bosch
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Referencia: Tepláreň Dunakeszi 
v Maďarsku
Kotly Bosch vykurujú mesto Dunakeszi.

Energeticky efektívnejšia prevádzka
Kompaktné kotly UT-L spotrebujú vďaka integrovaným 
kondenzačným výmenníkom tepla menej paliva a šetria 
životné prostredie. Ďalšie komponenty ako modulačné 
spaľovanie, ventilátory s reguláciou otáčok pre zníženie 
nákladov na elektrickú energiu ako aj regulácie O2 pre 

V meste Dunakeszi pri Budapešti (Maďarsko) žije okolo 
40 000 ľudí. Jedna časť mesta, viac ako 2 300 
domácností a osem verejných zariadení si už veľa rokov 
užíva výhody diaľkového zásobovania teplom vďaka 
spoločnosti Dunakeszi Közüzemi Kft. Na udržanie 100% 
zásobovania a aj kvôli optimalizovaniu efektívnosti 
vykonal dodávateľ energie rozsiahlu rekonštrukciu 
systému. Opatrenie zahŕňalo okrem iného aj moderni-
záciu celej kotolne. Miestny partner Bosch Kazantrade 
Kft. ponúkol optimálne riešenie pre obnovu zariadení 
na výrobu tepla. Tri kotly Bosch UT-L použité v projekte 
presvedčili svojou vysokou účinnosťou a 
spoľahlivosťou.

Tepláreň Dunakeszi Közüzemi Kft. počas prestavby.

optimalizované spaľovanie ďalej zvyšujú účinnosť 
zariadenia. Kotly dosahujú veľmi vysokú účinnosť 
takmer 98%. Riadenie kotlov BCO ako aj moduly pre 
zásobovanie palivom a istenie teploty spiatočky 
doplňujú celkový systém.

S novými vykurovacími kotlami Bosch je vaša tepelná technika na najnovšej úrovni.
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Referencia: Tepláreň Pieter Wiersma
v Holandsku
Horúcovodné low-NOx kotly pre komplexnú teplárenskú sieť.

Emisie NOx pod 50 mg/Nm3 

V porovnaní s jednotlivo vykurovanými domácnosťami 
sa dá prostredníctvom teplárenskej siete ušetriť až 
70% emisií CO2. K tomu prispievajú aj štyri horúco-
vodné kotly Bosch. Pri všetkých štyroch horákoch sú 
hodnoty emisií NOX menej ako 50 mg/Nm3, nezávisle 

V teplárni Pieter Wiersma v meste Lent (Holandsko) 
sú v prevádzke dva horúcovodné kotly, každý s výko-
nom 20 MW. Vďaka inovatívnej technológii kotlov a 
horákov sa toto zariadenie zaraďuje k jedným z 
najčistejších teplární tohto typu v Európe. Tepláreň 
dodáva teplo do teplárenskej siete mesta Nijmegen a 
zásobuje až 14 000 domácností. Základné zaťaženie 
je pokryté teplom vyrobeným z recyklácie odpadu. 
Kotle Bosch podporujú teplárenskú sieť v čase 
špickového zaťaženia počas zimných mesiacov a v 
prípade núdze ako záložný zdroj. Tým je obyvateľom 
zabezpečené nepretržité zásobovanie teplom.

Moderná a inovatívna tepláreň Pieter Wiersma v Lente.

od rozsahu zaťaženia. Okrem toho môžu kotly so 
svojou dvojplamencovou konštrukciou dynamicky 
reagovať na výkyvy zaťaženia a vyrábať teplo efektívne 
aj pri nízkych zaťaženiach.

Pri zákaznícky špecifickom kotlovom zariadení v teplárni Pieter Wiersma sú hodnoty NOx pod hodnotou 50 mg/Nm3.
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