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За оптималното решение чрез партньорство
Доверието и откритостта между партньорите 
са най-важните предпоставки за взаимен 
успех. Като водещ производител на 
иновативни технологии за котли, в началото 
решихме да разпространяваме нашите 
продукти чрез специализирани фирми. 
Благодарение на тясното сътрудничество с 
вашата конкретна специализирана фирма, 
можете да постигнете оптимално решение за 
Вашите специални изисквания.

Технически новаторски дух, който определя 
стандарти
Възползвайте се от опита и силата на 
иновациите: от основаването си през 1865 ние 
сме специализирани в изграждането на 
промишлени котли. Сила на иновациите, 
повишаването на качеството и ефективността 
са показателите на нашата продуктова гама и 
услуги. Ние се превърнахме в лидер на базата 
на тази висока степен на специализация.

Надеждна енергия за целия свят
Повече от 100 000 котелни инсталации в над 140 
страни, са ясно доказателство за високото 
качество и надеждността на нашите промишлени 
котли. Ние ще се радваме да ви предоставим при 
желание информация за нашите многобройни 
референции. Ще намерите нашите системи на 
практика във всеки отрасъл на индустрията - 
хранително-вкусова, строителна, химическа, 
текстилни и хартиената промишленост. Глобални 
фирми като Coca Cola, BASF, Siemens, Ytong, 
Heineken, Nestle и Esso разчитат на нашите 
иновативни парни и водогрейни котли.

Сертифицирани котли
Нашите модерни производствени мощности 
гарантират, че нашите системи имат качествено 
предимство, което се потвърждава и от 
официалните сертификати за качество на почти 
всички одобряващи органи и сертифициращи 
институти в света.

Експертен опит и довериеВъведение

Bosch Industriekessel е известен производител в световен мащаб на котелни инсталации 
от всички размери и характеристики. За над 140 години ние развиваме иновациите в 
изграждането на индустриални котли.

Над 1 500 големи и индустриални котелни 
системи се произвеждат годишно в нашите 
модерни производствени заводи в Gunzen-
hausen в Германия и в Bischofshofen в Австрия
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До средата на 2012 системите се продаваха и 
разпространяваха под марката LOOS, сега ние сме 
консолидирали нашите силни страни и продаваме 
нашите продукти под марката Bosch.

Тази брошура ви дава подробен преглед на нашата гама 
от продукти и услуги за парни котли. Преди всичко 
обаче на следващите страници се изясни това, което е 
особено важно за нас Bosch Industriekessel: перфектно 
изпълнение на Вашите индивидуални желания.

Bosch Industriekessel Ви предлага система с 
пламъчнотръбни котли за всички приложения. 
Нашите котли се използват успешно в 
промишлени предприятия. Tе предлагат много 
предимства за малки и средни предприятия, 
както и в офиси и жилищни сгради.

Днес ние сме част от световната Bosch Group и 
експертния център на Bosch Thermotechnology 
за големи и индустриални котелни системи.
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Перфектно контролиран, намален разход
Интелигентният контрол и регулиращите системи 
предоставят допълнителни възможности за 
спестяване на енергия. Включването на нашия 
иновативен анализатор на вода не само предпазва 
системата от повреди, причинени от неблагоприятни 
параметри на водата, но също така постига 
допълнителни икономии на енергия в потреблението 
на гориво и прясна вода. Вентилаторите на горелката 
намаляват консумацията на електрическа енергия 
изключително много при частично натоварване. 
Съвременните горивни уредби, контролирани от нива 
на кислород и въглероден оксид, предоставят горене 
с максимална ефективност благодарение на 
оптимизирането на необходимия въздух за горене.

Рентабилност
С нашите високо ефективни котелни системи и 
съответните компоненти на котелното е възможно да 
се намали значително потреблението на енергия и 
емисиите. Чрез намаляване на експлоатационните 
разходи при нова котелна инсталация инвестициите 
се възвръщат в много кратък период от време. Вие 
спестявате пари и опазвате околната среда 
едновременно. Мислили ли сте вече за 
модернизиране или замяна на котелната 
инсталация? Ще се радваме да Ви консултираме!

Най-високо ниво на ефективност
Ние сме един от първите производители, на 
оборудане на пламъчно тръбни / димогарни  
котли от всички размери със заводски вградени 
економайзери. Топлината, която се съдържа в 
димните газове се оползотворява и ефективността 
нараства до 7% в некондензационен и до 15% при 
кондензационен режим. Допълнителният енергиен 
потенциал може да се използва с нашите модулни 
проектни компоненти за котелно. Нашата система 
за кондензат при високо налягане поддържа 
връщането му до такива налягания и температури, 
че да може да се подава обратно в котелния кръг 
без загуба на енергия. Свързаната с процеса 
загуба на топлина, която се съдържа например в 
парата, изпарената или обезсолена вода, може  
да бъде частично възстановена с помощта на 
подходящи решения, като нашият охладител на 
пара или модулът за разширение и регулация  
на топлината.

Най-ниски емисии
Нашите котелни инсталации са подходящи за течни 
и газообразни горива. Съвременните горивни 
уредби спазват без никакви проблеми насоките, 
във всички страни по отношение на 
предотвратяването и намаляването на емисиите.

Идеална съгласуваност
Котелната система, съобразена с вашите 
изисквания, е основа, на която можете по 
устойчив начин да гарантирате 
конкурентоспособността на Вашата фирма.Ние 
Ви предлагаме модулни и универсални решения 
чрез нашата пълна програма за доставка на 
котли.Оразмеряването и комплектацията на 
системите се осъществяват по индивидуална 
спецификация на клиента с много различни 
опции и варианти.Високо качество на 
производството гарантира лесно и безпроблемно 
узаконяване. 

Управление
Всички отделни инсталации могат да бъдат 
оборудвани с интуитивно управление със 
сензорен екран.Последователна логика, 
работеща с вградени защитни функции, 
гарантира напълно автоматичен режим на работа 
на котелните системи. Ефективната BUS система 
осигурява интелигентна работа на отделните 
модули и дава възможност за лесно свързване 
към системата за управление на по- високо ниво.

Висока производителност на системата
Наред с иновативната технология на котелната 
инсталация, идеалната енергийна концепция, 
често включва допълнителни важни 
компоненти- като комбинирано производство 
на топлина и ел.енергия,термопомпи или 
слънчеви инсталации. Като компания в Bosch 
Group имаме достъп до широка гама от 
допълнителни системни решения в 
термотехниката. Това ни дава възможност да се 
комбинират различни технологии, които да Ви 
носят максимална полза.

Околна среда и ефективност Модулно качество
Като отговорен и иноватиевен производител на котли,систематично сме се съсредоточили 
върху опазването на околната среда и спестяване на природни ресурси.Нашите надеждни и 
ефективни системи поддържат ниски емисии на CO2, допринасящи за намаляване на 
промените в климата.

Нашите котелни инсталации 
перфектно съвпадат с Вашите 
изисквания. Това спестява не 
само природни, но и 
финансови ресурси.

Надеждност и дълъг живот са конкретните характеристики на котелните инсталации 
BOSCH.Високото качество на нашите системи е гарантирано от най-модерните 
производствени машини, строг контрол на качеството и чрез непрекъснати подобрения и 
нововъведения.
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Парни котли за високо или ниско налягане
Големият обем на пламъчната тръба и пакета 
от димогарни тръби са перфектно съгласувани 
помежду си. Котелът се характеризира с 
много компактна конструкция. Можем да ви 
предложим UNIVERSAL парен котел, както за 
високо, така и за ниско налягане.

Компоненти, които спестяват енергия
За икономия на енергия и ефективно 
функциониране компактния котел може да 
бъде оборудван с економайзер, с непрекъснат 
контрол на подаващата вода, както и с много 
други устройства за оползотворяване на 
отпадна топлина. Инвестицията в тези 
енергоспестяващи мерки, осигурява високата 
степен на ефективност на котелната 
инсталация, предпазват околната среда и 
намаляват чувствително текущите разходи.

Предимства:
	Интуитивно управление на котела основано на 

SPC с много висока прегледност при представяне 
на оперативните данни

	Ефективни топлоизолационни материали с високо 
К.П.Д.

	Автоматично стартиране , режим на готовност и 
изключване SUC контрол.

	Подходящ за различни горивни уредби
	Намаляване на замърсяването при горене 

благодарение на използването на силно развитите 
горивни системи и внимателното съчетаване на 
най-добрата комбинация между котел и горелка

	Лесен за поддръжка - лесна инспекция, както от 
страната на отработените газове така и от водната 
страна

	Стабилност, надеждност и дълговечност
	Всички системи за високо налягане на котела са 

сертифицирани в съответствие с Европейската 
директива за съоръжения под налягане 
приложими в почти цял свят.

	Лесна възможност за разширение, благодарение 
на модулната технология за интегриране.

	Лесно въвеждане в експлоатация поради 
предварително зададени параметри в 
управлението на котела

	Лесно окабеляване на място благодарение на 
предварително заводски направени ел. връзки

UNIVERSAL парни котли U-ND/U-HD

Този компактен котел съчетава предимствата на технологията за котли с голям воден обем с 
ефективността на пламъчно тръбна / димогарна система.

Технически данни на UNIVERSAL

Тип U-ND U-HD

Топлоносител Наситена пара с ниско налягане Наситена пара с високо налягане

Конструкция Пламъчно тръбни / димогарни 
технологии

Пламъчно тръбни / димогарни 
технологии

Мощност в kg/h 175 до 3 200 175 до 1 250

Максимално налягане в bar до 0.5 до 16

Максимална температура в °C 110 204

Гориво Нафта, газ Нафта, газ

UNIVERSAL U-ND/U-HD парен котел е 
идеално решение при необходимост от 
малки и средни парни обеми – идеално 
решение за малките предприятия, 
производствени и преработвателни 
компании, както и в сферата на 
обслужването.
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С помощта на принципа на обръщане на пламъка, 
димните газове в тръбата на горелката се насочват 
към предната част , а след това влизат в димогарните 
тръби. Подвижната врата на котела отваряща се 
(дясно / ляво) осигурява удобен достъп до котела и 
горелката за инспекция. Високото качество на 
изолацията от минерална вата по цялото тяло на 
котела и специалния топлоизолационен материал в 
предната врата намаляват загубите от лъчист 
топлообмен до минимум. 

Ниво на оборудването

Парните котли се доставят с включени всички 
оборудвания * и следователно са самостоятелно 
функциониращи единици. Високото качество на 
оборудването включва котел, контролна и 
предпазна арматура, горелка, помпен модул, 
клемна кутия и контролно табло с включено лесно 
за експлоатация BCO управление. Всички сензори 
и изпълнителни механизми на котела са свързани 

в интегрирана клемна кутия. Предварително 
свързани и кодирани кабелни снопове опростяват 
окабеляването на електрическата инсталация 
между таблото за управление на котела и клемната 
кутия. Стоящо или монтирано на стената, 
разпределителното табло може да отговаря 
максимално на изискванията на обекта.

Конструкция

Икономически ефективният парен котел с голям 
воден обем впечатлява с компактната си конструкция 
и технически ефективна функционалност. Голямата, 
централно разположена пламъчна тръба гарантира 
отлично изгаряне на горивото. Димогарните тръби, 
разположени концентрично около пламъчната тръба 
осигуряват оптималния пренос на топлина.

За повече информация вижте брошурата ни „Компоненти за котелни инсталации“. 

1    BCO шкаф за управление на котела.
2   Изпускателен кран
3   Индикатор отразяващ нивото на водата
4    Маностатна тръба спирателен вентил, 

необслужваем
5   Пресостат
6    Датчик (измервателен преобразувател) по 

налягане (4 - 20mA)
7   Ограничител по ниво
8   Манометър
9   Датчик за ниво (4 - 20mA)

10   Манометър, спирателен кран с тестов фланец
12   Вентил за отвеждане на парата
13   Предпазен вентил
14      Напълно автоматично измерване на 

проводимостта и обезсоляване

15   Възвратна клапа питателна вода
16    Спирателен вентил питателна вода, 

необслужваем
17   Наблюдателен отвор
18   Горелка
19   Изолация със защитна обшивка
20   Основна (опорна) рама
21   Газов регулиращ модул
22   Клемна кутия
23   Помпен модул
24   Дренажен спирателен кран, необслужваем
25    Отсекател на продувките
26   Ревизионен отвор от страната на парата
27   Ревизионен отвор от страната на водата
28    Ревизионен отвор от страната на димни 

газове

Допълнителни компоненти за котелното:

	Модул за омекотяване на водата WTM
	Модул за водоподготовка (деаератор)WSM
	Кондензен модул CSM
	Модул за дренаж, разширител на продувките и 

охлаждане BEM (барботажно уствойство)
	Модул за разширение и топлообмен (сепаратор на 

продувките) EHM
	Модул за разширяване, топлообмен и дренаж EHB

	Помпен модул PM
	Топлообменник на димни газове ECO3 

(економайзер)
	Охладител на парата VC
	Газорегулиращ модул GRM
	Нафтов циркулационен модул OCM
	Нафтов захранващ модул OSM
	Система за контрол SCO

1

18 17 21 20 14 27 24 25 19 23

2 3 22 4 5 6 7 8 9 10 26 13 12 15 16 28

* Нивото на оборудване е разнообразно и може да бъде свободно конфигурирано според изискванията на клиента
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      Гъвкавост на модулната система
Подходящите елементи на котела са 
конфигурирани с акцент върху ниските емисии, 
високото качество на парата и оптималната 
енергийна ефективност. Благодарение на 
модулната конструкция с последователно 
използване на конструктивни елементи и 
детайли, идентични с други типове серии, вие 
можете да се възползвате от особено 
атрактивното съотношение между цена и 
производителност.

Многообразие на системата
Триходовият парен котел може да се използва 
универсално за всички приложения. Естествено, 
може да се комбинира с всички други налични 
системни компоненти от нашата модулна гама за 
подаване на гориво и вода, отпадни води, анализ 
на водата и оползотворяване на отпадна 
топлина. SPC управлението на парният котел  
е чрез сензорен дисплей . Оборудването му е 
идентично с това на промишлените котелни 
системи.

Обзор на предимствата:
	Високоефективен благодарение на триходовата  

си технология
	Високо ниво на ефективност благодарение на 

вграденият економайзер
	Всеобхватно оборудване
	SPC интуитивно сензорно управление
	Малка необходима площ поради компактните 

размери на котела
	Лесна експлоатация вследствие на 

предварителната настройка на управлението на 
котела

	Лесен монтаж на място благодарение на 
щепселни съединения

	Автоматично стартиране, режим на готовност и 
изключване контрол SUC

	Опростен монтаж благодарение на 
предварителната окомплектовка (котел,горелка  
и оборудването към тях)

UNIVERSAL парен котел U-MB

Обозначението на продукта U-MB означава „Универсален модулен котел“ (Триходов 
парен котел в модулна конструкция). Типът U-MB се състои от няколко модула, които 
отговарят перфектно на Вашите индивидуални изисквания.

Технически данни на UNIVERSAL

Тип U-MB

Топлоносител Наситена пара с високо 
налягане

Конструкция Триходова 
пламъчнотръбна / 
димогарна технология

Мощност в kg/h 200 до 2 000

Максимално налягане bar до 16

Max температура in °C 204

Гориво Нафта, Газ

Парният котел UNIVERSAL U-MB може да бъде 
открит навсякъде, където са необходими малки и 
средни обеми пара. Класически области на 
приложение са хранително-вкусовата 
промишленост, перилни и почистващи фирми, 
както и по-малки промишлени предприятия.
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Ниво на оборудване

Парният котел UNIVERSAL U-MB се доставя като 
напълно оборудвана единица. Това включва 
изолираният котел с вградено оборудване*, 
управление на котела и ниско емисионна 
горивна система. Сензорите и изпълнителните 
механизми на котела са окабелени и свързани в 
клемна кутия. Предварително монтираните и 

кодирани кабелни снопове позволяват лесното 
свързване на електрическата инсталация между 
шкафа на котела и клемната кутия. Свободно 
стоящото или монтирано на стената 
разпределително табло е съобразено с 
изискванията за оптимална експлоатация за 
всеки отделен обект.

Конструкция

Парният котел UNIVERSAL U-MB е проектиран като 
триходов пламъчно тръбен / димогарен котел. Той се 
състои от няколко модула, а именно секция за генериране 
на топлина в триходова конструкция, парна камера отгоре 
и вграден економайзер.

Секцията за генериране на топлина на U-MB се основава 
на дизайна на котел UNIMAT – доказал се в продължение 
на десетилетия . Големината на пламъчната тръба 
позволява ефективен процес на горене.

Изборът на парна секция има голямо влияние върху 
качеството на парата. Големият размер има много добро 
въздействие върху остатъчната влага на парата.

Вграденият економайзер има пряко влияние върху 
енергийната ефективност. Топлината, съдържаща се в 
димните газове се използва за предварително загряване 
на захранващата вода, което води до редуциране на 
консумацията на гориво и намаляването на емисиите.

Парният генератор е тестван и произвеждан по строгите 
изисквания на системата за качество на уредите под 
налягане.

1   Управляващ шкаф, включващ управление на 
котела BCO

2  Изпускателен кран
3  Индикатор отразяващ нивото на водата
5  Ограничител на налягане
6  Датчик за налягане (4-20 mA)
7  Ограничител по ниско налягане
8  Манометър
9  Датчик за ниво (4-20 mA)

10  Манометър, спирателен кран, тестов фланец
12  Вентил за отвеждане на парата
13  Предпазен клапан ( с пълен ход )
14   Напълно автоматично измерване на 

проводимостта и обезсоляването
15  Възвратен клапан на питателния тръбопровод
16   Спирателен вентил на подаващия тръбопровод 

(без поддръжка)

17  Наблюдателен отвор
18  Горелка
19  Изолация със защитна обшивка
20  Основна (опорна) рама
21  Газорегулиращ модул
22  Клемна кутия
23  Помпена група
24  Дренажен спирателен кран без поддръжка
25  Бързо затварящ вентил (отсекател) на продувките
26  Ревизионен отвор от страната на парата
27  Ревизионен отвор от страната на водата
28  Ревизионен отвор от страната изгорелите газове
32  Топлообменник на изгорелите газове ECO
33  Свързващ тръбопровод между ECO/котел
34  Спирателен вентил с обезвъздушител ECO

Съпътстващи компоненти в котелното:

	Модул за омекотяване на водата WTM
	Модул за водоподготовка (деаератор) 

WSM
	Кондензен модул CSM
	Модул за дренаж, разширител на 

продувките и охлаждане (барботажно 
уствойство) BEM

	Модул за разширение и топлообмен 
EHM (сепаратор на продувката)

	Помпен модул PM
	Модул за разширение, топлообмен и 

дренаж EHB
	Газорегулиращ модул GRM
	Нафтов циркулационен модул OCM
	Нафтов захранващ модул OSM
	Система за контрол SCO

За повече информация вижте брошурата
ни "Компоненти за котелно помещение”.

1

20 19 27 2314 24

26 33

21 25

2 3 32 286 5 78 9 161022 12 341513

1718

*Нивото на оборудване е променливо и може да бъде свободно конфигурирано спрямо изискванията на клиента
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Обмислено до последния детайл
Пламъчната тръбата, както и първата и 
втората димогарни тръби са така 
окомплектовани, че да обезпечат оптимален 
разход вътре в цилиндричния корпус. 
Лъчистият и конвективен топлообмен от 
нагрятата повърхност предизвикват бързата 
циркулация на водата, което ускорява 
транспортирането на парата в паровата 
камера. Топлината от изгарянето на горивото 
се превръща в пара бързо и без термични 
натоварвания за материала благодарение на 
равномернното разпространение на 
топлината. Големият обем на водната камера 
предлага достатъчно пространство, за да 
може да се покрият върхови натоварвания в 
потреблението.

Оптимизирана ефективност
Димните газове на парния котел съдържат 
значителен топлинен потенциал. За 
по-голяма ефективност на тази серия котли  
е предвиден интегриран економайзер за 
оползотворяване на топлината от димните 
газове. 

Като допълнение могат да се използват и 
други модули: за непрекъснат контрол на 
подаващата вода, регулиране на скоростта 
на вентилатора на горелката, регулирането 
на O2 или CO, за да се постигне 
по-ефективна и екологична работа на котела.

Обзор на предмиствата:
	Интуитивно SPC управление на котела с много 

висока прегледност при представяне на 
оперативните данни

	Висок коефициент на полезно действие 
благодарение на триходовата технология, интегриран 
економайзер и ефективни топлоизолационни 
материали.

	Високо постоянно налягане и качество на парата 
дори при силни колебания в потреблението на пара.

	Котелът може да бъде оборудван с отделен четвърти 
ход за оползотворяване на отпадната топлина.

	Котелното тяло може да се използва като чист котел-
утилизатор за комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия или газови турбини

	Автоматично стартиране в режим на готовност и 
изключване чрез SUC управление.

	Подходящ за всички горивни уредби.
	Намаляване на замърсяването при горене, 

благодарение на използването на силно развитите 
горивни системи и внимателното съчетаване на 
най-доброта комбинация между котел и горелка.

	Лесно въвеждане в експлоатация поради 
предварително зададени параметри в управлението 
на котела.

	Лесно окабеляване на място благодарение на 
предварително изградени връзки.

UNIVERSAL парен котел UL-S

UNIVERSAL парен котел UL-S е триходов котел, който удовлетворява 
всички изисквания в диапазона на средна и висока мощност.

Парен котел UNIVERSAL UL-S може да се 
използва навсякъде, където се изискват пара 
и топлина за средни до високи мощности, 
като например в преработвателната 
промишленост, в търговския сектор и 
жилищни комплекси.

Технически данни на UNIVERSAL

Тип UL -S UL -SX

Топлоносител Наситена пара с високо налягане Прегрята пара с високо налягане

Конструкция Триходова технология Триходова технология

Мощност в kg/h 1 250 до 28 000 2 600 до 28 000

Максимално налягане в bar до 30 до 30

Максимална температура в °C 235 300

Гориво Нафта, газ Нафта, газ 
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Ниво на оборудване

Можете да получите всички наши котли с 
включени всички съоръжения* като напълно 
функционираща единица. Основното ниво на 
оборудване включва корпус на котела, система за 
управление, предпазна арматура, горелка, 
питателни помпи, клемна кутия и контролно табло 
с включено BCO управление на котела. 
Предварително свързаните и кодирани кабелни 
снопове опростяват електрическата връзка между 
шкафа за управление на котела и вградената 
клемна кутия.

Конструкция

Нашият патент за триходовата технология датира от 
1952 и е в основата на изключителния и 
продължителен успех на тази серия. Странично 
разположената пламъчната тръба (първи ход) и двата 
снопа димогарни тръби (втори и трети ход) са 
идеално интегрирани в съда под налягане. Странично 
разположената пламъчна тръба,

хоризонталният заден и вертикален преден 
разпределителен колектор формират повърхност с 
голямо топлоотдаване. Елементите са здраво 
закрепени към пламъчната тръба благодарение на 
анкери, които разпределят усилията равномерно 
по цялата повърхност на съоръжението.

1    Управляващ шкаф включващ BCO управление на 
котела

2   Изпускателен кран
3   Индикатор за ниво
4    Маностатна тръба, спирателен вентил, необслужваем
5   Ограничител на налягане
6   Датчик за налягане (4-20 mA)
7   Ограничител по нивото
8   Манометър
9   Датчик за ниво (4-20 mA)

10    Манометър,спирателен вентил с тестов фланец
11   Паро-изсушител
12   Дренажен вентил за пара
13   Предпазен вентил
14    Напълно автоматично измерване на проводимостта и 

обезсоляването
15    Възвратна клапа на подаващия тръбопровод

16    Спирателен вентил за подаващия 
тръбопровод,необслужваем

17   Наблюдателен отвор
18   Горелка
19   IИзолация със защитна обвивка
20   Фундамент
21   Газорегулиращ модул
22   Клемна кутия
23   Помпена група
24   Дренажен вентил, необслужваем
25   Отсекател на продувките
26   Ревизионен отвор от страната на парата
27   Ревизионен отвор от страната на водата
28    Ревизионен отвор от страната на димните газове
30   Камера за изгорелите газове
32   Економайзер ECO
33    Свързващ тръбопровод между ECO/котела

Съпътстващи компоненти в котелното:
	Модул за омекотяване на водата WTM
	Модул за обработка на водата WSM
	Кондензен модул CSM
	BEM модул за продухване, разширяване и 

охлаждане
	Анализатор на водата WA
	Економайзер ECO 1, самостояделен
	Економайзер ECO 6, за кондензиране на парата
	Модул за разширение и оползотворяване на 

топлината EHM

	Помпена група PM
	Модул за разширяване,дренаж и оползотворяване 

на топлината EHB
	Охлаждане на парата VC
	Газорегулиращ модул GRM
	OCM модул за циркулация на нафта
	Модул за захранване с нафта OSM
	Нафтов подгревател OPM
	Система за управление SCO

Ако е нужна прегрята пара вместо наситена, 
паропрегревателния модул може да бъде поставен 
на предния обратен ход. Байпасният клапан 
постоянно регулира температурата на прегрята 
пара в голям диапазон.Димогарните тръби са 
лесно достъпни благодарение на отваряемата 
врата на камерата на димните газове.

Обзор на предимствата
	Модулната система за регулиране от страната 

на отработените газове позволява да не се 
добавя вода за регулиране на температурата на 
прегрятата пара.

	Лесна поддръжка и монтаж - лесно почистване 
на втория и третия ход на котела

	Висок експлоатационен срок благодарение на 
ниското термично натоварване на връзката 
„паропрегревател –топлообменник”

За повече информация вижте техническата 
документаия за "Паропрегрявателен модул".

За повече информация вижте брошурата ни „Компоненти за котелно помещение“*Нивото на оборудване е променливо и може да бъде свободно конфигурирано спрямо изискванията на клиента
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Доказани в продължение на десетилетия
Котелът с две пламъчни тръби и разделени 
димоходи на изгорелите газове е 
окомплектован с две горелки и може да работи 
в режим само с една пламъчна тръба. 
Триходовият принцип със задна реверсивна 
камера на димните газове , намираща се вътре 
във водния обем е патентован през 1952. 
Економайзерът и паропрегревателят могат да 
бъдат допълнително монтирани. Размерите на 
пламъчните тръби, сноповете от димогарни 
тръби, водната камера и камерата за пара са с 
оптимални термодинамични параметри. 
Съвместното действие на лъчистите и 
конвективни нагревни повърхности заедно с 
възможността за експлоатация само на едната 
пламъчна тръба обезпечават специална 
динамика в работата на котела.

Модули, подпомагащи икономията на ресурси
За парния котел UNIVERSAL ZFR е задължително 
безстепенното модулиращо регулиране на 
мощността и непрекъснат контрол на подаването 
на водата, независимо дали режимът на работа е 
с една или две пламъчни тръби. За постигне на 
икономия в зависимост от изискванията на 
системата Ви предлагаме допълнителни модули, 
които повишават нейната ефективност:
	Модул за контролиране на скоростта на 

вентилатора на горелката
	O2 управление
	CO управление

Обзор на предимствата:
	Интуитивно SPC управление на котела с много 

висока степен на прозрачност при представяне на 
оперативните данни

	Висок коефициент на полезно действие 
благодарение на триходовата технология, 
интегриран економайзер и ефективни 
топлоизолационни материали.

	Високо постоянно налягане и качество на парата 
дори при силни колебания в потреблението на пара.

	Автоматично стартиране , режим на готовност и 
изключване чрез SUC управление

	Подходящ за всички горивни уредби.
	Намалено замърсяване благодарение на 

използването на високотехнологични горивни 
системи и най-доброто съгласуване между котела и 
горелката

	Лесна поддръжка –опростена инспекция както от 
страната на изгорелите газове, така и от страната на 
водата.

	Надежден, здрав и ненадминат в своята 
издържливост

	Отговарящ на Европейската Директива за 
съоръжения под налягане, прилагаща се по целия 
свят.

	Голям диапазон на управление благодарение на 
работата с една пламъчна тръба.

	Опростено разширяване на опциите благодарение 
на интегрираната модулна технология.

	Лесно въвеждане в експлоатация благодарение на 
предварително направените настройки за 
управление на котела.

	Лесно окабеляване на място благодарение на 
предварително изградените връзки.

UNIVERSAL парен котел ZFR

Парен котел UNIVERSAL ZFR е с триходова технология с две пламъчни тръби 
и напълно отделени димоходи на изгорелите газове. Той може да се 
използва навсякъде, където се изисква пара и топлина с високо качество.

Технически данни на UNIVERSAL

Тип ZFR ZFR-X

Топлоносител Наситена пара с високо налягане Прегрята пара с високо налягане

Конструкция Триходова технология Триходова технология

Мощност в kg/h 18 000 до 55 000 18 000 до 55 000

Максимално налягане в bar до 30 до 30

Максимална температура в °C 235 300

Гориво Нафта, газ Нафта, газ 

UNIVERSAL парен котел ZFR серия е много 
подходящ за каскадна работа на няколко 
котела. Важни области на приложение са 
преработвателната промишленост, търговски 
предприятия, както и жилищните комплекси.
Подходящ е също така и за обществени сгради.
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Ниво на оборудване

Можете да получите всички наши котли с включени 
всички съоръжения* като напълно функционираща 
единици. Основно ниво на оборудване включва 
корпус на котела, управляваща система , 
предпазна арматура, горелка, питателни помпи, 
клемна кутия и контролно табло с включено 
управление на котела BCO. Вградената клемна 
кутия е предварително свързана. Предварително 
свързани и кодирани кабелни снопове 
осъществяват електрическата връзка между шкафа 
за упревление на котела, клемната кутия.

Конструкция

Нашият патент на триходовата технология датира 
от 1952 и е в основата за изключителния и 
продължителен успех на тази серия. Неговата 
възможност за работа в каскада или 
самостоятелно не се дължи единствено на 
правилното разпределяне от страната на 
изгорелите газове. Специалните конструктувни 
мерки за неутрализиране на напрежението в 
режим на работа с една пламъчна тръба са от 
решаващо значение. Пламъчните тръби минават 
през предната и задната стена и са заварени 
плътно навсякъде по периметъра.Задната камера 
на димните газове, обмита от вода, е разделена с 
водотръбна преграда.Циркулацията на водата и 
трансферът на топлина значително се 
оптимизират благодарение на наличието на 
направляващи профили в котела. Доброто 
охлаждане на материала удължава срока на 
експлоатация.

Напълно автоматичен режим на работа с една 
или две горелки е възможен без ограничение. 
Използването на различни горива в двете 
горелки не представляват пречка при работата.. 
Диапазонът на регулиране се удвоява и всяка 
фаза на ниско натоварване се управлява с една 
горелка и с последващо подобрение на 
ефективност. 

За повече информация вижте нашия технически 
доклад за "Дву-пламъчно тръбни котли”.

1    Управляващо табло включващо BCO управление 
на котела

2   Изпускателен кран
3   Индикатор за нивото на водата
4   Маностатна тръба и спирателен кран
5   Пресостат
6   Датчик за налягане (4-20 mA)
7   Ограничител по ниво
8   Манометър
9   Датчик за ниво (4-20 mA)

10    Манометър със спирателен кран и тестов фланец
11   Изсушител на парата
12   Вентил за отвеждане на парата
13   Предпазен вентил (с пълен ход)
14    Напълно автоматично измерване на 

проводимостта и обезсоляването
15    Възвратен вентил на подаващия тръбопровод

16    Спирателен вентил на подаващия тръбопровод, 
необслужваем

17   Наблюдателен отвор
18   Горелка
19   Изолация със защитно покритие
20   Фундамент
21   Газорегулиращ модул
22   Клемна кутия
23   Помпена група
24    Дренажен спирателен кран, необслужваем
25   Отсекател на продувката
26    Ревизионен отвор от страната на парата
27    Ревизионен отвор от страната на водата
28    Ревизионен отвор от страната на изгорелите газове
30   Камера за изгорелите газове
31   Направляващи профили за водата
32   Економайзер ECO
33   Тръбна връзка ECO/котел

Съпътстващи компоненти в котелното:
	Модул за омекотяване на водата WTM
	Модул за обработка на водата WSM
	Кондензен модул CSM
	BEM модул за продухване, разширяване и 

охлаждане
	Анализатор на водата WA
	Економайзер ECO 1, самостоятелен
	Економайзер ECO 6, за кондензиране на парата
	Помпена група PM

	Модул за разширение и оползотворяване на топлината 
EHM

	Модул за разширяване,дренаж и оползотворяване на 
топлината EHB

	Охлаждане на парата VC
	Газорегулиращ модул GRM
	OCM модул за циркулация на нафта
	Модул за захранване с нафта OSM
	Нафтов подгревател OPM
	Система за контрол

Ако се изисква прегрята пара вместо 
наситена, паропрегревателният модул може 
да бъде поставен на предния обратен ход. 
Байпасната клапа постоянно регулира 
температурата на прегрятата пара в голям 
диапазон на натоварване. Димогарните 
тръби са лесно достъпни благодарение на 
отваряемата врата на камерата на 
изгорелите газове.

Обзор на предимствата
	Модулната система на регулиране от 

страната на отработените газове 
позволява да не се добавя вода за 
регулиране на температурата на 
прегрятата пара.

	Лесна поддръжка и монтаж - опростено 
почистване на втория и третия ход на котела

	Висок експлоатационен срок 
благодарение на ниското термично 
натоварване на връзките 
„паропрегревател –топлообменник“

За повече информация вижте техническата 
документация за „Паропрегревателен модул“.

Нивото на оборудване е променливо и може да бъде свободно конфигурирано спрямо изискванията на клиента
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*Нивото на оборудване е променливо и може да бъде свободно конфигурирано
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Преимущества на 
промишления сервиз BOSCH

Имате ли нужда от сервизиране, в случай на авария, на бърза и надеждна помощ, 
защото повредите означават високи разноски? Имате ли нужда от подкрепа в 
модернизирането на вашата настояща система? С Bosch Industriekessel и нашето 
първокласно обслужване винаги тези проблеми се решават бързо и правилно.

Съпътстващи компоненти в котелното:
	Анализ на топлотехническата схема и избора на 

оборудване, съответстващ на топлинните разчети, 
на правилното разпределение на топлинното 
натоварване и правилни схеми за конкретни 
условия на експлоатация

	Анализ на избора ни допълнителни модули, на 
тръбопроводи (топлопроводи, паропроводи) и 
правилен избор на предпазна арматура

	Анализ на схемите за управление и КИПиА на 
избраните топлотехниюески и хидравлични схеми

	Анализ на правилния избор на димоходи и комини, 
осигуряващи тяга

	Анализ на решенията по част ОВ за котелната 
централа – работна температура и необходимо 
количество въздух

	Анализ на решенията на част ВиК – осигуряване на 
необходимите количества вода с определено ниво 
на качество, както и осигуряване на 
пропускателната способност на канализацията

	Анализ на решенията по част Електрическа.

Техническа помощ при монтаж
	Шеф-монтаж и контрол на монтажните работи 

(когато монтажът се извършва от външни 
инсталаторски форми) за спазване инструкциите 
за монтаж на завода-производител

	Контрол на правилното сглобяване на 
оборудването в случаите, когато това е необходимо 
(при доставки в разглобен вид)

	Подготовки на заключения (доклади) относно 
съответствието на монтажи с изискванията на 
завода-производител

Техническа помощ при пуск и сервиз
	Контрол при първоначален пуск, при пусково-

наладъжни работи и 72-часови проби, при 
настройка на режима на работа на системите

	Централизирано газаиционно поддържане в 
рамките на 24 месеца от датата на пуск в 
експлоатация

	Извънгаранционен сервиз при сключване на 
сервизни договори след изтичане на гаранционния 
период

	24-часово приемане на сигнали за аварии и 
приемане на поръчки за сервиз и обслужване, 
както и бързи консултации на телефоните на 
фирмата

	Осигурени на склад най-необходимите резервни 
части, бърза доставка на резервни части, които не 
са налични на склад


