Büyük ölçekli sistemler için verimli
ısıtma çözümleri
Sıcak su kazanları
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Giriş
Bosch Industriekessel, size her türlü uygulama için

su üretimi için kullanılan kazanlarda Bosch markası

kazan sistemleri sunar. Ürünlerimiz, endüstriyel

kullanılacaktır.

tesislerde başarılı bir şekilde kullanılmalarının yanı
sıra, daha küçük işletmelere ve hizmet firmalarına,

Bu broşür, sıcak su kazanları için ürün ve hizmet

ofis binalarına ve toplu konutlara çok sayıda

çeşitliliğimiz hakkında size ayrıntılı bilgi sunar. Fakat

yatırım ve işletim avantajı sağlar.

aşağıdaki sayfalar, her şeyden önce Bosch
Industriekessel’de bizim için özellikle neyin önemli

Endüstriyel alanda ve sanayide, Bosch Grubu’nun

olduğuna netlik kazandırır: Farklı sistem gereksinimlerinin

marka bilinirliği ve sunduğu güven odaklı hizmet

kusursuz bir şekilde karşılanması.

anlayışından gelen güç ile ısıtma, buhar ve sıcak
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Almanya Gunzenhausen ve Avusturya
Bischofshofen’deki son derece modern üretim
tesislerimizde, yılda 1.500 adede kadar büyük
ölçekli ve endüstriyel kazan sistemleri
üretilmektedir.
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Uzmanlık ve güven
Bosch Industriekessel, her kapasite aralığındaki kazan sistemleri ile, tüm dünyada tanınmış,
konusunda uzman bir üreticidir. 140 yıldan uzun süredir, endüstriyel kazan üretiminde yenilikler
sunuyoruz.

Standartları belirleyen teknik öncülük ruhu
Deneyimden ve yenilik gücünden faydalanın:
Şirketimizin kurulduğu 1865 yılından bu yana,
endüstriyel kazan yapımında uzmanlaştık ve
kapsamlı bir uygulama becerisine ulaştık. Yeniliğin
gücü, kalite duyarlılığı ve verimlilik, ürün
çeşitliliğimizin ve hizmetlerimizin temel
ölçütleridir. Liderliğimizi, bu yüksek uzmanlık
seviyesine borçluyuz.
Tüm dünya için güvenilir enerji
140’tan fazla ülkede uygulanmış 100.000’den fazla
kazan sistemi, endüstriyel kazanlarımızın yüksek
kalite ve güvenilirliğinin açık birer kanıtıdır.
İsteğiniz doğrultusunda, size çok sayıdaki

İş birliği ile en iyi çözümlere doğru

referanslarımız hakkında ayrıntılı bilgi vermekten

Çözüm ortakları arasında güven ve açıklık, karşılıklı

memnun olacağız. Sistemlerimizi, aralarında

başarının en önemli koşullarıdır. Yola çıktığımız ilk

içecek, gıda, inşaat, kimya, tekstil ve kağıt

gün yenilikçi kazan teknolojisinin önde gelen

sektörleri de olmak üzere endüstri sektörünün

üreticilerinden biri olarak, ürünlerimizi sektörlerinde

hemen hemen tüm dallarında bulabilirsiniz.

uzmanlaşmış firmalara temin etme kararı almıştık.

Coca Cola, BASF, Siemens, Heineken, Nestle ve

Kendi alanında uzmanlaşmış firmanızla yakın iş

Esso gibi küresel yatırımcılar, yenilikçi buhar ve

birliği sayesinde, özel sistem çözümleriniz için en

sıcak su kazanlarının global üreticisi olarak bize

uygun ürünlere ulaşabilmektesiniz.

güvenir.
Teknoloji ve kalitesi onaylanmış endüstriyel
kazanlar
Dünyanın önemli sertifika ve onay kurumlarından
alınmış kalite belgelerine sahip son derece
modern üretim tesislerimizde üretilen kazan ve
ekipmanlar yüksek kalite avantajı ile kullanıcıya
sunulmaktadır.
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Çevre ve verimlilik
Sorumluluk sahibi ve yenilikçi bir kazan üreticisi olarak, çevrenin ve doğal kaynakların
kurtarılması konularına sistematik bir şekilde odaklanıyoruz. Sürdürülebilir ve verimli
sistemlerimiz CO2 emisyonlarını düşük tutar ve iklim değişikliğinin yavaşlatılmasına katkı
sağlar.

En yüksek verimlilik düzeyi

Kusursuz kontrol, daha az tüketim

Bütün kapasitelerdeki alev/duman borulu kazanlara

Akıllı kontrol ve otomasyon sitemleri, enerji tasarrufuna

entegre baca gazı ekonomizörlerinin fabrika montajlı

yönelik yeni fırsatlar sunar. Sistem kontrolü SCO ile,

kullanıcıya sunan ilk üreticilerden biriydik.

tüm kazan kontrolleri ve bağımsız modül kontrolleri,

Baca gazındaki atık ısının geri kazanılması sağlanarak,

ortak bir kontrol sisteminde birleştirilebilir. Bu da,

verim yoğuşma olmayan işletimlerde %7, yoğuşmalı

kazan sisteminin bir bütün olarak daha verimli bir

işletimlerde %15 mertebelerinde arttırılır. Modüler

şekilde kullanılmasına yönelik yeni olanaklara altyapı

tasarımlı ısıtma sistemi ekipmanları, daha fazla enerji

hazırlar.

potansiyelinden yararlanılabilir. Aynı zamanda sahada

Brülör fanları, kısmi yükleme zamanlarında elektrik

montaj işlemlerini daha kolay hale getirir ve

enerjisi tüketimini önemli ölçüde azaltır. Oksijen veya

sisteminizin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlarlar.

karbonmonoksit seviyeleri ile kontrol edilen modern

Tüm modüllerin kurulum için montajları önceden

brülör sistemleri, asgari hava fazlalığı sayesinde en

yapılmıştır ve yenileme projelerine uygundur.

yüksek verimlilikte sistem işletimine imkan sağlar.

En düşük emisyonlar

Kısa sürede kendini amorti eden yatırımlar

Kazan sistemlerimiz, hemen hemen tüm sıvı ve gaz

Son derece etkili kazan sistemlerimiz ve uygun kazan

yakıtlar için uygundur. Modern brülör sistemlerimiz,

dairesi ekipmanları ile, enerji tüketimi ve emisyonlarını

bütün ülkelerdeki emisyon önleme ve azaltma

önemli ölçüde azaltmak mümkündür.

yönetmeliklerine sorunsuz şekilde uymaktadır.

İşletme masraflarının azaltılması yoluyla, yeni bir kazan

Biyo-dizel ve biyo-gazların kullanılması yoluyla,

sistemi genellikle çok kısa süre içerisinde geri ödenir.

optimum CO2 seviyesi elde edilebilir.

Aynı zamanda hem paradan tasarruf eder, hem de

Kazan sistemlerimiz,
isteklerinizle tamamen
uyumludur. Bu, sadece doğal
kaynakları değil, aynı zamanda
mali kaynaklarınızı da korur.

çevreyi korursunuz.
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Modüler yapı ve kalite
Güvenilirlik ve uzun ekonomik kullanım ömrü, Bosch kazan sistemlerine özgü niteliklerdir.
Sistemlerimizin yüksek kalitesi, en modern üretim makineleri, etkili kalite kontrolleri, sürekli
iyileştirme ve yeniliklerle garanti altına alınır.

Birbirlerine kusursuz bir biçimde uyan
ekipmanlar
İsteklerinize uygun hale getirilmiş bir kazan sistemi,
firmanızın rekabet gücünü sürdürülebilir bir şekilde
garanti altına almanızı sağlayan bir yapı taşıdır.
Ayrıca eksiksiz kazan teslimat programımızla size
modüler ve evrensel çözümler sunuyoruz.
Ürünler, siz müşterilerimizin istekleri doğrultusunda
birçok farklı konfigürasyon ile dizayn edilerek
oluşturulmaktadır. Yüksek üretim kalitesi, kolay ve
sorunsuz bir ürün kabul sürecini garanti altına alır.
Akıllı kontrol sistemi
Tüm kazan sistemleri, kolaylıkla anlaşılan
dokunmatik ekran kumandaları ile donatılabilir.
Entegre koruma fonksiyonları ile tutarlı işletme
mantığı, kazan sistemlerinin tamamen otomatik
olarak çalıştırılabilmesini sağlar. Etkili BUS sistem
teknolojisi, tek tek her bir modülün akıllı bir
iletişim ağı oluşturmasını sağlar ve daha yüksek
seviyedeki sistemlerle kolaylıkla bağlantı
kurulmasına imkan tanır. Örneğin, sistemlerimizin
kumanda panellerini, uygun maliyetli Teleservice
kullanımı için tasarlanmıştır.
Uyumlu bir sistemde yüksek performans
İdeal enerji konsepti, genellikle yenilikçi kazan
sistemi teknolojisinin yanı sıra, CHP santralleri, ısı
pompaları gibi diğer önemli sistem elemanlarını da
içine almaktadır. Bosch Grubu’nun bünyesinde yer
alan bir firma olarak, termal teknolojinin çok
çeşitli yeni sistem çözümlerine ulaşabiliyoruz. Bu
da, farklı teknolojileri bir araya getirerek, sizin
yararınıza sunmak üzere uygulamaya koymamıza
imkan sağlıyor.
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UNIMAT UT-L sıcak su kazanı
UNIMAT UT-L sıcak su kazanı, geniş kapasite aralığı, yüksek verimliliği
ve kompakt yapısı ile merkezi ısıtma sistemleri için ideal bir çözümdür.

Esnek sistem çözümleriniz için kendini
kanıtlamış teknoloji
UNIMAT’ın 3 geçişli tasarımı, çok çeşitli
uygulamalarda güvenilirliğini binlerce kez
kanıtlamıştır.
UNIMAT UT-L sıcak su kazanı çok geniş bir
kapasite aralığında sunulmakta ve çok kazanlı
sistem uygulamaları ile kullanım alanı
genişletilebilmektedir.

Özelliklere genel bir bakış:
 Yüksek verimli 3 geçişli tasarım
 Baca gazı ekonomizörü olmadan %95’e ve yoğuşma
eşanjörü ile %105’e varan norm kullanma verimi
 Verimlilik derecesi yüksek, etkili ısı izolasyon malzeme
ve tekniği
 50 °C’den itibaren düşük dönüş suyu sıcaklıklarında
işletilebilme
 Farklı brülör teknolojilerine uyumlu
 Geliştirilmiş yakma yönetim sistemlerinin kullanılması
ve en iyi kazan brülör kombinasyonlarının dikkatli bir

Sıcak su kazanları, CE sertifikalıdır ve Avrupa

şekilde oluşturulması sayesinde çevreyi daha az

Basınçlı Ekipman Yönetmeliği’ne uygun olarak
tasarlanmış ve donatılmıştır. Düşük sıcaklık ve
basınçlardaki çok çeşitli uygulamalarda
kullanılır.
Çok sayıda farklı amaç için uygun
Isıtma kazanı UT-L, özellikle hastanelerde,
evlerde, ofis binalarında, toplu konutlarda ve
endüstrinin bütün kollarında kullanılır. Bu

kirleten işletim
 Tek yöne açılabilir menteşeli kazan ön kapağı sayesinde
kolay bakım
 Yüksek verim, güvenilirlik ve uzun ömürlülük açısından
emsalsiz
 Baca gazı tarafında brülör minimum yük sınırlaması yok
 Türbülatörsüz tasarlanmış duman boruları
 50 K gibi yüksek sıcaklık farklarında işletilebilme

yüksek esneklik seviyesi, UT-L’yi ısıtma enerji
santrallerinde ve elektrik santrallerinde bir
yedek veya pik yük kazanı olarak kullanılmaya
uygun hale getirir.

UNIMAT’ın teknik verileri
Tipi

UT-L

Isı transferi akışkanı

Düşük basınçlı sıcak su

Tasarım

Üç geçişli alev/duman borusu
teknolojisi

Kapasite (kW)

650 ila 19.200

Maksimum işletme
basıncı (bar)

16 bar'a kadar

Maksimum işletim
sıcaklığı (°C)

120 (Avrupa’da 110)

Yakıt

Sıvı, gaz
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Konstrüksiyon
Yanma odası, birinci duman borusu geçişine giden duman

Kazan ön kapağının menteşeli yapısı sayesinde,

sandığında sonlanır. Birinci duman borusu geçişi ve ikinci duman

kapak brülör üzerinde iken sağa veya sola açılabilir.

borusu geçişi, su devresinden bağımsızdır. Fonksiyonel silindirik

Kazanın enine kesitinin tamamına rahatlıkla

tasarım, en uygun basınç direncini sağlar. Yanma odası, ısıtma

erişilebilir. Dolayısıyla bakım, temizlik ve kontrol

suyu hacmi, ışınım ve iletim ısıtma yüzeyleri kusursuz bir şekilde

işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek

boyutlandırılmıştır ve birbirlerine tam uyumludur.

mümkündür. Kazan gövdesinin tamamını kaplayan
yüksek kaliteli izolasyon ve ön kapıdaki özel
reflakter malzeme, ışınım kaybını yok sayılabilir
ölçüde düşük bir seviyeye indirir. Talep
doğrultusunda, kazanlara fabrikada teslim sırasında
önceden bir entegre baca gazı ekonomizörü veya
yoğuşma ekonomizörü takılabilir.

İlgili kazan dairesi ekipmanları:
 Su şartlandırma modülü WTM
 Baca gazı ısı eşanjörü ECO 1/7
 Baca gazı ısı eşanjörü ECO 6, yoğuşmalı işletim için
 Gidiş/dönüş hattı montaj ara parçası SP/RP
 Dönüş suyu sıcaklık yükseltme donanımı RTS
 Gaz hattı GRM
 Yakıt sirkülasyonu modülü OCM
 Yakıt besleme modülü OSM
 Sistem kontrol ünitesi SCO
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Ekipman içeriği
UNIMAT UT-L sıcak su kazanı modüler ekipman

çözümler için geliştirilmiştir. Entegre elektrik devre

opsiyonları ile tam donanımlı halde teslim

bağlantı panosu ve kullanıma hazır kontrol/güvenlik

edilebilmektedir.* Yüksek kaliteli ekipmanlar, kazan

donanımları ile birlikte teslim edilebilmektedir.

basınç gövdesi, baca gazı ekonomizörü veya

CFB veya BCO kumanda panelleri ile her türlü sistem

yoğuşma ekonomizörü gibi entegre veya harici

gereksinimi için gerekli kazan devresi otomasyon

donanımlar sayesinde kompakt ve yüksek verimli

altyapısı ile birlikte teslim edilmektedir.

* Kazan donanımı değişkendir ve müşterinin talebi doğrultusunda serbestçe yapılandırılabilir.
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12 Kazan boşaltma vanası, bakım gerektirmez
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17 Müdehale kapağı baca gazı tarafı

10 | Büyük ölçekli sistemler için verimli ısıtma çözümleri

UNIMAT UT-M kızgın su kazanı
UNIMAT UT-M kızgın su kazanı, UT kazan konstrüksiyonun geliştirilmiş versiyonlarından
biridir. Orta ila yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılır.

Kalitesi binlerce kez test edildi ve onaylandı
Kalitesini kanıtlamış UNIMAT 3 geçişli tasarım,

Faydalarına genel bir bakış:

onlarca yıldan beri kullanılmakta ve üstün

 Yüksek verimli 3 geçişli tasarım

performansıyla dikkat çekmektedir. UT-M, çeşitli

 Baca gazı ısı ekonomizörü olmadan %95’e ve
yoğuşma eşanjörü ile %105’e varan norm

kapasitelerde sunulur ve yüksek kapasiteli

kullanma verimi

uygulamalar için çoklu kazan sistemi olarak da
kullanılabilir. Kızgın su kazanı, CE sertifikalıdır ve

 Verimlilik derecesi yüksek, etkili ısı izolasyon
malzeme ve tekniği

Avrupa Basınçlı Ekipman Yönetmeliği’ne uygun
olarak tasarlanmış ve donatılmıştır.

 50 °C’den itibaren düşük geri dönüş suyu
sıcaklaklarında işletilebilme

Farklı kullanım amaçlarına uygun

 Farklı brülör teknolojilerine uyumlu

UT-M yüksek verimliliğini merkezi veya bölgesel

 Geliştirilmiş yakma yönetim sistemlerinin

dağıtımlı ısıtma sistemlerinde kanıtlar. Çok yönlü

kullanılması ve en iyi kazan brülör

kızgın su kazanı, aynı zamanda pek çok sektörde

kombinasyonlarının dikkatli bir şekilde

ticari ve endüstriyel uygulamalarda da kullanılır.

oluşturulması sayesinde çevreyi daha az kirleten
işletim
 Tek yöne açılabilir menteşeli kazan ön kapağı
sayesinde kolay bakım
 Yüksek verim, güvenilirlik ve uzun ömürlülük
açısından emsalsiz
 Baca gazı tarafında brülör minimum yük
sınırlaması yok
 Türbülatörsüz duman boruları
 50 K gibi yüksek sıcaklık farklarında işletilebilme

UNIMAT’IN teknik verileri
Tipi

UT-M

Isı transferi akışkanı

Yüksek basınçlı kızgın su

Tasarım

Üç geçişli alev/duman
borusu teknolojisi

Kapasite (kW)

750 ila 19.200

Maksimum işletme basıncı (bar)

16 bar'a kadar

Maksimum işletme sıcaklığı (°C)

190’a kadar

Yakıt

Sıvı, gaz
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Konstrüksiyon
Yanma odası, birinci duman borusu geçişine giden duman

İlgili kazan dairesi ekipmanları:

sandığında sonlanır. Birinci duman borusu geçişi ve ikinci
duman borusu geçişi, su devresinden bağımsızdır. Fonksiyonel

 Su şartlandırma modülü WTM

silindirik tasarım, en uygun basınç direncini sağlar. Yanma

 Baca gazı ekonomizörü ECO 1/7

odası, ısıtma suyu hacmi, ışınımlı ve konvektif ısıtma yüzeyleri

 Baca gazı ekonomizörü ECO 6,

kusursuz bir şekilde boyutlandırılmıştır ve birbirlerine tam

yoğuşturma fonksiyonu için

olarak uyumludur.

 Gidiş/dönüş hattı montaj ara parçası

Kazan ön kapağının menteşeli yapısı sayesinde, kapak brülör

 Dönüş suyu sıcaklık yükseltme donanımı

SP/RP
üzerinde iken sağa veya sola açılabilir. Kazanın enine kesitinin

RTS

tamamına rahatlıkla erişilebilir. Bu bakımı, temizliği ve denetimi

 Gaz hattı modülü GRM

basitleştirir ve kolaylaştırır. Kazan gövdesinin tamamını

 Sıvı yakıt sirkülasyonu modülü OCM

kaplayan yüksek kalite cam yünü izolasyon ve ön kapaktaki özel

 Sıvı yakıt besleme modülü OSM

refrakter malzeme, ışınım kaybını yok sayılabilir ölçüde düşük

 Sistem kontrolü SCO

bir seviyeye indirir. Talep doğrultusunda, kazana fabrikada
teslim sırasında önceden bir entegre baca gazı ısı ekonomizörü
veya yoğuşturucu ısı ekonomizörü takılabilir.
Avrupa Basınçlı Ekipman Yönetmeliğine uygunluk sertifikası,
emniyet limit sıcaklığı seviyesinin 190 °C’ye kadar çıkmasını
sağlar.
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Ekipman içeriği
UNIMAT UT-M kızgın su kazanı modüler ekipman

çözümler için geliştirilmiştir. Entegre elektrik devre

opsiyonları ile tam donanımlı halde teslim

bağlantı panosu ve kullanıma hazır kontrol/güvenlik

edilebilmektedir.* Yüksek kaliteli ekipmanlar,

donanımları ile birlikte teslim edilebilmektedir. CFB veya

kazan basınç gövdesi, baca gazı ekonomizörü veya

BCO kumanda panelleri, her türlü sistem gereksinimi için

yoğuşma ekonomizörü gibi entegre veya harici

gerekli kazan devresi otomasyon altyapısı ile birlikte

donanımlar sayesinde kompakt ve yüksek verimli

teslim edilmektedir.

* Ekipman içeriği değişkendir ve müşterinin talebi doğrultusunda serbestçe yapılandırılabilir.

1

14

7

1
2

13

8

3

16

15

4

9

10

Kumanda paneli panosu, kazan kumandası ile

5

Baca gazı ekonomizörü ECO

BCO

7

Brülör

G
 idiş hattı montaj ara parçası

8

Gaz hattı

- sıcaklık sınırlayıcı

9

Taban çerçevesi

- akış izleyici
- sıcaklık kontrol cihazı
- su seviye sınırlayıcı

2

5

17

10 Koruyucu kılıflı izolasyon
12 Kazan boşaltma vanası, bakım gerektirmez
13 Terminal kutusu

- manostat borusu kapama vanası

14 Gözetleme deliği
15 İç sıcaklık yükseltici su yönlendirme plakası
16 Müdahale kapağı, su tarafı

3

Tam kalkışlı emniyet ventili

17 Müdahale kapağı, baca gazı tarafı

4

D
 önüş hattı montaj ara parçası

- basınç göstergesi
- basınç sınırlayıcı (maks.)

- sıcaklık sensörü
- emniyet genleşme hattı için bağlantı
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UNIMAT UT-H kızgın su kazanı
UNIMAT UT-H kızgın su kazanı, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklara ihtiyaç
duyulan sistemlerde ve bölgesel ısıtma veya ısıl proses uygulamalarında
kullanılır.

Yüksek teknoloji ile verimlilik

Farklı kullanım amaçlarına uygun

UNIMAT UT-H kızgın su kazanı, 3 geçiş teknolojisine sahip, tek

Önemli kullanım alanları; bölgesel ısıtma

yanma odalı bir silindirik kazandır. Baca gazı yanma odası ve

sistemleri, toplu konutlar, üretim tesisleri ve

tam simetrik 2. ve 3. geçişlerden ilerleyerek çevresindeki su

benzeri kızgın suya ihtiyaç duyulan

hacmine ısı transferini gerçekleştirir. Yanma odası ve simetrik

uygulamalardır.

duman boru dizilimi sayesinde kazan içerisinde homojen ısı
transferi, düşük termal yükler elde edilir. Baca gazındaki atık
ısıdan faydalanmak için, kazanda entegre baca ekonomizörleri
veya entegre yoğuşma ekonomizörleri kullanabilir.

Faydalarına genel bir bakış:
 İşletme verilerinin son derece anlaşılır olduğu SPC
sistemine dayanan, kolaylıkla öğrenilen kazan
kumandası
 Üç geçişli türbülatörsüz kazan dizaynı, entegre
ekonomizer ve etkili ısı yalıtım malzemeleri sayesinde
yüksek verimlilik
 Baca gazı ekonomizörü olmadan %93, baca gazı
ekonomizörü ile %96 ve yoğuşma ekonomizörü ile
%105 oranında kazan verimliliği
 Farklı brülör teknolojilerine uyumlu
 Geliştirilmiş yakma yönetim sistemlerinin kullanılması ve
en iyi kazan - brülör kombinasyonlarının dikkatli bir

 Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlülük
açısından emsalsiz
 Avrupa Basınçlı Ekipman Yönetmeliği
onaylı neredeyse tüm dünyada geçerli
 Entegre modül teknolojisi sayesinde
kolay geliştirilebilme
 Türbülatörsüz duman borusu dizaynı
50 K gibi yüksek sıcaklık farklarında
işletilebilme
 Atık ısı kullanımı için, kazana ayrı bir
dördüncü geçiş entegre edilebilir
 Kazan gövdesi, CHP cihazlarının veya

şekilde oluşturulması sayesinde çevreyi daha az kirleten

gaz türbinlerinin ardında bir saf atık ısı

işletim

kazanı olarak da kullanılabilir

 Bakımı kolay - Hem baca gazı tarafı, hem de su tarafında
rahatlıkla erişilebilir
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UNIMAT’IN teknik verileri
Tipi

UT-H

Isı transferi akışkanı

Yüksek basınçlı kızgın su

Tasarım

Üç geçişli alev/duman borusu teknolojisi

Kapasite (kW)

820 ila 18.300

Maksimum işletme basıncı (bar)

30 bar'a kadar

Maksimum işletme sıcaklığı (°C)

240’a kadar

Yakıt

Sıvı, gaz
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Konstrüksiyon
Üç geçişli kazan teknolojimiz tıpkı buhar teknolojimiz gibi

İlgili kazan dairesi ekipmanları:

bugün hala alanında emsalsiz olan bu serinin üstün ve
sürmekte olan başarısının temelini oluşturur. Yanma odası

 Su şartlandırma modülü WTM

(birinci geçiş) ve iki duman borusu grubu (ikinci ve üçüncü

 Baca gazı ekonomizörü ECO 1

geçiş), basınç gövdesi içerisindeki su soğutmalı arka

 Baca gazı ekonomizörü ECO 6,

duman sandığına uygun bir şekilde entegre edilmiştir.

yoğuşturma fonksiyonu için

Yanda konumlandırılmış yanma odası, yatay arka ve dikey

 Gidiş hattı montaj ara parçası SP/RP

ön duman sandığı optimum ışınım ve konveksiyonla ısı

 Dönüş suyu sıcaklık yükseltme donanımı

transfer yüzeyi elde edilmesini ve yüksek sıcak su hacmini

RTS

mümkün kılar. Bunu mümkün olan en kompakt boyutlar ile

 Gaz hattı modülü GRM

sağlar. Kazan dış gövdesine bağlı esnek taşıyıcılar, yanma

 Sıvı yakıt sirkülasyonu modülü OCM

odasının gövdeye özel bağlantı tekniği sayesinde tüm

 Sıvı yakıt besleme modülü OSM

parçalar eşit yük altındadırlar.

 Sistem kontrolü SCO
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Ekipman içeriği
Silindirik kızgın su kazanlarımız sizin ihtiyacınız

BCO dahildir. Entegre elektrik devre bağlantı

doğrultusunda ilave edilebilecek tüm gerekli

panosu ve kullanıma hazır kontrol/güvenlik

modüller ile birlikte temin edilir.* Temel ekipman

donanımları ile birlikte teslim edilebilmektedir. CFB

kapsamına, kazan basınç gövdesi, kontrol ve

veya BCO kumanda panelleri, her türlü sistem

emniyet ekipmanları, brülör ünitesi, bir pompa

gereksinimi için gerekli kazan devresi otomasyon

modülü, bir kumanda paneli, kumanda paneli

altyapısı ile birlikte teslim edilmektedir.

panosu ve kolaylıkla çalıştırılan kazan kumandası
* Ekipman içeriği değişkendir ve müşterinin talebi doğrultusunda serbestçe yapılandırılabilir.
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2

12

Kumanda paneli panosu, kazan kumandası ile

5

Baca gazı ekonomizörü ECO

BCO

6

Baca gazı toplama odası

Gidiş hattı montaj ara parçası

7

Brülör

- sıcaklık sınırlayıcı

8

Gaz hattı modülü

- akış izleyici

9

Taban çerçevesi

- sıcaklık kontrol cihazı
- su seviye sınırlayıcı
- basınç göstergesi

5

6

14

17

10 Koruyucu kılıflı izolasyon
12 Tahliye kesme vanası, bakım gerektirmez
13 Terminal kutusu

3

Tam kalkışlı emniyet ventili

14 Gözetleme deliği
15 İç sıcaklık yükseltici su yönlendirme plakası
16 Müdahale kapağı, su tarafı

4

Dönüş hattı montaj ara parçası

17 Müdahale kapağı, baca gazı tarafı

- basınç sınırlayıcı (maks.)
- manostat borusu kapatma vanası

- sıcaklık sensörü
- emniyet genleşme hattı için bağlantı
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UNIMAT UT-HZ kızgın su kazanı
UNIMAT UT-HZ kızgın su kazanından, yüksek kapasite kızgın su gereksinimi olan
tesislerde yararlanılır. En önemli kullanım alanları, bölgesel ısıtma ve endüstriyel
tesislerdir.

Yılların kanıtladığı kalite
UNIMAT UT-HZ kızgın su kazanı, tamamen ayrı iki

Faydalarına genel bir bakış:

yanma odası ve duman gazı geçişleri olan

 İşletme verilerinin son derece anlaşılır olduğu SPC

türbülatörsüz, 3 geçişli teknoloji ile tasarlanmış bir
silindirik kazandır. Bu iki yanma odalı özel
tasarımlı kızgın su kazanı, on yıllardır
kullanımdadır ve tasarım olarak, duman gazı
geçişleri ayrıdır. Bu nedenle kazan, tek brülörlü
işletim için de uygundur. Isı kazanımı amacıyla,
modüler tasarıma baca gazı ekonomizörleri dahil
edilebilir.

sistemine dayanan, kolaylıkla öğrenilen kazan
kumandası
 Üç geçişli türbülatörsüz kazan dizaynı, entegre
ekonomizör ve etkili ısı yalıtım malzemeleri sayesinde
yüksek verimlilik
 Baca gazı ekonomizörü olmadan %93, baca gazı
ekonomizörü ile %96 ve yoğuşma ekonomizörü ile
%105 oranında kazan verimliliği
 Farklı brülör teknolojilerine uyumlu
 Geliştirilmiş yakma yönetim sistemlerinin kullanılması

UNIMAT’IN teknik verileri

ve en iyi kazan ve brülör kombinasyonlarının dikkatli
bir şekilde oluşturulması sayesinde çevreyi daha az

Tipi

UT-HZ

Isı transferi akışkanı

Yüksek basınçlı
kızgın su

 Bakımı kolay - hem baca gazı tarafı, hem de su

Tasarım

Üç geçişli 2 yanma
odalı

 Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlülük açısından emsalsiz

Kapasite (kW)

13.000 ila 38.000

Maksimum işletme basıncı
(bar)

30 bar’a kadar

Maksimum işletme sıcaklığı
(°C)

240’a kadar

Yakıt

Sıvı, gaz

kirleten işletim
tarafında rahatlıkla erişilebilir
 Avrupa Basınçlı Ekipman Yönetmeliği onaylı - tüm
dünyada geçerli
 Entegre modül teknolojisi sayesinde kolay
geliştirilebilme
 Türbülatörsüz duman borusu dizaynı
 50 K gibi yüksek sıcaklık farklarında işletilebilme
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Konstrüksiyon
Gerilim kuvvetlerini nötr hale getiren özel tasarım önlemleri

İlgili kazan dairesi ekipmanları:

sayesinde, her iki yanma odasının beraber işletiminin yanı sıra,
sadece tek yanma odası ile işletim olanağı da sağlanmış olur.

 Su şartlandırma modülü WTM

Yanma odaları, ön ve arka aynalardan geçirilir ve etrafları

 Baca gazı ekonomizörü ECO 1

kaynak işlemi ile sağlamlaştırılır. Arka duman sandığı, içinde su

 Baca gazı ekonomizörü ECO 6, yoğuşturma

akan bir sabitleme borusu ile ayrılır ve arka zemine sabitlenir.

fonksiyonu için

Geniş yük iletim yüzeyleri, arka duman sandığının özel üst ve

 Gidiş hattı montaj ara parçası SP/RP

alt yüzey bağlantı detayı ile kazan içerisindeki ısıl gerilimden

 Dönüş suyu sıcaklık yükseltme donanımı RTS

oluşan yükleri en düşük seviyeye getirir.

 Gaz hattı modülü GRM
 Sıvı yakıt sirkülasyonu modülü OCM

Tek yanma odalı işletilebilme özelliği sayesinde yüksek

 Sıvı yakıt besleme modülü OSM

modülasyon aralığı ve yük esnekliğine sahiptir.

 Sistem kontrolü SCO
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Ekipman içeriği
Silindirik kızgın su kazanlarımız sizin ihtiyacınız

BCO dahildir. Entegre elektrik devre bağlantı panosu ve

doğrultusunda ilave edilebilecek tüm gerekli

kullanıma hazır kontrol/güvenlik donanımları ile birlikte

modüller ile birlikte temin edilir.* Temel ekipman

teslim edilebilmektedir. CFB veya BCO kumanda

kapsamına, kazan basınç gövdesi, kontrol ve

panelleri, her türlü sistem gereksinimi için gerekli kazan

emniyet ekipmanları, brülör ünitesi, bir pompa

devresi otomasyon altyapısı ile birlikte teslim

modülü, bir kumanda paneli, kumanda paneli

edilmektedir.

panosu ve kolaylıkla çalıştırılan kazan kumandası
* Ekipman içeriği değişkendir ve müşterinin talebi doğrultusunda serbestçe yapılandırılabilir.
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2
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K
 umanda paneli kabini, kazan kumandası ile

5

Baca gazı ekonomizörü ECO

BCO

6

Baca gazı toplama odası

G
 idiş hattı montaj ara parçası

7

Brülör

- sıcaklık sınırlayıcı

8

Gaz hattı modülü

- akış izleyici

9

Taban çerçevesi

- sıcaklık kontrol cihazı
- su seviye sınırlayıcı
- basınç göstergesi
- basınç sınırlayıcı (maks.)
- manostat borusu kapama vanası
3

Tam kalkışlı emniyet ventili

4

D
 önüş hattı montaj ara parçası
- sıcaklık sensörü
- emniyet genleşme hattı için bağlantı

5

14

6

17

10 Koruyucu kılıflı izolasyon izolasyon
11 Su sirkülasyonu kılavuz profilleri
12 Tahliye kesme vanası, bakım gerektirmez
13 Terminal kutusu
14 Gözetleme deliği
16 Müdahale kapağı, su tarafı
17 Müdahale kapağı, baca gazı tarafı
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Buhar sistemleriniz için
profesyonel çözüm ortağınız;
Bosch Termoteknik Yetkili Servisi
Buhar sisteminizdeki her arıza bir kayıptır. Beklenmeyen bu durum sizin
için hem zaman hem de maddi kayıplara yol açabilir. Bosch Termoteknik
Yetkili Servisi Merkezi olarak var olan sisteminizin modernizasyonu için de
çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Size özel, her zaman ulaşabileceğiniz servis
merkezimiz, sisteminizin güvenli bir şekilde çalışması için her daim
yanınızdadır.
VIP hizmet deneyimi

hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz.

Bizim için tüm müşterilerimiz özeldir.

Böylelikle, dilediğiniz hizmeti anında ve kolaylıkla

Bosch Termoteknik Yetkili Servisi Merkezi ile

bizden talep edebilir, açık kalan taleplerinizin takibini

tanışan herkes, aldığı hizmetin kalitesi ve hızı ile

yapabilirsiniz.

özel bir servis deneyimi yaşar. Servis merkezimize
ve servis mühendislerimize günün her saatinde

Kurumsal Müşteri Destek Hattı (Çağrı Merkezi)

ulaşabilirsiniz. Bu sayede herhangi bir sorununuza

Çağrı merkezimiz sadece servis hizmeti değil, aynı

mümkün olan en kısa sürede müdahale

zamanda eğitimli müşteri temsilcileriyle yüksek

edebilmekteyiz.

kalitede müşteri hizmeti sunmayı da hedefleyerek,
soru ve sorunlarınıza profesyonel bir ekiple tam

Bosch Termoteknik Yetkili Servisi buhar

zamanında çözüm sunar.

kazanlarınız ve diğer buhar ekipmanları için her
türlü bakım, arıza tespiti ve onarımı yerine

Türkiye’nin her yerinden hafta içi 08:00 - 20:00,

getirebilir. Bunun yanı sıra, dilerseniz sisteminizin

Cumartesi 08:30 - 18:00, Pazar 09:00 - 18:00 saatleri

daha verimli çalışması adına da gereken analizleri

arasında Kurumsal Müşteri Destek Hattı’nı arayabilir;

yapıp sizleri bu konuda bilgilendirebilir.

profesyonel hizmetimizden beklemeden
yararlanabilirsiniz.

Sisteminizle ilgili her ihtiyacınız için, istediğiniz

Tel

şekilde servis hizmetine erişim imkanına

E-posta : kurumsalhizmetler@tr.bosch.com

: 0216 544 11 50

sahipsiniz.
Sisteminizden sorumlu olan servis mühendisine

Yedek parça ihtiyaçlarınız için...

dilediğiniz zaman direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bu

İhtiyacınız olması durumunda her türlü yedek parça

sayede çok değerli olan zamanınızın da kaybının

talebinizde direkt olarak yedek parça departmanımız

önüne geçebilirsiniz.

ile irtibata geçebilirsiniz.

E-Takip Programı

Yedek Parça Çağrı Merkezi: 0216 544 11 66

Dilerseniz size vereceğimiz kullanıcı yetkisi ile
birlikte Bosch Termoteknik Yetkili Servisi
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Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
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