
Matalapaineinen kylläinen höyry
Korkeapaineinen kylläinen höyry
Korkeapaineinen tulistettu höyry
Höyryntuotanto 175 – 55 000 kg/h

Boschin UNIVERSAL -sarjassa on neljä 

erityyppistä höyrykattilaa joko yhdellä tai 

kahdella tulitorvella. Tästä laajasta höyry-

kattilavalikoimasta löytyy vaihtoehto kaikkiin 

höyrytarpeisiin. Lämmön talteenoton 

optimoimiseksi on kattilaan mahdollista 

integroida neljäs savukaasuveto. 

Matalapaineinen kuumavesi
Korkeapaineinen kuumavesi
Lämpöteho 650 – 38 000 kW

Bosch lämmin- ja kuumavesikattilat 

soveltuvat teollisuuslaitosten, toimitilojen 

ja asuinkiinteistöjen energiatehokkaisiin 

lämmitysjärjestelmiin sekä yritystoimintojen 

tai teollisuusprosessien lämmöntuotantoon. 

Valikoimasta löytyy sopivat kuumavesikattilat 

myös paikallisiin ja alueellisiin lämmön-

tuotantolaitoksiin joko jatkuvaan käyttöön 

tai huippukattilaksi. Lämmön talteenoton 

optimoimiseksi on kattilaan mahdollista 

integroida neljäs savukaasuveto. 

Lisälaitteistomoduuleja höyry- ja kuuma-
vesikattiloihin

Asennusvalmiita kattilalaitoskomponentteja 

löytyy moduuleina Boschin koko tuote-

valikoiman ympärille.  Täyden järjestelmän 

suunnittelu, asennus ja käyttöönotto ovat 

yksinkertaistettuja. Boschin laitteistojen 

korkea laatu takaa pitkäikäisen, luotettavan 

ja tehokkaan toiminnan. 

Höyrykattilat

Kuumavesikattilat

Kattilalaitoskomponentit

Bosch-
kattilajärjestelmät

Bosch-edustaja Suomessa:
 

PL 16 (Palokorvenkatu 2), 04261 KERAVA
Puhelin 010 417 4600
Faksi 010 417 4601
hoyrytys@hoyrytys.fi , www.hoyrytys.fi 
      



Perustamisvuodestamme 1865 lähtien olemme erikoistuneet 
teollisuuskattiloiden kokoonpanoon ja olemme saavuttaneet alalta 
laajamittaisen erikoisasiantuntemuksen. Innovaatiovoima, laatu-
tietoisuus ja tehokkuus ovat tuotevalikoimamme ja palveluidemme 
perustat. 

Yli 140 maahan toimittamamme reilut 100 000 kattilajärjestelmää 
toimivat selkeänä näyttönä teollisuuskattiloidemme korkeasta 
laadusta ja luotettavuudesta. Järjestelmiämme löytyy käytännössä 
kaikilta teollisuudenaloilta – muun muassa juoma- ja elintarvike-
teollisuudesta, kemian-, tekstiili- ja paperiteollisuudesta sekä 
rakennusalalta. Maailmanlaajuiset toimijat, kuten Coca Cola, BASF, 
Siemens, Ytong, Heineken, Nestle ja Esso luottavat innovatiivisiin 
höyry- ja kuumavesikattiloihimme paikallisissa tuotannoissaan.

Tarjoamme osittais- tai kokonaisratkaisuja kattaen koko kattilan-
tuotantomme. Tuotteiden koko ja varustustaso monine lisä-
optioineen ja variaatiomahdollisuuksineen mahdollistavat asiakas-
kohtaisen määrittelyn. Tuotannon korkea laatu takaa joustavan ja 
vaivattoman toimituksen. 

Kaikki kattilajärjestelmät voidaan varustaa helposti omaksuttavalla 
kosketusnäyttöohjauslaitteilla. Johdonmukainen ohjauslogiikka 
sisäänrakennetuilla turvatoimilla takaa kattilajärjestelmien täys-
automaattisen ajon. Tehokas väyläjärjestelmäteknologia varmistaa 
yksittäisten moduulien älykkään toimintaverkon ja mahdollistaa 
helpon yhteyden ylätason hallintajärjestelmille.  Esimerkiksi 
järjestelmiemme ohjausyksiköt ovat valmiiksi kytkettyinä kustannus-
tehokkaan puhelinpalvelumme etäkäyttöön. 

Bosch Industriekessel on maailmanlaajuisesti tunnettu 

kaikkien koko- ja teholuokkien kattilajärjestelmien asian-

tuntija. 

Omiin tarpeisiinne räätälöity kattilajärjestelmä on kivi-

jalka, joka varmistaa yrityksenne kestävän kilpailukyvyn. 

Ammattitaitoa ja luotettavuutta Laadukkaita moduuleja 

Palveluksessanne täydellä höyryllä

Bosch-kattiloiden huoltopalveluita Suomessa tarjoaa ServPro Oy. 
Huolto-organisaation useiden toimipisteiden avulla voimme taata 
nopeat vasteajat. 

Paitsi ylläpidossa, vianhaussa ja korjaustöissä, voimme tarjota 
apua myös laitteistojenne tarkastusten kanssa. Oletko varma, 
onko kattilajärjestelmäsi vielä ajanmukainen ja tehokas? Tässäkin 
voimme olla avuksi! Analysoimme laitteistosi ja modernisoimme 
sen tarvittaessa. 
             
Laitetoimitukset/palvelukokonaisuudet:
Höyrytys Oy
Puhelin 010 417 4600
hoyrytys@hoyrytys.fi 
www.hoyrytys.fi  
         
Huoltopalvelut ja varaosat:
ServPro Oy
Puh. 0303 9676
Puh. 010 417 4800
asiakaspalvelu@servpro.fi 
www.servpro.fi 
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