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Nowoczesne sprężarki i zoptymalizowany obieg 
chłodniczy pompy ciepła Bosch Compress 6000 LW 
zapewniają jej wysoką efektywność – wartość jej 
współczynnika COP to nawet do 4,7 (według EN 14511). 
Ponadto pompę wyposażono w funkcję DPC (Dyna-
micPumpControl), która służy do regulacji różnicy tem-
peratury pompy obiegu wtórnego oraz automatycz-
nie zapewnia optymalny strumień przepływu wody 
przez pompę ciepła. W ten sposób zwiększa się efek-
tywność eksploatacji i zmniejsza zużycie energii.
Funkcja DPC umożliwia dodatkowo łatwe i szybkie 
uruchomienie pompy bez konieczności wcześniej-
szego, ręcznego ustawienia pompy obiegu wtórne-
go. Wyjątkowo energooszczędne są również wbudo-
wane w urządzenie pompy przeznaczone do obiegu 
grzewczego i solanki.

Gruntowe pompy ciepła marki Bosch wykorzystują 
ciepło gruntu do ogrzewania domów i przygotowa-
nia c.w.u. Ciepło z gruntu jest pobierane przez ko-
lektor poziomy (ułożony pod powierzchnią gruntu) 
lub sondę pionową (odwiert w gruncie). Dzięki sto-
sunkowo wysokiej temperaturze gruntu utrzymują-
cej się przez cały rok, gruntowe pompy ciepła pra-
cują bardzo wydajnie.
Pompy geotermiczne serii Bosch Compress 6000 LW, 
w zależności od potrzeb, można łączyć z zewnętrznym 
podgrzewaczem wody. Funkcje regulacyjne układu 
wykrywania ciepła zewnętrznego umożliwiają rów-
nież podłączenie instalacji solarnych lub na bioma-
sę, przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wspomagania ogrzewania.
Fot. Junkers-Bosch

Kompaktowa obudowa, nowoczesne sprężarki i wbudowane pompy o najwyższej sprawności – to wszystko sprawia, że gruntowa 
pompa ciepła Bosch Compress 6000 LWM pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale również dużo energii. W obudowie 
urządzenia umieszczono 185-litrowy zasobnik c.w.u., dlatego nowa pompa jest 
optymalnym rozwiązaniem dla 3-4-osobowych gospodarstw domowych.

Gruntowa pompa ciepła 
Bosch Compress 6000 LW 

Z kompaktową obudową i zasobnikiem

Model Compress 6000… …6 LW …8 LW …10 LW …13 LW …17 LW
Klasa efektywności energetycznej 
dla temperatury 55°C A++

Moc grzewcza 0/35°C według EN 14511 5,8 kW 7,5 kW 10,4 kW 13 kW 17 kW
COP 0/35°C według EN 14511 4,4 4,7 4,8 4,8 4,7
Poziom mocy akustycznej 
w pomieszczeniu LWA 46 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 48 dB(A) 47 dB(A)

Maks. temperatura na zasilaniu 62°C
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