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Bosch Compress 6000 LWM 
oraz Compress 6000 LW

Typoszeregi Bosch Compress 6000 LWM oraz Compress 
6000 LW, przeznaczone są do ogrzewania obiektów jedno-  
lub wielorodzinnych, a także do mniejszych obiektów 
użyteczności publicznej oraz do podgrzewania wody 
użytkowej. Modele obejmują moce od 6 do 17 kW. 
Typoszereg Compress 6000 
LWM łączy zalety dwóch urzą-
dzeń: pompy ciepła i zasob-
nika ciepłej wody, ponieważ 
oba znajdują się w jednej obu-
dowie. Zasobnik wody ma po-
jemność 185 litrów, jest wy-
konany ze stali nierdzewnej  
i dodatkowo ma wbudowaną anodę inercyjną.
System optymalizacji pracy Dynamic Pump Control 
podczas działania pompy ciepła dba o to, aby uzy-
skiwała ona jak najwyższy współczynnik COP (wg EN 
14511, dla 0/35 COP = 4,8). 

Dodatkowo pompy Compress 6000 wyposażone zo-
stały w elektroniczne pompy obiegowe klasy A dol-
nego i górnego źródła. 
System sterowania w pompach ciepła oparty jest 
na regulacji pogodowej. Pompy obiegowe podczas 
sezonu grzewczego nie pracują non-stop, lecz tylko 
wtedy, kiedy jest to konieczne.
Regulator pompy ciepła umożliwia kontrolowanie 

dwóch obiegów grzewczych 
w standardzie. Jeżeli instala-
cja wymaga większej liczby 
obiegów grzewczych, to au-
tomatykę można rozbudować  
o sterowanie dwoma dodat-
kowymi obiegami grzewczy-
mi. Każdy z obiegów grzew-

czych może wówczas mieć indywidualny regulator 
pokojowy. Dodatkowo, stosując odpowiednie akce-
soria, pompa ciepła realizuje funkcje podgrzewania 
basenu i chłodzenia pasywnego. Może także współ-
pracować z innym źródłem ciepła. 

Pompy ciepła wpisują się w trend ekologiczny. W czasie ich pracy nie 
zachodzi żaden proces spalania, nie ma emisji spalin, a co za tym idzie nie 
przyczyniają się one do powstawania efektu smogu. Szeroka oferta pozwala 
na dobór odpowiedniego urządzenia do wymagań danej inwestycji. 
Marka Bosch stawia na rozwiązania, które będą spełniały oczekiwania 
klientów pod względem komfortu i oszczędnej eksploatacji. W poprzednim 
artykule prezentowaliśmy pompy powietrzne Bosch Compress 7000i AW  
i Bosch Compress 3000 AWS, teraz prezentujemy... urządzenia glikolowe.

Gruntowe pompy 
ciepła marki Bosch

Pompy geotermiczne serii Bosch Compress 6000 LW w zależności od potrzeb można łączyć z zewnętrznym 

podgrzewaczem wody. Funkcje regulacyjne układu wykrywania ciepła zewnętrznego umożliwiają również 

podłączenie instalacji solarnych lub na biomasę, przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

i wspomagania ogrzewania. Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy zapewniają przy tym  

wyjątkowo wysoką efektywność przez cały sezon grzewczy.

Bosch Compress 6000 LW
pompa ciepła solanka/woda  
spełniająca wysokie wymagania
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Kwintesencja wydajności

Dzięki nowej generacji sprężarek i zoptymalizowanemu 

obiegowi chłodniczemu pompa Bosch Compress 

6000 LW osiąga wysokie wartości współczynnika 

COP, wynoszące nawet do 4,8 (według EN 14511). 

Obie wbudowane pompy – do obiegu grzewczego  

i obiegu solanki – mają wysoką sprawność i dzięki 

temu są wyjątkowo energooszczędne. 

Pompa Bosch Compress 6000 LW ma nową funkcję 

DPC (DynamicPumpControl), która służy do  

regulacji różnicy temperatur pompy obiegu  

wtórnego oraz automatycznie zapewnia optymalny 

strumień przepływu wody przez pompę ciepła.  

W ten sposób zwiększa się efektywność eksploatacji 

oraz ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej. 

Remote
Ready

Funkcja DPC umożlilwia także szybkie  

i łatwe uruchamianie bez wcześniejszego ręcznego  

ustawienia pompy obiegu grzewczego, a to wszystko przy 

niewielkiej emisji hałasu. 

Pompy serii Bosch Compress 6000 LW pracują  

niezwykle cicho, dzięki zastosowaniu dodatkowych 

elementów dźwiękochłonnych.

Najważniejsze korzyści
 duża wartość współczynnika COP (nawet do 4,8) 

dzięki sprężarce nowej generacji,  

zoptymalizowanemu obiegowi chłodniczemu  

oraz pompom o najwyższej sprawności  

do systemów grzewczych i solankowych
  efektywna eksploatacja i łatwe uruchomienie  

dzięki funkcji DPC (DynamicPumpControl)
  niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom,  

tłumieniu drgań i doskonałej izolacji dźwiękochłonnej
  wysoki komfort użytkowania ciepłej wody i duży 

zakres zastosowań, dzięki temperaturze zasilania 

maks. 62°C
  bardzo wysoka elastyczność zastosowań: łatwość 

łączenia z zewnętrznymi źródłami ciepła
  łatwa obsługa za pomocą przejrzystego menu  

tekstowego i funkcji „obróć i naciśnij”
  kompaktowe rozmiary i niewielkie wymogi  

przestrzenne przez wbudowanie pompy do obiegów 

solankowych/grzewczych, dogrzewacza,  

elektronicznego ogranicznika prądu rozruchowego, 

układu regulacji, zaworu przełączającego do ciepłej 

wody użytkowej i filtra zanieczyszczeń
  ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego, np. do połączenia z PCS w celu  

zapewnienia chłodzenia pasywnego
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Bosch Compress 6000 LW

Kompaktowa obudowa pompy geotermicznej Bosch Compress 6000 LWM mieści wszystkie istotne  

komponenty systemu włącznie ze 185-litrowym podgrzewaczem. Dzięki temu pompa ta jest optymalnym  

rozwiązaniem dla 3-4 osobowych gospodarstw domowych. Pompa Bosch Compress 6000 LWM pozwala 

nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale również dużo energii. Dzięki nowym sprężarkom i pompom o najwyższej 

sprawności jest jeszcze bardziej efektywna niż urządzenia poprzednich generacji.

Bosch Compress 6000 LWM
kompaktowa pompa ciepła solanka/woda
z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u.

Wysoka efektywność

Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy 

zapewniają wysokie wartości współczynnika COP 

nawet do 4,7 (według EN 14511). Ponadto pompa 

Bosch Compress 6000 LWM ma nową funkcję DPC  

(DynamicPumpControl), która służy do regulacji 

różnicy temperatur pompy obiegu wtórnego oraz  

automatycznie zapewnia optymalny strumień  

przepływu wody przez pompę ciepła. W ten sposób 

zwiększa się efektywność eksploatacji oraz  

ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej. 

Funkcja DPC dodatkowo umożliwia łatwe i szybkie  

uruchomienie bez konieczności wcześniejszego, ręcznego 

ustawienia pompy obiegu wtórnego.  

Wyjątkowo energooszczędne są również wbudowane 

pompy o najwyższej sprawności przeznaczone do obiegu 

grzewczego/solanki.

Remote
Ready

Najważniejsze korzyści
  efektywność energetyczna dzięki wysokiemu  

współczynnikowi COP (nawet do 4,7) oraz  

zastosowaniu nowych generacji sprężarek,  

zoptymalizowanego obiegu chłodniczego i pomp  

o najwyższej sprawności (do obiegów grzewczych  

i solankowych)
  efektywna eksploatacja przy zastosowaniu funkcji 

DPC (DynamicPumpControl) oraz ułatwionemu 

uruchamianiu, dzięki fabrycznemu montażowi  

komponentów
 niewielkie wymogi przestrzenne dzięki  

kompaktowym wymiarom
 niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom, 

tłumieniu drgań i doskonałej izolacji  

dźwiękochłonnej
 regulacja temperatury na zasilaniu, zapewniająca 

szybką reakcję systemu i stały poziom komfortu 

cieplnego
 łatwa obsługa za pomocą menu tekstowego  

i funkcji „obróć i naciśnij”
 ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego: np. do połączenia z PCS w celu  

zapewnienia chłodzenia pasywnego
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Bosch Compress 6000 LWM

Jakość urządzeń marki 
Bosch jest dodatkowo 
wsparta przez udzielaną 
gwarancję, która obejmuje 
okres do 5 lat. 

http://www.instalreporter.pl
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Przy takiej współpracy określa się punkt biwalentny, 
czyli temperaturę zewnętrzną, po przekroczeniu któ-
rej ma uruchamiać się dodatkowe źródło ciepła. Re-
gulator pompy ciepła pozwala również na połączenie 
dwóch pomp ciepła w kaskadę bez żadnych dodatko-
wych modułów sterujących. Kontroluje on również 
ilość wytworzonej energii przez pompę ciepła, a za-
tem użytkownik ma wiedzę, na jakie cele pompa cie-
pła produkuje najwięcej energii. Inne standardowe 
funkcje regulatora to: sterowanie czasowe pompą cyr-
kulacyjną ciepłej wody, sterowanie czasowe instalacją 
grzewczą, wygrzewanie jastrychu, dezynfekcja termicz-
na wody, funkcje wakacyjne i wiele innych. 

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Jakość powietrza w Polsce jest za-
trważająca. Jeśli skonfrontujemy za-
lecenie WHO z regularnie przepro-
wadzanymi badaniami okazuje się, 
że mamy najgorsze powietrze spo-
śród wszystkich krajów Unii Europej-
skiej. Normy w naszym kraju są śred-
nio dwukrotnie większe niż w innych 
krajach, a w niektórych przypadkach 
są one nawet sześciokrotnie wyższe 
(poziom alarmowy dla PM10 w Polsce 
wynosi 300 µg/m3, a normy zalecane 
przez WHO wynoszą 50 µg/m3). 

Czym jest SMOG?

Określenie smog powstało z połączenia dwóch wyra-
zów smoke (dym) oraz fog (mgła). Jego początki sięga-
ją 1952 r., kiedy to z powodu znacznego spadku tempe-
ratury londyńczycy zwiększyli zużycie węgla, by ogrzać 
mieszkania. Niska temperatura, brak wiatru, słaba jakość 
spalanego węgla doprowadziły do skażenia powietrza 
gazami i pyłami wydobywającymi się z mieszkań, fabryk 
oraz samochodów. Mieszkańcy miasta przez długi czas 
nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. 4 dni obecności 
smogu doprowadziły bezpośrednio do śmierci ponad 
4 tysięcy osób. Wysokie stężenie dwutlenku siarki pro-
wadziło do uszkodzeń układu oddechowego oraz trwa-
łego uszkodzenia oskrzeli. Pomimo iż po kilku dniach 
wiatr i korzystniejsze warunki pogodowe rozproszyły 

smog w Londynie, to w ciągu kolejnych tygodni powi-
kłania związane ze smogiem doprowadziły do śmierci 
kolejnych 8 tysięcy osób.
Szkodliwość smogu jest spowodowana pyłami zawieszony-
mi o bardzo małych wymiarach PM2,5 , PM10. W ich skład 
wchodzą: benzo(a)piren, dwutlenek siarki, dwutlenek azo-
tu, metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć, mangan, chrom).
W 1956 r. w Wielkiej Brytanii powstała ustawa o czystym 
powietrzu. Wprowadzała stopniowo zakaz palenia wę-
glem, obejmując również sferę przemysłową. Wydano 
także nakaz podniesienia wysokości kominów. Kolej-
nym krokiem było wyprowadzenie elektrowni używają-
cych węgla poza obręb miast, a w latach 90. zaś wpro-
wadzono całkowity zakaz palenia węglem.

Światowy Dzień Długu Ekologicznego

Od połowy maja wszyscy w Polsce żyjemy na ekolo-
giczny kredyt. Oznacza to, że wyczerpaliśmy zasoby, 
które planeta może zaoferować nam w ciągu roku. 
Zbyt szybko zużywamy zasoby naturalne. 
Dług ekologiczny pokazuje także ekologicznie i eko-
nomicznie rabunkową działalność państw zindu-
strializowanych wobec krajów biedniejszych. Gdyby 
wszyscy żyli jak mieszkańcy UE potrzebowalibyśmy 
2,8 planety, jak Amerykanie – 5 globów, cała ludz-
kość potrzebuje 1,7 planety.
Dzień Długu Ekologicznego z każdym rokiem wypa-
da coraz wcześniej. Datę wylicza się dzieląc ogół za-
sobów naturalnych przez światowy ślad ekologicz-
ny (ang. ecological footprint), a następnie mnożąc 
przez 365. 
Najważniejsze czynniki zadłużenia to: spożycie pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego, zużycie paliw ko-
palnych, zużycie energii elektrycznej, nadmierne po-
łowy, wycinanie lasów, emisja dwutlenku węgla do 
atmosfery. Efekty odczuwalne są już bardzo wyraź-

nie, np. w postaci deficytów wody na całym świecie. 
Jak podkreślają naukowcy, tylko globalne rozwiąza-
nia mogą poprawić te zatrważające dane. Zastąpienie 
50% konsumpcji mięsa dietą wegetariańską cofnę-
łoby datę o pięć dni. Poprawa efektywności energe-
tycznej w budownictwie i przemyśle może spowodo-
wać zmianę o trzy tygodnie, a 50% redukcja emisji 
dwutlenku węgla dałaby dodatkowe 3 miesiące.
Natura nie nadąża również z uzdatnianiem wody, 
więc musimy sobie radzić w inny sposób – dzięki 
bezpiecznym technologiom, możemy wodę z oczysz-
czalni ścieków zamieniać z powrotem w wodę pitną. 
Warto, aby każdy z nas uświadomił sobie swój wła-
sny wkład w Dzień Długu Ekologicznego. Na stronie 
Global Footprint Network można odpowiedzieć na 
pytania ankiety, m.in. na temat sposobu odżywia-
nia, sposobu podróżowania, sposobu zamieszka-
nia, zużywania energii i wody i sprawdzić swój wła-
sny ślad węglowy.
Źródło: Danfoss
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