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Cztery jednostki wewnętrzne 
Bosch Compress 7000i Aw składa się z dwóch 
elementów. Jeden jest umieszczony na zewnątrz 
budynku. To w nim następuje odbiór energii z po-
wietrza i przeniesienie jej na wyższy poziom tem-
peraturowy, który pozwala efektywnie zasilać in-
stalację grzewczą. Dostępne są 4 moce grzewcze. 
Drugi element znajduje się w wewnątrz budyn-
ku. Dostępne są 4 wersje, które wyposażone są  
w sterowanie, pompy obiegowe, elementy za-
bezpieczające instalację grzewczą, dodatkowo 
dwa z nich mają wbudowany zasobnik ciepłej 
wody ze stali nierdzewnej:
- naścienna jednostka AwB, którą można w ła-
twy sposób połączyć z istniejącym urządzeniem 
grzewczym;
- naścienna jednostka AwE, wyposażona jest  

Pompy ciepła wpisują się w trend ekologiczny. w czasie ich pracy nie zachodzi żaden proces spalania,  
a zatem nie ma emisji żadnych spalin, a co za tym idzie nie przyczyniają się do powstawania efektu smogu.  
w ofercie marki Bosch są zarówno gruntowe pompy ciepła (Bosch Compress 6000), jaki i modele powietrzne 
(Bosch Compress 3000, Bosch Compress 7000i Aw). Asortyment modeli jest tak różnorodny, jak zróżnicowane 
są oczekiwania inwestorów. Jedna z powietrznych pomp ciepła – monoblok – Bosch Compress 7000i Aw to 
urządzenie wyróżniające się pod wieloma względami: rewolucyjny design, cicha praca, niewielkie rozmiary.
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stosowując ją do zapotrzebowania na ciepło bu-
dynku. Układ chłodniczy wyposażony jest w dwa 
elektroniczne zawory rozprężne, które bardzo  
precyzyjnie regulują układ chłodniczy odpowie-
dzialny za odbiór i przekazywanie energii do 
obiegu grzewczego (c.o.). współczynnik okre-
ślający sezonową efektywność pracy pomp cie-
pła się nawet SCOP = 5,15, co oznacza, że urzą-
dzenie przekazuje do systemu grzewczego 5 razy 
więcej energii, niż potrzebne jest do jej działa-
nia, a zatem działa bardzo oszczędnie. Bosch  
Compress może pracować do temperatury po-
wietrza -20°C. Jeśli jednak wystąpi niższa tempe-
ratura, to urządzenie jest wyposażone w dodat-
kowe źródło ciepła, które zabezpiecza dostawy 
energii do instalacji c.o. Połączenie tych wszyst-
kich cech daje wyjątkowe urządzenie, którego 
montaż, jest porównywalny do montażu każde-
go innego urządzenia grzewczego.

Najważniejsze korzyści:
- współczynnik COP sięgający 4,9, dzięki zastoso-
waniu technologii inwerterowej z automatycznym  
dostosowaniem mocy pompy ciepła do bieżą-
cego zapotrzebowania na ciepło,
- łatwa i szybka instalacja, dzięki wstępnie skon-
figurowanym elementom,
- funkcja tryb cichy: redukcja natężenia hałasu  
o 3 dB(A) np. w nocy,
- możliwość łatwego i efektywnego energetycz-
nie przejścia między funkcją chłodzenia a try-
bem c.w.u. (w wersjach ze zintegrowanym do-
grzewaczem),
- elastyczne możliwości połączenia z kotłem ga-
zowym/olejowym, instalacją solarną lub instala-
cją podgrzewania wody w basenie,
- z uwagi na modulowany tryb pracy, można zre-
zygnować z zasobnika buforowego w systemie,
- wysoka dostępność c.w.u. i efektywność syste-
mu, dzięki dodatkowemu zaworowi przełącza-
jącemu – w systemie z zasobnikiem buforowym, 
podczas przejścia z trybu grzewczego lub chłodzą-
cego na tryb podgrzewania wody użytkowej, za-
pobiega krótkotrwałemu schłodzeniu zasobnika.

w grzałkę elektryczną pokrywającą ewentualne 
dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło i c.w.u.;
- stojąca jednostka AwM ze zintegrowanym za-
sobnik c.w.u. 190 litrów;
- stojąca jednostka AwMS ze zintegrowanym za-
sobnikiem c.w.u. 184 litrów, moduł ten można 
połączyć z instalacją solarną do podgrzewu c.w.u.

Unikatowy design
Bosch Compress 7000i Aw to urządzenie wyróż-
niające się pod wieloma względami. Z punktu wi-
dzenia klienta, na pewno bardzo interesujący bę-
dzie atrakcyjny wygląd. Jednostka wewnętrzna 
zaprojektowana została w nowoczesny sposób. 
Przedni front urządzenia jest zupełnie płaski, wy-
konany z hartowanego szkła, a jego górne i dol-
ne krawędzie są zaokrąglone. Dostępne są dwa 
kolory: biały i czarny. Na szklanej tafli umiesz-
czone są symbole, przedstawiające stan pracy 

pompy ciepła. Pod szklaną obudową znajduje 
się główny regulator pompy ciepła HPC400. Na 
panelu regulatora, można programować pra-
cę urządzenia pod kątem centralnego ogrzewa-
nia, chłodzenia, ciepłej wody, współpracy z in-
stalacją fotowoltaiczną, instalacją solarną czy 
podgrzewaniem basenu. Każdy model wyposa-
żony jest standardowo w moduł do zdalnej ko-
munikacji. Jeśli do urządzenia zostanie podłą-
czona sieć internetowa, to za pomocą aplikacji 
Bosch EasyRemote, można dokonywać zmian  
w ustawieniach za pomocą smartfona lub tabletu. 

Jedna z najbardziej wydajnych pomp ciepła
Oprócz atrakcyjnych cech wizualnym oraz funk-
cji, pompa ciepła Bosch Compress 7000i Aw 
to również urządzenie bardzo zaawansowane 
technologicznie. Każda jednostka dzięki inwer-
terowi, może modulować mocą grzewczą, do-
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Nowy zintegrowany regulator pomp ciepła HPC400 zapewnia wysoki komfort obsługi. 
W połączeniu z dogrzewaczem modulowanym i złączem IP zintegrowanym w jednostce 
wewnętrznej, zapewnia większą elastyczność i ułatwia realizację indywidualnych  
wymagań.

HPC400 
zintegrowany regulator do pomp ciepła  
Bosch Compress 7000i AW

Najważniejsze korzyści:
XX łatwe uruchomienie dzięki przejrzystemu menu
XX możliwość podłączenia maksymalnie 4 obiegów 

grzewczych: do ogrzewania i opcjonalnie chłodzenia
XX łatwa obsługa za pomocą podświetlonego  

wyświetlacza LCD i intuicyjnej opcji wyboru funkcji 
przez obrót i naciśnięcie pokrętła 

XX możliwość wygodnej, zdalnej obsługi przy użyciu 
aplikacji Bosch EasyRemote dostępnej na urządzenia 
mobilne (smartfon, tablet, itp.)

Łatwa i sprawna obsługa
Obsługa pompy ciepła za pomocą zintegrowanego 
regulatora nie sprawi żadnych kłopotów.  
Nawigacja poprzez obrót i naciśnięcie pokrętła  
jest intuicyjna, a podświetlony, tekstowy  
wyświetlacz LCD sprawnie przeprowadzi Cię  
przez logiczną strukturę menu. Dzięki temu  
bez zbędnego wysiłku i czasochłonnego  
przeszukiwania instrukcji obsługi osiągniesz  
pożądany rezultat.

Odpowiednia funkcja dla każdej sytuacji
Regulator HPC400 oferuje w każdej codziennej sytuacji 
indywidualnie dostosowany komfort ciepła, ciepłej 
wody i chłodzenia.

8 | Powietrzne pompy ciepła

HPC400
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