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Ciepło z gruntu – dobry wybór

w ofercie Bosch można znaleźć pompy ciepła 
czerpiące ciepło z gruntu za pomocą glikolu. 
Typoszeregi Bosch Compress 6000 LwM oraz 
Compress 6000 Lw przeznaczone są do ogrze-
wania obiektów jedno- lub wielorodzinnych,  
a także do mniejszych obiektów użyteczności 
publicznej oraz do podgrzewania wody użytko-
wej. Model ten obejmuje moce od 6 do 17 kw. 
Dzięki zastosowaniu sprężarek nowej generacji 
i zoptymalizowanemu układowi chłodniczemu 
gruntowe pompy ciepła Bosch osiągają wysokie 
wartości COP sięgające do 4,8 (wg normy EN 14511). 
Zintegrowane dwie pompy obiegowe o klasie efek-
tywności energetycznej A dla grzania i obiegu so-
lanki są bardziej energooszczędne. 
Ponadto, pompy ciepła Bosch Compress 6000 
Lw i LwM wyposażono w nowy systemem DPC 
(Dynamiczne Sterowanie Pompą) kontrolujący 
różnicę temperatury na obiegu wtórnym, który 
zapewnia optymalną objętość przepływu, a tym 
samym zwiększa wydajność urządzeń. 
wbudowany sterownik SEC 10-1 oferuje liczne 
funkcje, takie jak sterowanie za pomocą tempe-
ratury pogodowej lub zintegrowany miernik wy-
tworzonego ciepła. Dodatkowo do obsługi można 
zastosować regulator pokojowy pomieszczenia 
z wyświetlaczem LCD.

Zamontowane fabrycznie podzespoły sprawiają, 
że instalacja jest łatwa i szybka. Dodatkowo, in-
tuicyjne menu uruchamiania oraz program su-
szenia jastrychu, ułatwiają prowadzenie robót 
na budowie.
Model bosch Compress 6000 Lw w zależności 
od potrzeb można łączyć z zewnętrznym podgrze-
waczem wody. Funkcje regulacyjne układu wykry-
wania ciepła zewnętrznego umożliwiają również 
podłączenie instalacji solarnych lub na biomasę, 
przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wspomagania ogrzewania. Urządze-
nia serii 6000 Lw mogą pracować w kaskadzie. 

Pompy ciepła klasy premium wpisują się w trend ekologiczny. w czasie ich pracy nie zachodzi żaden proces 
spalania, a zatem nie ma emisji żadnych splin, a co za tym idzie – nie przyczyniają się do powstawania efektu 
smogu. Z tego powodu marka Bosch postanowiła wprowadzić na rynek urządzenia pod tą marką.
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Niezawodne ogrzewanie, wysoka efektywność
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Duży komfort i oszczędność miejsca
Wbudowany sterownik SEC 10-1 oferuje wysoki 
poziom komfortu obsługi, zwłaszcza z nowym 
regulatorem temperatury pomieszczenia  
wyposażonym w wyświetlacz LCD. Połączenie 
układu SEC 10-1, wysokosprawnych pomp  
obiegowych i 185-litrowego podgrzewacza  

w jednym urządzeniu, znacznie redukuje wymogi  
przestrzenne. Ułatwia to użytkownikowi znalezienie 
odpowiedniego miejsca do instalacji pompy ciepła. 
Pompę Bosch Compress 6000 LWM można bez problemu  
umieścić w pomieszczeniu gospodarczym. Dzięki  
udoskonalonej izolacji dźwiękochłonnej urządzenie  
pracuje niezwykle cicho.

Zawór 3-drogowy

Układ elektroniczny/elektryczny

Dogrzewacz elektryczny

Pompa obiegowa o najwyższej sprawności

Pompa solankowa o najwyższej sprawności

Sprężarka spiralna 
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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

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. 

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
XX 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

XX  efektywna eksploatacja i łatwe uruchomienie  
dzięki funkcji DPC (DynamicPumpControl)

XX  niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom,  
tłumieniu drgań i doskonałej izolacji dźwiękochłonnej

XX  wysoki komfort użytkowania ciepłej wody i duży 
zakres zastosowań, dzięki temperaturze zasilania 
maks. 62°C

XX  bardzo wysoka elastyczność zastosowań: łatwość 
łączenia z zewnętrznymi źródłami ciepła

XX  łatwa obsługa za pomocą przejrzystego menu  
tekstowego i funkcji „obróć i naciśnij”

XX  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

XX  ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
XX  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego, np. do połączenia z PCS w celu  
zapewnienia chłodzenia pasywnego
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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.

AL

Najważniejsze korzyści
XX  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)

XX  efektywna eksploatacja przy zastosowaniu funkcji 
DPC (DynamicPumpControl) oraz ułatwionemu 
uruchamianiu, dzięki fabrycznemu montażowi  
komponentów

XX niewielkie wymogi przestrzenne dzięki  
kompaktowym wymiarom

XX niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom, 
tłumieniu drgań i doskonałej izolacji  
dźwiękochłonnej

XX regulacja temperatury na zasilaniu, zapewniająca 
szybką reakcję systemu i stały poziom komfortu 
cieplnego

XX łatwa obsługa za pomocą menu tekstowego  
i funkcji „obróć i naciśnij”

XX ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
XX  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego: np. do połączenia z PCS w celu  
zapewnienia chłodzenia pasywnego
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6000 Lw

Bosch 
Compress 
6000 LwM
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zewnętrznej nawet do -20°C. Łatwą obsługę pom-
py zapewnia zintegrowany regulator pokojowy 
HPC400. Umożliwia on ponadto szybkie i pro-
ste uruchomienie.
Pompa Bosch Compress 7000i Aw dzięki swojemu 
innowacyjnemu wzornictwu doskonale kompo-
nuje się z otoczeniem. Niskoszumowy wentylator 
z regulacją obrotów i inteligentny system niwela-
cji drgań czynią urządzenie prawie bezgłośnym. 
w celu dodatkowej redukcji dźwięków można 
aktywować w regulatorze tryb cichy.
współczynnik określający sezonową efektywność 
pracy pomp ciepła osiąga nawet SCOP = 5,15.
Pompy ciepła bosch Compress 3000 AwS skon-
struowano w technologii split. Produkcja ciepła 
zachodzi przy bardzo wysokiej efektywności – 
współczynnik COP przy temperaturze powietrza 
zewnętrznego 7°C wynosi nawet 4,81. Pompa 
Bosch Compress 7000i Aw dzięki swojemu in-
nowacyjnemu wzornictwu doskonale kompo-
nuje się z otoczeniem. Niskoszumowy wentylator  
z regulacją obrotów i inteligentny system niwela-
cji drgań czynią ją prawie bezgłośną. Urządzenie 
automatycznie dostosowuje swoją moc (w za-
kresie modulacji od 25 do 100%) do aktualnego 
zapotrzebowania i optymalizuje zużycie energii.  

Pompa została przygotowana do pracy w kli-
macie skandynawskim, dlatego jej wysoka efek-
tywność zachowywana jest w całym zakresie 
temperatur pracy, tj. aż do -20°C. Oprócz funkcji 
ogrzewania urządzenie można wykorzystać la-
tem do chłodzenia dzięki rewersyjnej pracy ukła-
du chłodniczego. 
Jednostkę zewnętrzną Bosch Compress 3000 
AwS można połączyć z czterema różnymi jednost-
kami wewnętrznymi. Nieistotne, czy w połączeniu 
z istniejącym pojemnościowym podgrzewaczem 
wody, czy z podgrzewaczem zintegrowanym  
w urządzeniu – Bosch Compress 3000 AwS ide-
alnie nadaje się również do przygotowania c.w.u.
Pompy Bosch Compress 3000 AwS są oferowa-
ne w 4 mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 13 kw. Łącz-
nie urządzenie dostępne jest w 16 zestawach, co 
umożliwia dobór do niemal każdego rodzaju in-
stalacji grzewczej.
Marka Bosch stawia na rozwiązania przyszło-
ściowe, które będą spełniały oczekiwania klien-
tów pod względem komfortu, oszczędnej eksplo-
atacji oraz przyjazności dla środowiska, dlatego 
w przyszłości rodzina pomp ciepła będzie się 
powiększała. Jakość urządzeń marki Bosch jest 
dodatkowo wsparta przez udzielaną gwarancję, 
która obejmuje okres do 5 lat.

Kompaktowa obudowa z kolei pompy ciepła 
bosch Compress 6000 LwM mieści wszystkie 
istotne komponenty systemu włącznie ze 185-li-
trowym podgrzewaczem. Dzięki temu pompa 
ta jest optymalnym rozwiązaniem dla 3-4-oso-
bowych gospodarstw domowych. Pompa cie-
pła pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale 
również sporo energii. Dzięki nowym sprężarkom  
i pompom obiegowym o najwyższej sprawności 
jest jeszcze bardziej efektywna.

zalety gruntowych pomp ciepła bosch:
- duża wartość współczynnika COP (nawet do 4,8), 
dzięki sprężarce nowej generacji, zoptymalizo-
wanemu obiegowi chłodniczemu oraz pompom  
o najwyższej sprawności do systemów grzew-
czych i solankowych 
- efektywna eksploatacja przy zastosowaniu funk-
cji DPC (Dynamic Pump Control) oraz ułatwione-
mu uruchamianiu, dzięki fabrycznemu montażowi 
komponentów
- niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom, tłu-
mieniu drgań i doskonałej izolacji dźwiękochłonnej
- wysoki komfort użytkowania ciepłej wody i duży 
zakres zastosowań, dzięki temperaturze zasila-
nia maks. 62°C

- łatwa obsługa za pomocą przejrzystego menu 
tekstowego i funkcji „obróć i naciśnij”
- niewielkie wymogi przestrzenne, dzięki kompak-
towym wymiarom
- ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem 
- szeroka oferta elementów wyposażenia dodat-
kowego, np. do połączenia z PCS w celu zapew-
nienia chłodzenia pasywnego

powietrzne SpLit Lub MonobLok 

Reprezentantem monobloków Bosch jest model 
Compress 7000i Aw – urządzenie wyróżniają-
ce się pod wieloma względami. Nowe sprężarki 
i zoptymalizowany obieg chłodniczy sprawiają, 
że pompa Bosch Compress 7000i Aw jest jeszcze 
bardziej energooszczędna. Składa się ona z mo-
dulowanej jednostki zewnętrznej oraz jednostki 
wewnętrznej w 4 różnych wersjach. Przedni front 
jednostki wewnętrznej urządzenia jest zupełnie 
płaski i wykonany z hartowanego szkła, a jego 
górne i dolne krawędzie są zaokrąglone. wystę-
puje on w dwóch kolorach: białym i czarnym.
Duże powierzchnie odbioru ciepła gwarantują 
skuteczne wykorzystanie przez pompę ciepła ca-
łej doprowadzanej energii – przy temperaturze  

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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