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powietrza -10°C, a modele 4000 Dw – do 5°C.  
w zależności od modelu efektywność (współ-
czynnik COP) działania pompy, mierzona wg obo-
wiązującej normy EN-PN 16147 (dla A7/w10-53),  
może sięgać nawet 4,22. Każda z pomp ciepła 
wyposażona jest w zasobnik pokryty termo-gla-
zurą, zabezpieczony anodą. 
w czasie podgrzewania wody zasobnik ładowany 
jest warstwowo, co pozwala na uzyskanie rów-
nej temperatury w całym zasobniku. Maksymal-
na temperatura, którą można uzyskać przy pod-
grzewaniu wyłącznie pompą ciepła to aż 60°C.

Łatwe podłączenie, konserwacja i modernizacja
Pompy Bosch Compress 4000/5000 Dw nie 
wymagają skomplikowanej ani pracochłonnej 
konserwacji. wystarczy odkręcić kilka śrub, by 
uzyskać dostęp do wszystkich podstawowych 
komponentów urządzenia.
Podgrzewacz i jednostkę ciepła można zamawiać 
i transportować niezależnie, ponieważ urządzenie 
jest podzielone na dwie oddzielne części. 
Urządzenie jest również lżejsze, gdyż jego obu-
dowa jest wykonana z EPP (materiał izolacyjny). 
Obie te cechy sprawiają, że pompę ciepła znacz-
nie łatwiej transportuje się do miejsca instalacji.  
Prefabrykowane części i wstępnie skonfigurowane  

oprogramowanie skracają czas instalacji. wy-
starczy podłączyć urządzenie zgodnie z zasadą 
„podłącz i uruchom”.
Oba typy pomp ciepła można w niezwykle ła-
twy sposób łączyć z innymi źródłami ciepła. 
Urządzenia są optymalnym rozwiązaniem  
w przypadku modernizacji istniejących instalacji 
c.w.u. Model 4000 Dw jest wyposażony w bocz-
ne przyłącza kanałowe i można go instalować 
również w niskich pomieszczeniach.

Czytelny panel sterowania i gwarancja do 5 lat
Panel sterowania wyposażony jest w duży, czytel-
ny wyświetlacz LCD. wśród wielu funkcji oferowa-
nych przez regulator 
możliwe jest ustawie-
nie: programu tygo-
dniowego pracy, pro-
gramu wakacyjnego, 
trybu dezynfekcji ter-
micznej oraz spraw-
dzenie zużycia energii 
i temperatury pracy. 
Bosch Termotechni-
ka oferuje gwaran-
cję do 5 lat na pom-
py ciepła do c.w.u.

Pompy ciepła Bosch do c.w.u. to 2 typoszeregi:
•	Bosch	Compress	4000	DW	–	model	CS4000DW	
250-1 FI – z zasobnikiem 250 l; modele zaś 
CS4000DW	200	CFI	i	CS4000DW	250-1	CFI	z	za-
sobnikiem 200 lub 250 l, wyposażone w dodatko-
wą wężownicę o powierzchni 1,0 m² – doskonale 
nadają się też do współpracy z innymi źródłami 
ciepła: kotłem gazowym, olejowym, kotłem na pa-
liwo stałe lub instalacją kolektorów słonecznych;
•	Bosch	Compress	5000	DW	–	model	CS5000DW	
270-3 CFO z zasobnikiem 260 litrów, również  

wyposażony w dodatkową wężownicę o po-
wierzchni 1,0 m², z możliwością prostego łączenia 
 z innymi instalacjami według życzenia użytkownika.
Pompy ciepła Bosch Compress 4000/5000 Dw 
można łatwo połączyć z instalacją fotowoltaiczną. 
wówczas pompa może korzystać z prądu wytwa-
rzanego z energii słonecznej. Dzięki temu zużycie 
prądu można obniżyć nawet o 70%.
Oprócz pojemności zasobników typoszeregi róż-
ni przede wszystkim zakres temperatur pracy. 
Pompa ciepła 5000 Dw pracuje do temperatury  

Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Bosch Compress 4000 Dw i 5000 Dw  
to proste rozwiązania, które mogą zasilać całe gospodarstwo domowe 
w ciepłą wodę niezależnie od pory roku. Użytkownicy mogą korzystać 
z darmowego ciepła pozyskiwanego z otoczenia i cieszyć się niższymi 
kosztami energii. Inwestycja w urządzenie bardzo szybko się zwraca.

PomPy ciePła Bosch comPress 
4000 DW i 5000 DW Do c.W.u.
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