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Monoblok CoMpress 7000i AW

w ofercie można znaleźć monoblokową pompę 
ciepła powietrze-woda Compress 7000i Aw, skła-
dającą się z dwóch elementów. Jeden z nich jest 
umieszczony na zewnątrz budynku. To w nim na-
stępuje odbiór energii z powietrza i przeniesienie 
jej na wyższy poziom temperaturowy, który pozwa-
la efektywnie zasilać instalację grzewczą. Dostęp-
ne są 4 moce grzewcze. Jednostka wewnętrzna 
znajduje się w wewnątrz budynku. Dostępne są  
4 wersje, które wyposażone są w sterowanie, pom-
py obiegowe, elementy zabezpieczające instalację 
grzewczą. Dodatkowo dwa modele mają wbudo-
wany zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej. 

Atrakcyjny design
Compress 7000i Aw to urządzenie wyróżniające się 
pod wieloma względami. Jednostka wewnętrzna 
zaprojektowana została w nowoczesny sposób.  

Jeszcze kilka lat temu pompy ciepła czerpiące ciepło 
z powietrza tzn. powietrzne pompy ciepła nie były tak 
popularne, ze względu na stosunkowo niską  
efektywność. Aktualnie w Polsce wzrost sprzedaży  
tych urządzeń jest dwucyfrowy, czego nie notuje się 
praktycznie w żadnym innym segmencie 
urządzeń grzewczych. Kompleksową  
ofertę powietrznych pomp ciepła  
oferuje marka Bosch.

Powietrzne PomPy ciePła marki Bosch
Split lub monoblok 

http://www.instalreporter.pl
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lowana zależnie od zapotrzebowania dzięki za-
stosowaniu technologii inwerterowej. Produkcja 
ciepła zachodzi przy bardzo wysokiej efektywno-
ści – współczynnik COP przy temperaturze po-
wietrza zewnętrznego 7°C wynosi nawet 4,81, 
co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów 
eksploatacji. Zintegrowana pompa obiegowa 
i nowy regulator pompy ciepła HPC400, który 
pozwala na doskonałe współdziałanie z instala-
cją fotowoltaiczną, wpływają również na ener-
gooszczędność.
Opcjonalnie dostępny jest także moduł interne-
towy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie 
systemem za pośrednictwem aplikacji Bosch Easy 
Remote. Urządzenie automatycznie dostosowuje 
swoją moc (zakres modulacji 25-100%) do aktu-
alnego zapotrzebowania i optymalizuje zużycie 
energii. Pompa została przygotowana do pracy 
w klimacie skandynawskim, dlatego jej wysoka 
efektywność zachowywana jest w całym zakre-
sie temperatury pracy, tj. aż do -20°C. Oprócz 
funkcji ogrzewania urządzenie można wykorzy-
stać latem do chłodzenia, dzięki rewersyjnej pra-
cy układu chłodniczego. 

Duży wybór modeli
Jednostkę zewnętrzną Compress 3000 AwS moż-
na połączyć z czterema różnymi jednostkami 
wewnętrznymi, które są dostosowane do szcze-
gólnych wymagań nowych i modernizowanych 
budynków. Nieistotne, czy w połączeniu z istnie-
jącym pojemnościowym podgrzewaczem wody, 
czy z podgrzewaczem zintegrowanym w urzą-
dzeniu – Compress 3000 AwS idealnie nadaje się 
również do przygotowania c.w.u. Zapotrzebowa-
nie przestrzenne urządzenia jest niewielkie – jed-
nostka zewnętrzna zajmuje niedużą przestrzeń 
poza budynkiem, a jednostkę wewnętrzną moż-
na bez problemu instalować w dowolnym po-
mieszczeniu wewnątrz (np. w pralni czy piwni-
cy). Pompy Compress 3000 AwS są oferowane 
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 
klientów pod względem komfortu, oszczęd-
nej eksploatacji oraz przyjazności dla środo-
wiska, dlatego w przyszłości rodzina pomp 
ciepła będzie się powiększała. Jakość urzą-
dzeń marki bosch jest dodatkowo wsparta 
przez udzielaną gwarancję, która obejmuje 
okres do 5 lat.

Przedni front urządzenia jest zupełnie płaski wy-
konany z hartowanego szkła, a jego górne i dolne 
krawędzie są zaokrąglone. Dostępne są dwa ko-
lory: biały i czarny. Na wyświetlaczu umieszczo-
no symbole, przedstawiające stan pracy pompy 
ciepła. Pod szklaną obudową znajduje się główny 
regulator pompy ciepła HPC400. Dostęp do nie-
go uzyskuje się poprzez pociągnięcie za uchwyt. 
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 przy użyciu aplikacji 
Bosch EasyRemote, można dokonywać zmian  
w ustawieniach za pomocą smartfona lub tabletu. 

Zaawansowane technologicznie
Oprócz atrakcyjnych cech wizualnych i funk-
cjonalności, pompa ciepła Compress 7000i Aw 
to urządzenie bardzo zaawansowane techno-
logicznie. Każda jednostka dzięki inwerterowi, 

może modulować moc grzewczą, dostosowu-
jąc ją do zapotrzebowania na ciepło budynku. 
Układ chłodniczy wyposażony jest w dwa elek-
troniczne zawory rozprężne, które bardzo precy-
zyjnie regulują układ chłodniczy odpowiedzial-
ny za odbiór i przekazywanie energii do obiegu 
grzewczego (c.o.). współczynnik określający se-
zonową efektywność pracy pomp ciepła wyno-
si nawet SCOP = 5,15, co oznacza, że urządzenie 
przekazuje do systemu grzewczego 5 razy wię-
cej energii, niż potrzebne jest do jej działania, 
a zatem działa bardzo oszczędnie. Compress 
może pracować do temperatury powietrza -20°C.  
Jeśli jednak wystąpi niższa temperatura, to urzą-
dzenie jest wyposażone w dodatkowe źródło 
ciepła, które zabezpiecza dostawy energii do 
instalacji c.o.

splitoWA poMpA CiepłA CoMpress 3000 AWs

w odróżnieniu od Compress 7000i Aw, pompa 
ciepła Compress 3000 AwS jest skonstruowana 
w technologii split. Urządzenie pozwala zaosz-
czędzić energię, ponieważ jego moc jest modu-
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