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Pompy ciepła Compress marki Bosch to idealne 
rozwiązanie – wbudowany zasobnik o pojemno-
ści 200, 250 lub 270 l zapewnia komfort ciepłej 
wody dla całej rodziny oraz oszczędność domo-
wego budżetu. To doskonałe rozwiązanie, które 
można także połączyć z istniejącym systemem 
c.w.u. Konstrukcja modułowa znacznie uprasz-
cza instalację i konserwację urządzenia.

Po prostu zawsze ciepła woda 
Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Bosch 
Compress 4000 Dw i 5000 Dw to urządzenia, 
które mogą zasilić całe gospodarstwo domowe 
w ciepłą wodę niezależnie od pory roku. Użyt-
kownicy mogą korzystać z darmowego ciepła 
pozyskiwanego z otoczenia i cieszyć się niższymi  

Bosch to specjalista w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Oferuje szereg urządzeń do szybkiego 
i efektywnego podgrzania wody: gazowe podgrzewacze przepływowe, elektryczne podgrzewacze 
przepływowe, elektryczne podgrzewacze pojemnościowe, a także pompy ciepła do ciepłej wody 
użytkowej. Na to ostatnich skupimy się w tym artykule.

Przygotowanie ciePłej wody użytkowej 
w PomPach ciePła Bosch comPress 
4000 dw i 5000 dw

http://www.instalreporter.pl
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kosztami energii. Z pompą ciepła można za-
oszczędzić nawet do 70% energii w porówna-
niu do tradycyjnych sposobów przygotowania 
c.w.u. Koszt zakupu pompy ciepła Bosch Com-
press 4000 Dw i 5000 Dw zwraca się już po oko-
ło 5 latach użytkowania, dzięki niskim kosztom 
eksploatacji.

Po prostu wydajne
Urządzenia pracują z wyjątkowo wysoką wydaj-
nością, a ich współczynnik efektywności cieplnej 
(COP) jest bardzo wysoki do 4,22. Z 1 kw prądu 
potrafią wygenerować nawet 3 kw ciepła użyt-
kowego. Dodatkowe 2 kw to bezpłatna energia 
wygenerowana z otoczenia przez pompę ciepła.

Współpraca z innymi systemami
Szukasz pompy, którą można łatwo łączyć z ko-
tłami gazowymi lub olejowymi, bądź instalacją 
solarną? w konstrukcji pomp Bosch Compress 
4000/5000 Dw przewidziano możliwość proste-
go łączenia z innymi instalacjami według życze-
nia użytkownika.
Pompę ciepła Bosch Compress 4000/5000 Dw 
można również w prosty sposób połączyć z in-
stalacją fotowoltaiczną. Pompa może korzystać 
z prądu wytwarzanego z energii słonecznej we 
własnym zakresie przez użytkownika. Dzięki temu 
zużycie prądu można obniżyć nawet o 70%.

Prosta modernizacja i instalacja
Urządzenia są optymalnym rozwiązaniem w przy-
padku modernizacji istniejących instalacji c w.u. 
Model 4000 Dw jest wyposażony w boczne przy-
łącza kanałowe i można go instalować również 
w niskich pomieszczeniach.
Podgrzewacz i jednostkę ciepła można transpor-
tować niezależnie, ponieważ urządzenie jest po-
dzielone na dwie oddzielne części.
Urządzenie jest ró́wnież 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 skonfigurowa-
ne oprogramowanie skracają czas instalacji. wy-
starczy podłączyć urządzenie zgodnie z zasadą 
„podłącz i uruchom”.

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-termotechnika.pl

r e k l a m a

Bosch Compress 4000 DW Bosch Compress 5000 DW
•	 z	podgrzewaczem	o	poj.	200	l	i	250	l
•	 przeznaczona	dla	mniejszych	gospodarstw	

domowych
•	 idealne	rozwiązanie	do	modernizacji	i	poprawy	

wydajności	energetycznej	istniejącej	instalacji
•	 łatwy	transport	ze	względu	na	mniejsze	rozmiary
•	 boczne	kanały	powietrza	ułatwiają	montaż		

w	niskich	pomieszczeniach
•	 wbudowany	wymiennik	ciepła	do	podłączenia	

dodatkowych	źródeł	ciepła	lub	solarnej		
instalacji	grzewczej

•	 z	podgrzewaczem	o	poj.	270	l
•	 pokrywa	wyższe	zapotrzebowanie	na	c.w.u.
•	 możliwość	łączenia	z	innymi	źródłami	ciepła	

(kotły	gazowe,	olejowe,	instalacje	solarne,	
fotowoltaiczne),	możliwość	zasilania	pompy	
prądem	z	własnej	instalacji	fotowoltaicznej

•	 zasysanie	powietrza	wewnętrznego		
i	zewnętrznego

•	 wysoki	współczynnik	COP

Branża fotowoltaiczna to 
znacząca siła na polskim rynku

Pod koniec maja Instytut Energetyki Odnawial-
nej opublikował raport Rynek Fotowoltaiki w Pol-
sce 2021, który podsumował rok 2020 i pierwsze 
miesiące roku 2021 oraz przedstawia prognozy 
dla rynku PV na najbliższe miesiące.
Od dwóch lat tempo wzrostu mocy zainstalo-
wanej w fotowoltaice jest niezwykle wysokie. 
Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fo-
towoltaiki w Polsce. Moc zain-
stalowana w fotowoltaice na ko-
niec 2020 roku wyniosła niemalże  
4 Gw, co oznacza 200% wzrost 
rok do roku. Jednocześnie, wg 
Solar Power Europe, w 2020 roku 
Polska znalazła się na 4. miejscu 
pod względem przyrostu mocy 
zainstalowanej PV w Unii Euro-
pejskiej. według prognoz IEO Pol-
ska w 2021 roku, utrzyma wy-
sokie tempo przyrostu mocy  
i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że 
na koniec 2021 roku moc zain-
stalowana w PV w Polsce może 
o przekroczyć 6 Gw. Prognozy 
wskazują także, że łączne obro-
ty na rynku fotowoltaiki w 2021 r.  
przekroczą 9 mld zł.
Rynek PV to nie tylko sprzedaż 
instalacji odbiorcom końcowym, 
ale cały łańcuch dostaw generu-
jący wartość dodaną dla gospo-
darki. według analiz IEO w foto-
woltaice w 2020 roku liczba osób 
zatrudnionych na etacie w bran-
ży mogła sięgnąć nawet 14,5 tys. 
natomiast liczba osób pracują-
ca czasowo na innych formach 

zatrudnienia w fotowoltaice może sięgać 21 tys. 
Łącznie jest to 35,5 tys. miejsc pracy w krajowym 
sektorze fotowoltaicznym. Pracownicy z bran-
ży fotowoltaicznej stanowią znaczącą grupę in-
teresariuszy, którym zależy na rozwoju sektora. 
Otwiera to możliwości dla rządu i/lub regulatora 
do dialogu z branżą i osiągnięcia porozumienia 
w sprawie wypracowania kierunków i wspiera-
nia rozwoju całego sektora fotowoltaiki w Polsce.
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej
Pełna wersja informacji: kliknij
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