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jednostki wewnętrznej w 4 różnych wersjach. 
Duże powierzchnie odbioru ciepła gwarantują 
skuteczne wykorzystanie przez pompę ciepła 
całej doprowadzanej energii – przy temperatu-
rze zewnętrznej nawet do -20°C. Łatwą obsłu-
gę pompy zapewnia zintegrowany regulator po-
kojowy HPC400. Umożliwia on szybkie i proste 
uruchomienie.
Pompa Compress 7000i AW dzięki swojemu in-
nowacyjnemu designowi doskonale komponu-
je się z otoczeniem. Niskoszumowy wentylator  
z regulacją obrotów i inteligentny system niwe-
lacji drgań czynią urządzenie prawie bezgło-
śnym. W celu dodatkowej redukcji dźwięków 
można aktywować w regulatorze tryb cichy.
wszystkie 4 jednostki wewnętrzne wyróżniają się  

zwartą konstrukcją i niewielkimi wymiarami,  
a modulowany tryb pracy sprawia, że zbiornik 
buforowy staje się zbędny.
Model AWB dla obiektów modernizowanych – 
zainstalowaną na ścianie jednostką wewnętrzną 
AwM można w łatwy sposób połączyć z istnieją-
cym urządzeniem grzewczym.
Model AWE dla nowego budownictwa – zamon- 
towana na ścianie jednostka wewnętrzna AwE 
jest wyposażona w dogrzewacz elektryczny po-
krywający ewentualne dodatkowe zapotrzebo-
wanie na ciepło i c.w.u.
Modele AWM, AWMS dla nowego budownictwa.  
AWM: w stojącym module wewnętrznym jest już 
zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 190 
litrów. To jednocześnie doskonałe rozwiązanie  

BoSCh CoMPrESS 7000i AW

Inwestor szuka pompy ciepła powietrze/woda, 
która jest cicha i zajmie niewiele miejsca w domu. 
Pompa Compress 7000i Aw jest idealnym rozwią-
zaniem. wyposażona w technologię inwertero-
wą automatycznie dostosowuje się do bieżące-
go zapotrzebowania na ciepło. Jest wyjątkowo 
efektywna i energooszczędna, co potwierdza wy-
soki współczynnik COP. Ponadto ma podłącze-
nia pozwalające łatwo i szybko zintegrować ją  
z istniejącym systemem grzewczym. 
Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłod-
niczy sprawiają, że pompa Compress 7000i Aw 
jest jeszcze bardziej energooszczędna. Składa 
się z modulowanej jednostki zewnętrznej oraz  

Powietrzne PomPy ciePła marki Bosch
Efektywność i nowoczesny design

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 wg PORT PC największe wzrosty sprzedaży pomp ciepła  
w 2021 r. osiągnięto właśnie w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda,  
gdzie sprzedano 79 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 88% w stosunku do wyniku 
sprzedaży z 2020 r. Pompy ciepła wpisują się w trend ekologiczny. w czasie pracy 
pomp ciepła nie zachodzi żaden proces spalania, a zatem nie ma emisji żadnych 
splin, a co za tym idzie nie przyczyniają się do powstawania efektu smogu.  
Oferta Bosch Termotechnika obejmuje modele zarówno monoblokowe  
(Bosch Compress 7000i Aw), jaki i split (Bosch Compress 3000 AwS).

Bosch Compress 7000i Aw

http://www.instalreporter.pl
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BoSCh CoMPrESS 3000 AWS

Splitowa pompa ciepła powietrze-woda Com-
press 3000 AwS marki Bosch pozwala na wyko-
rzystywanie powietrza z otoczenia zarówno do 
ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody, jak 
i do aktywnego chłodzenia pomieszczeń.
Compress 3000 AwS pozwala zaoszczędzić dużo 
energii, ponieważ moc grzewcza pompy ciepła 
jest modulowana zależnie od zapotrzebowania 
budynku dzięki zastosowaniu technologii inwer-
terowej. Zintegrowana pompa obiegowa i nowy 
regulator pompy ciepła HPC400 również wpływa-
ją na energooszczędność. Nowy regulator ma spe-
cjalną funkcję, która pozwala na doskonałe współ-
działanie z instalacją fotowoltaiczną. Opcjonalnie 
dostępny jest również moduł internetowy, umoż-
liwiający zdalne mobilne sterowanie systemem za 
pośrednictwem aplikacji HomeCom Easy. Urzą-
dzenie automatycznie dostosowuje swoją moc  
(w zakresie modulacji od 25 do 100%) do aktualne-
go zapotrzebowania i optymalizuje zużycie energii. 
Łatwo i szybko można poradzić sobie także z in-
stalacją. Regulator pompy ciepła, elementy hy-
drauliczne oraz dodatkowe źródło ciepła są już 
zintegrowane. wyświetlacz tekstowy umożliwia 
szybkie uruchomienie urządzenia w niezwykle in-
tuicyjny sposób. Ponadto pompa ciepła jest już 
fabrycznie napełniona czynnikiem chłodniczym. 

Cztery jednostki wewnętrzne 
Jednostkę zewnętrzną Compress 3000 AwS moż-
na połączyć z czterema różnymi jednostkami we-
wnętrznymi. Są one dostosowane do szczególnych 
wymagań nowych i modernizowanych budynków. 
Nieistotne, czy w połączeniu z istniejącym pojemno-
ściowym podgrzewaczem wody, czy z podgrzewa-
czem zintegrowanym w urządzeniu – Compress 3000 
AwS idealnie nadaje się również do przygotowania 
c.w.u. Zapotrzebowanie przestrzenne jest niewielkie. 

Jednostka zewnętrzna zajmuje niedużą przestrzeń 
poza budynkiem, a jednostkę wewnętrzną można 
bez problemu instalować w dowolnym pomiesz-
czeniu wewnątrz (np. w pralni, w piwnicy). Łatwo 
można znaleźć odpowiednie miejsce do instalacji.
AWES, AWMS, AWMSS: idealne do nowych 
budynków. w AwES, AwMS i AwMSS jest zin-
tegrowany modulowany, elektryczny dogrze-
wacz, który idealnie sprawdza się w zimne dni. 
Jednostka stojąca AwMS – w odróżnieniu od na-
ściennej AwES – jest dodatkowo wyposażona  
w podgrzewacz wody o pojemności 190 l, służący 
do komfortowego zaopatrzenia w ciepłą wodę. 
Natomiast jednostka stojąca AwMSS (pojemność 
184 l z dodatkową wężownicą solarną) umożli-
wia bezpośrednie podłączenie do instalacji so-
larnej Bosch. wszystkie trzy jednostki wewnętrz-
ne można również wykorzystywać do aktywnego 
chłodzenia pomieszczeń. Chłodzona woda jest 
kierowana do obiegu ogrzewania podłogowego 
lub konwektorów z nawiewem.
AWBS: optymalne dla modernizowanych 
budynków. Jednostka wewnętrzna AwBS jest 
idealnym rozwiązaniem dla modernizowanych 
budynków, ponieważ można ją łatwo i szybko zin-
tegrować z istniejącymi systemami grzewczymi. 
Niezbędne elementy, takie jak zawór mieszający 
służący do pracy dwusystemowej z dostępnym 
kotłem gazowym lub olejowym albo kominkiem, 
są już zintegrowane w urządzeniu.

do ogrzewania oraz podgrzewu ciepłej wody  
w nowym budownictwie. AWMS: w stojącym mo-
dule wewnętrznym zintegrowany jest zasobnik 
c.w.u. o pojemności 184 litrów. Moduł ten moż-
na połączyć z instalacją solarną do podgrzewu 
c.w.u. w nowym budownictwie.

Najważniejsze korzyści: 
• niskie koszty eksploatacji dzięki współczynni-
kowi sezonowej efektywności grzewczej SCOP 
sięgającemu nawet 5,15;
• wyjątkowa efektywność dzięki wysokiemu 
współczynnikowi wydajności grzewczej COP;
• 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 energetycznie 

przejścia między funkcją chłodzenia a trybem c.w.u. 
(w wersjach ze zintegrowanym dogrzewaczem);
• elastyczne możliwości połączenia z kotłem ga-
zowym/olejowym, instalacją solarną lub instala-
cją podgrzewania wody w basenie;
• technologia inwerterowa dostosowuje moc 
grzewczą pompy ciepła do zapotrzebowania 
cieplnego budynku;
• z uwagi na modulowany tryb pracy, można zre-
zygnować z zasobnika buforowego w systemie;
• wysoka dostępność c.w.u. i efektywność systemu 
dzięki dodatkowemu zaworowi przełączającemu 
– w systemie z zasobnikiem buforowym, podczas 
przejścia z trybu grzewczego lub chłodzącego na 
tryb podgrzewania wody użytkowej, zapobiega 
krótkotrwałemu schłodzeniu zasobnika;
• wyjątkowo efektywne funkcje automatycznego  
odmrażania.

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

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

termotechnika@pl.bosch.com
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Bosch Compress 3000 AwS
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