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Duży wybór moDeli 
– cztery jeDnostki wewnętrzne

Jednostkę zewnętrzną Bosch Compress 3000 
AwS można połączyć z czterema różnymi jed-
nostkami wewnętrznymi, które są dostosowane 
do szczególnych wymagań nowych i modernizo-
wanych budynków. 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. 
Zapotrzebowanie przestrzenne urządzenia jest 
niewielkie – jednostka zewnętrzna zajmuje nie-
dużą przestrzeń poza budynkiem, a jednostkę 
wewnętrzną można bez problemu instalować  
w dowolnym pomieszczeniu wewnątrz (np. w pral-
ni czy piwnicy). Pompy Bosch Compress 3000 AwS 
są oferowane w 4 mocach grzewczych: 6, 8, 11  
i 13 kw. Łącznie urządzenie dostępne jest w 16 ze-
stawach, co umożliwia dobór do niemal każdego 
rodzaju instalacji grzewczej.

Awes, Awms, Awmss 
– iDeAlne Do nowych buDynków

Poszczególne jednostki wewnętrzne są optymal-
nie dostosowane do nowych i/lub modernizowa-
nych, izolowanych cieplnie budynków. w AwES, 
AwMS i AwMSS jest zintegrowany modulowany, 
elektryczny dogrzewacz, który idealnie spraw-
dza się w zimne dni. 
Jednostka stojąca AwMS – w odróżnieniu od 
naściennej 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) umożliwia 
bezpośrednie podłączenie do instalacji solar-
nej Bosch.

wszystkie trzy jednostki wewnętrzne można 
również wykorzystywać do aktywnego chło-
dzenia pomieszczeń. Chłodzona woda jest kie-
rowana do obiegu ogrzewania podłogowego lub 
konwektorów z nawiewem.

Awbs – optymAlnA 
DlA moDernizowAnych buDynków

Jednostka wewnętrzna AwBS jest idealnym 
rozwiązaniem dla modernizowanych budynków, 
ponieważ można ją łatwo i szybko zintegrować  
z istniejącymi systemami grzewczymi. 

Pompa ciepła Bosch Compress 3000 AwS jest skonstruowana  
w technologii split. Urządzenie pozwala zaoszczędzić energię, ponieważ 
jego moc jest modulowana zależnie od zapotrzebowania dzięki 
zastosowaniu technologii inwerterowej. Produkcja ciepła zachodzi  
przy bardzo wysokiej efektywności – współczynnik COP przy 
temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C wynosi nawet 4,87,  
co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji. 
Zintegrowana pompa obiegowa i nowy regulator pompy ciepła HPC400, 
który pozwala na doskonałe współdziałanie z instalacją fotowoltaiczną, 
wpływają również na energooszczędność.
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Niezbędne elementy, takie jak zawór mieszający 
służący do pracy dwusystemowej z dostępnym 
kotłem gazowym lub olejowym albo kominkiem, 
są już zintegrowane w urządzeniu.

nowy regulAtor

Regulator ma specjalną funkcję, która pozwa-
la na doskonałe współdziałanie z instalacją 
fotowoltaiczną. Opcjonalnie dostępny jest tak-
że moduł internetowy, umożliwiający zdalne mo-
bilne sterowanie systemem za pośrednictwem 
aplikacji Bosch HomeCom Easy. Urządzenie au-
tomatycznie dostosowuje swoją moc (zakres mo-
dulacji 25-100%) do aktualnego zapotrzebowa-
nia i optymalizuje zużycie energii. Pompa została 
przygotowana do pracy w klimacie skandynaw-
skim, dlatego jej wysoka efektywność zachowy-
wana jest w całym zakresie temperatury pracy, 
tj. aż do -20°C. Oprócz funkcji ogrzewania urzą-
dzenie można wykorzystać latem do chłodzenia, 
dzięki rewersyjnej pracy układu chłodniczego. 

ŁAtwA i szybkA instAlAcjA

Urządzenie jest niezwykle proste w montażu. 
Regulator pompy ciepła, elementy hydraulicz-
ne oraz dodatkowe źródło ciepła są już zintegro-
wane. wyświetlacz tekstowy umożliwia szybkie 
uruchomienie urządzenia w intuicyjny sposób. 
Ponadto pompa ciepła jest już fabrycznie napeł-
niona czynnikiem chłodniczym.
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NajważNiejsze korzyści:

- niezwykle korzystne cenowo kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia  
i opcjonalnie przygotowania ciepłej wody,
- optymalne dostosowanie mocy i wysoka wydajność pompy ciepła dzięki ulepszonej 
technologii inwerterowej,
- wiele możliwości zastosowania i niewielki nakład pracy instalacyjnej dzięki 4 różnym, 
wstępnie skonfigurowanym jednostkom wewnętrznym,
- dostępność gotowego do instalacji, kompaktowego rozwiązania systemowego  
dla nowych budynków ze zintegrowanym, pojemnościowym podgrzewaczem wody 
(opcjonalnie solarnym),
- inteligentny regulator HPC400 wbudowany fabrycznie w jednostce wewnętrznej,
- łatwe uruchomienie dzięki pompie ciepła wstępnie napełnionej czynnikiem chłodniczym,
- zdalne sterowanie poprzez moduł internetowy (akcesoria) przy użyciu aplikacji Bosch 
HomeCom Easy dostępnej na urządzenia mobilne (smartfon, tablet, itp.).
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