
PAKIET MONOENERGETYCZNY - BOSCH
COMPRESS 3000 AWS M - z grzałką

elektryczną i zasobnikiem 190 L

PAKIET MONOENERGETYCZNY - BOSCH COMPRESS
3000 AWS M - z grzałką elektryczną o mocy 9 kW
i wbudowanym zasobnikiem 190 L - ze stojącym
modułem wewnętrznym w kolorze białym
Bosch  Compress 3000 AWS M jest to pakiet monoenergetyczny ze stojacym modułem wewnętrznym wyposażonym
w zasobnik 190 L. Jest to urządzenie typu SPLIT - posiada jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną i pobiera ciepło
z powietrza z otoczenia do ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz do aktywnego chłodzenia. 
Urządzenia zaprojektowane są do nowych obiektów jedno- lub wielorodzinnych i budynków po modernizacji cieplnej.
W tym modelu AWS M w jednostce wewnętrznej znajduje się wbudowany zasobnik ciepłej wodu użytkowej
o pojemności 190 L zapewniający komfort podczas użytkowania oraz dodatkowa grzałką elektryczna o mocy 9 kW.
która przy najniższych temperaturach (jeśli zajdzie taka potrzeba) wspomaga ogrzewanie budynku . 

BOSCH COMPRESS 3000 AWS - NISKIE ZUŻYCIE ENERGII ZARÓWNO
W NOWYCH JAK I MODERNIZOWANYCH BUDYNKACH
Efektywna, kompaktowa pompa ciepła i rewolucyjny design, dostępna jest w mocach grzewczych od 6 do 14 kW.
Dodatkową zaletą urządzenia jest jego niewielki rozmiar i cicha praca. 
Lekka obudowa z EPP oraz oraz fabrycznie zamontowane uchwyty transportowe umożliwiają prosty i szybki montaż. 
 

INTUICYJNA I NOWOCZESNA REGULACJA - REGULATOR HPC
I EASYREMOTE
Pompa ciepła Bosch Compress 3000 AWS posiada zintegrowany regulator HPC400 zapewniający wysoki komfort
obsługi. W połączeniu z dogrzewaczem modulowanym i złączem IP zintegrowanym w jednostce wewnętrznej zapewnia
realizację indywidualnych wymagań. 
Dzięki aplikacji mobilnej EasyRemote pompa ciepła może być sterowana zdalnie, przez internet - niezależnie gdzie
jesteś. (wymaga dodatkowych akcesoriów).
 



ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA:
Ogrzewanie c.o. ●

Podgrzewanie c.w.u. ●

Chłodzenie (nie stosować do chłodzenia poniżej temperatury punktu rosy)●

 

ZALETY URZĄDZENIA
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 EasyRemote dostępnej na●

urządzenia mobilne (smartfon, tablet, itp.)

 

DANE TECHNICZNE
wysoka efektywność pracy, COP do 4,9●

maksymalna temperatura zasilania do 57 ˚C●

modulowana moc grzewcza●

funkcja grzania i chłodzenia●

nowy regulator HPC400 – obsługa do 4 obiegów grzewczych przy wykorzystaniu modułów MM100; bez modułów●

reguluje jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza
moduł do komunikacji przez aplikację dostępny jako akcesoria●

elektroniczny zawór rozprężny●

sprężarka rotacyjna podwójna●

cicha i kompaktowa●

 

ELEMENTY PAKIETU
pompa ciepła napełniona czynnikiem chłodniczym●

moduł wewnętrzny stojący z zasobnikiem c.w.u. 190 l ze stali nierdzewnej●

regulator pompy ciepła HPC400●

stopniowana grzałka elektryczna o mocy 9 kW●

pompa obiegowa klasy A●

czujniki temperatur: zewnętrzny, instalacji grzewczej, c.w.u.●

naczynie przeponowe c.o. 14 l●

grupa bezpieczeństwa z by-pass’em, manomerem, zaworem bezpieczeństwa na system grzewczy, filtrem●

odpowietrznikiem
izolacja zimnochronna●

zawór bezpieczeństwa c.o.●



Budowa BOSCH COMPRESS 3000 AWS M



Dane techniczne BOSCH COMPRESS 3000 AWS M

Dane ErP BOSCH COMPRESS 3000 AWS M


