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Produktfordele
Bosch koncernen er en førende global leverandør af teknologi 
og serviceydelser, der satser på høj kvalitet, innovativ drivkraft 
og avanceret teknik. Bosch Termoteknik GmbH står for Bosch-
gruppens termoteknik og er en af de største internationale 
producenter af ressourcebevarende opvarmningsprodukter og 
varmtvandsløsninger.

Produktudvalget omfatter bl.a. højeffektive varmesystemer 
på basis af fossile energikilder, kedler til fast brændsel samt 
vedvarende opvarmingsløsninger, som f.eks. varmepumper. 
Disse er meget populære, fordi de kan bruges til forskellige 
anvendelser og nemt kombineres med solceller eller eksterne 
varmekilder. 

Et vigtigt mål for Bosch er at (videre-)udvikle miljøvenlige, 
energieffektive og højtydende produkter og på den måde skabe 
en merværdi for kunderne – ideelle forudsætninger, for at 
opfylde markedets og kundernes krav.

Virksomheden
 ● Stort produktudvalg af varmepumper og tilbehør

 ● Skræddersyede løsninger til ethvert kundebehov

 ● 5 års systemgaranti på alle luft/luft varmepumper

 ● Omfattende service: apps, servicetools, 
assistance ved planlægningen og idriftsættelsen

Compress 5000 EHP AA:
Luft/luft varmepumpe

 ● SCOP på 3,8 ved 4,1 kW giver et A-mærke og 
en høj effektivitet

 ● 10°C funktion – vedligeholdelsesvarme ideel til 
sommerhuse eller huse med elvarme

 ● Hurtig installation: kølemiddel påfyldt ved 
levering

 ● Plasmacluster ionteknologi skaber behageligt 
indeklima

 ● Mulighed for APP til fjernstyring af varmepumpen

Compress AWO:
Luft/vand varmepumpe

 ● Høj energieffektivitet (COP-værdi på op til 4)

 ● Pålidelidelighed selv ved -20°C  pga. avanceret 
afrimningsteknik

 ● Yderst lydsvag vha. en ny luftafkastform, 
automatisk reduktion af ventilatorhastigheden og 
mulighed for at køre med “stille drift”

 ● Lavt strømforbrug pga. kraftig, ny Scroll-
kompressorteknik

Compress 3000 DW FI:
Brugsvandsvarmepumpe

 ● Effektiv udnyttelse af energien (COP værdi > 3,5) 

 ● Varmtvandskomfort også i koldt vejr vha. det 
indbyggede varmelegeme

 ● Mulighed for tilslutning af anden varmekilde, 
f.eks. sol, pillefyr mv.

 ● Kompakt enhed for enkel og hurtig installation

Kort fortalt...
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