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Vores mest 
lydsvage 
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Luft til vand varmepumpe

Compress 7400i AW



Miljørigtig varme til tæt beboelse
Ekstremt lydsvag, høj virkningsgrad og eksklusivt design

Bosch Compress 7400i AW luft til vand varmepumpen er særligt udviklet til dig, der bor i række-
huse, kædehuse, og byhuse samt nybyggeri, hvor afstanden til naboen er relativt kort og mini-
mal lyd derfor er altafgørende. Compress 7400i AW er tysk kvalitet og en videreudvikling af den 
velkendte og robuste Compress 7000i AW, der er installeret i tusindvis af danske boliger siden 
2014.        

Bosch Compress 7400i AW er det sikre valg for dig, der skal konvertere fra f.eks. naturgas til en 
mere miljørigtig opvarmning og vil have eksklusivt design og lydsvag drift. 
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Bosch Compress 7400i AW fås i 2 størrelser, som er ideelle til renoverings- og konverteringspro-
jekter (f.eks. fra naturgas) i boliger på op til ca.150 m2, samt til nybyggeri på op til ca. 225 m2 
nettoareal afhængig af bl.a. din isolering.

Renovering, konvertering eller nybyggeri

Nybyggeri

op til ca. 225 m2

Renovering

op til ca.150 m2

Bosch Compress 7400i AW har fået et nyt og forbedret design. Den er blevet udstyret med en 
ny og meget effektiv lyddæmper, som gør varmepumpen ekstremt lydsvag. Det lave lydniveau 
gør derfor Bosch Compress 7400i AW til den perfekte varmeløsning i boligområder, hvor 
naboen er tæt på.  

Lydtryksniveau  
ved 3 m afstand
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Det stille valg til din bolig

Konvertering
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Ny, men velkendt  
Compress 7400i AW er en helt ny varmepumpe, som dog bygger på den velkendte Bosch-teknologi, 
der igennem mere end 8 år har bevist sin styrke og driftsikkerhed i mange danske hjem. Compress 7400i 
AW er alt det bedste fra Bosch Compress 7000i AW-serien, men i en ny og forbedret udgave med 
lavere lydniveau. 
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Produktforbedringer til fordel 
for dig

1.  Ny og effektiv lyddæmper i eksklusivt design
 2. Lydoptimeret kølekreds
3. Lydoptimeret blæsermotor og -vinger
4. Lydoptimeret driftsoftware
5.  Mulighed for individuel tilpasning af kabinettet 

med en ønsket farve- eller mønsterfolie efter  
dit valg.

Kort sagt er Compress 7400i AW den perfekte 
varmeløsning. Du glemmer næsten den er der. 
Den siger minimalt og så kan den tilmed tilpasses 
omgivelserne.

Gode grunde til at vælge  
Compress 7400i AW 

▶  Ekstremt lydsvag drift, som også muliggør instal-
lation i tæt bebyggelse 

▶  Høj virkningsgrad ved både gulv- og radiatorvarme
▶  Velkendt og robust teknologi, der igennem årene 

har bevist sit værd i 1000-vis af danske hjem 
▶  Findes på Energistyrelsens positivliste for varme-

pumper
▶  Fås som standardløsning med 190 liter rustfri 

varmtvandsbeholder eller som specialdesignet 
systemløsning

▶  Eksklusivt nordisk design på både ude- og inde-
del  
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Varmeløsningen
med de ekstra fordele

Når du skifter til en varmepumpe får du meget mere end blot varme og varmt vand. 

Lavt CO2-aftryk 
Varmepumpen er ifølge Energisty-
relsen den opvarmningsteknologi i 
Danmark, der udleder mindst CO2.   

Billig opvarmning
Varmepumpen er ifølge Energistyrelsen 
en af de billigste opvarmningsteknologier 
i Danmark. 

Hurtig og nem udskiftning 
En varmepumpe kan installeres på få 
dage uden yderligere tiltag. Du kan derfor 
lynhurtigt skifte fra din nuværende fossile 
opvarmningsform til en grøn varmepumpe.

Fuld gevinst
Varmepumpen er en individuel opvarm-
ningsform, som giver dig fuld kontrol 
over din varmeløsning. Du høster 
naturligvis den fulde gevinst af en evt. 
energirenovering, investering i solcel-
ler eller samspilsgevinsten mellem en 
varmepumpe og elbil. 

Forbedret boligenergimærke
Typisk forbedrer installationen af en 
varmepumpe boligens energimærke. 
Varmepumpen henter nemlig 60-80% 
af energien fra naturen, hvilket betyder 
et drastisk fald i boligens primære 
energiforbrug og dermed en forbedring 
i boligens energimærke  

Valgfrihed
Vælg frit din installatør, varmepumpe- 
løsning og dit elselskab. Skift nemt og 
enkelt, hvis det skulle blive aktuelt.



Den fleksible løsning 

I kombinationen af den lille vægthængte indedel Com-
press 7000i AWE og den nye udedel Compress 7400i 
AW får du en varmepumpeløsning, der passer perfekt 
til dig, der enten ikke har brug for varmt brugsvand i 
din løsning eller til dig, der har brug for meget store 
mængder varmt vand.
 
Denne løsning giver dig mulighed for kombination med 
vores gulvstillede 190 l, 300 l eller vores 450 l varmt-
vandsbeholder.

Vægmodellen Compress 7000i AWE har ligesom gulv-
modellen Compress 7000i AWM det eksklusive Bosch 
Smart design og fås ligeledes i sort eller hvid. 

Alt-i-en løsning med  
rigeligt varmt vand 

Kombinationen mellem den nye lydløse udedel Com-
press 7400i AW og alt-i-en indedelen Compress 7000i 
AWM er den perfekte lydsvage løsning til dig, der både 
ønsker rumopvarmning og rigelige mængder varmt 
vand til badet. 
 
Indedelen Compress 7000i AWM har en indbygget 190 
liter rustfri stål varmtvandsbeholder, der sikrer masser 
af varmt vand til boligen. 

Denne kombination passer perfekt til både renovering 
og nybyggeri. Og indedelen med det eksklusive Bosch 
Smart design, som fås i både sort og hvid, finder enkelt 
plads i den moderne bolig. Alle vitale komponenter er 
desuden indbygget i indedelen, så du er sikret en enkel 
og pæn installation.

Compress 7000i AWMNYHED! Compress 7400i AW

Compress 7000i AWE

NYHED! Compress 7400i AW
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Bosch
- din garanti for kvalitet og tryghed

Når du køber en Bosch varmepumpe, få du mere end et kvalitetsprodukt. Bosch er med dig hele vejen. 
Vores autoriserede Bosch Climate partnere hjælper dig lige fra valget, til leveringen og installationen af 
din nye Bosch varmepumpe. Ligesom du også har mulighed for at tegne en serviceaftale og trygheds-
forsikring med op til 16 års garanti, når du investerer i en Bosch luft til vand varmepumpe.  

Garanti og tryghedsforsikring 

Bosch luft til vand varmepumper kan fås med udvidet tryg-
hed. Som udgangspunkt har du altid minimum 2 års garanti 
på en Bosch luft til vand varmepumpe. Men køber du din 
varmepumpe hos en Bosch Climate Partner, der er særligt 
uddannet i Bosch produktsortimentet, er du automatisk 
sikret 5 års garanti på din Bosch luft til vand varmepumpe  
- helt uden at skulle betale ekstra for det.

Som kunde hos Bosch har du desuden mulighed for at 
tegne en tryghedsforsikring, som dækker større uforudsete 
udgifter i op til 16 år efter installationen. Du er ikke tvunget 
til at beholde tryghedsforsikringen i hele perioden, og du 
vælger naturligvis selv, hvilken af vores godkendte Bosch 
servicepartnere, der skal tilse din nye varmepumpe. Tal 
med din installatør om muligheden for udvidet forsikring.

Med Bosch HomeCom Pro er  
din varmepumpe i trygge hænder 

Bosch HomeCom Pro er din sikkerhed for, at din varme-
pumpe altid er i trygge hænder hos en servicepartner 
efter dit valg. 

Med Bosch HomeCom Pro får din servicepartner en sikker 
digital adgang til din varmepumpe og kan overvåge den 
24/7/365. 

Bosch HomeCom Pro alarmerer din servicepartner, hvis 
der opstår fejl og varmepumpen ikke kører optimalt. Din 
servicepartner kan derfor reagere på evt. udfordringer 
inden dine radiatorer og dit brugsvand bliver koldt.    
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Compress 7400i Enhed AW 5 AW 7 

Energiklasse lavtemperatur (35⁰C) A+++ -> D A+++

Energiklasse højtemperatur (55⁰C) A+++ -> D A++

SCOP-virkningsgrad lavtemperatur SCOP 4,99 5,02

SCOP-virkningsgrad højtemperatur SCOP 3,41 3,58

ErP virkningsgrad (35⁰C) % 196,5 197,9

ErP virkningsgrad (55⁰C) % 133,3 140,3

Energiklasse varmt brugsvand A+ -> F A

Lydtryksniveau 1 meter afstand, efter ECO 2018/811/EU dB(A) 39 42

Lydeffektniveau efter EN12102 dB(A) 47 50

Lydeffektniveau 100% uden aktiv silent mode (ENS støjberegner) dB(A) 53 55

Lydeffektniveau 100% med aktiv silent mode (ENS støjberegner) dB(A) 49 51

Lydtryksniveau 1 meter afstand, efter ECO 2018/811/EU dB(A) 39 42

Dimensioner (H x B x D) mm 1.380 x 934 x 593

Mindste friafstand foran varmepumpe mm 2000

Mindste friafstand bag varmepumpe mm 400

Mindste friafstand over varmepumpe mm 500

Mindste friafstand ved siden af varmepumpe mm Min. 0,5 m til højre og 2 m til venstre eller min. 0,8 m til venstre og 2 m til højre

Kølemiddel type R410A

Kølemiddelfyldning kg 1,75 2,35

Kølekreds type hermetisk lukket

CO2(e) Ton 3,65 4,91

Lovpligtigt eftersyn interval År 2

Beskrivelser, illustrationer og specifikationer i denne tryksag var korrekte, da den blev trykt. Robert Bosch foretager løbende produkt-
udvikling. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre specifikationer og farver, som er beskrevet i denne tryksag. December 2021.

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1 
2750 Ballerup
Tlf. 80 60 00 70
bosch-climate.dk
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