Bosch VPW2100
- nyt varmepumpe beregningsprogram til den
professionelle installatør
Vi introducerer nu et nyt beregningsprogram til dimensionering af Bosch varmepumper, som
giver dig som installatør adgang til hurtigt og nemt at dimensionere Bosch varmepumper.
3 forskellige indgangsvinkler
Med Bosch VPW2100 får du mulighed for at gennemføre beregninger med udgangspunkt i
følgende 3 indgangsvinkler:

1. Nybygget bolig eller ud fra egen effektbehovsberegning
2. Eksisterende gas-, olie-, træ- eller direkte elektricitetsforbrug
3. Varmepumpe til varmepumpe
Præcise beregninger
Bosch beregningsprogrammet gør dig i stand til at beregne varmepumpens effektivitet og
afgivne effekt efter vejrdata helt ned på postnummer-område. Det sikrer, at beregningen er
så præcis som mulig på lige netop boligejerens hus.
Mange løsningsforslag – hurtigt og nemt
Med Bosch VPW2100 beregningsprogrammet kan du hurtigt og nemt beregne mange
forskellige løsningsforslag, herunder:









Automatisk valg af luft til vand varmepumper op til ca. 15 kW
Manuelt valg af luft til vand varmepumper op til 38 kW
Manuelt valg af luft til vand kaskadeløsninger
Gas, olie eller biobrændsel hybridløsninger med luft til vand varmepumper
Automatisk valg af jordvarmepumper op til 16 kW med vandrette eller lodrette
jordslanger
Manuelt valg af jordvarmepumper op til 80 kW med vandrette eller lodrette
jordslanger
Manuelt valg af jordvarme kaskadeløsninger
Automatisk brinetemperatur efter jordtype eller selvvalgt brinetemperatur

Løbende opdatering med smarte funktioner
VPW2100 opdateres løbende med flere smarte funktioner. Nogle er allerede lanceret, andre
er på vej:





Opdaterede energipriser med dokumentation fra forsyningstilsynet (lanceret)
CO2-udledningsbesparelse (lanceret)
DS469 -7 automatisk beregningsmodel, samt advarsel, hvis bivalent punkt ligger
under -7°C udetemperatur (slutningen af 2022)
Indbyggede støjberegninger via Energistyrelsens beregningskerne (2023)

Sådan får du adgang
Bosch VPW2100 kan tilgås direkte via en browser med nedenstående link. Du får adgang til
programmet med dit BoschID, som er det samme som benyttes til andre Bosch systemer

m.m. Såfremt du ikke har et BoschID, kan du nemt og hurtigt oprette et, når du logger ind i
VPW2100.
Når du opretter dig som bruger af programmet, er det vigtigt, at du vælger ”Danmark” som
land, da de danske regler og normer både i dag og i fremtiden vil være en del af
beregningsgrundlaget.
Lær at bruge VPW2100
For at sikre, at du kommer godt i gang med programmet og får det bedste udbytte af
programmets mange smarte funktioner, vil vi i den næste tid tilbyde undervisning i
programmet. Forhør dig om undervisningen hos din lokale Bosch salgskonsulent eller tilmeld
dig kursus nr. 300, som du finder via linket her.

Åbn VPW2100 her: https://www.vpw2100.com/

