
10    Lucht/water warmtepomp

Mono-energetische warmtepomp
Voor deze warmtepomp is geen bijkomende gas- of 
mazoutketel vereist. Tijdens erg koude dagen zal 
de elektrische bijverwarming ondersteunen. Deze 
toestellen zijn ook zeer geschikt voor een actieve 
koeling van uw woning. Hierbij wordt gekoeld water 
in het circuit van de vloerverwarming of in de ventilo-
convectoren geleid. 

Bivalente warmtepomp
Je bent op zoek naar een warmtepomp, maar wil de 
zekerheid van jouw condensatieketel niet verliezen? 
Dan kies je best een bivalente warmtepomp.
De ingebouwde Hybrid Manager houdt rekening met de 
prijs van gas of elektriciteit, het gevraagde vermogen 
en de buitentemperatuur. De software berekent zelf 
wat de meest optimale warmtegenerator 

is (de condensatieketel of de warmtepomp of een 
combinatie van beide).

Solar compatibel
De Compress 3000  warmtepompen van Bosch 
kunnen gemakkelijk aangesloten worden op andere 
hernieuwbare energieoplossingen zoals Solar panelen. 
Bij het Solar model zullen thermische zonnepanelen 
zorgen voor je warmwaterbereiding. Bovendien kan de 
Compress 3000 communiceren met de omvormer van 
PV-panelen. 

Hoge modulatie
Het toestel kan moduleren van 25 tot 100% en past 
zijn vermogen automatisch aan jouw energiebehoeften 
aan. Dit zorgt voor minder energieverbruik een stabiele 
temperatuur en een langere levensduur van je toestel!

Een Compress 3000 warmtepomp van Bosch is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Opteer 
je voor een bivalente warmtepomp of mono-energetische warmtepomp, eventueel een Solar model? 
De Compress 3000 is beschikbaar als wand- of vloermodel. De vloermodellen beschikken over een 
ingebouwde boiler voor warmwaterbereiding. 
In het uitgebreid gamma vind je zeker een warmtepomp die past bij jouw persoonlijke situatie!  
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Hoog sanitair warmwatercomfort
De modellen AWMS en AWMS S beschikken over een 
ingebouwde boiler van 190 l die genoeg warm water 
oplevert voor een middel groot gezin.

HPC 400
De HPC 400 is de geïntegreerde warmtepompregelaar 
van Bosch voor al haar warmtepompen.
Dankzij de HPC 400 zijn gebruiksgemak en 
energiebesparing gegarandeerd! 
Voor de Compress 3000 kan de regeling uitgerust 
worden met een optionele internetinterface zodat je het 
toestel mobiel kan sturen via de EasyRemote applicatie 
van Bosch.

Revolutionary solutions
 Groot gamma: geschikt voor nieuwbouw en renovatie
 Modulerende warmtepomp
 Bedienbaar via Smartphone of tablet mits installatie  

 van de internetinterface 
 Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen

Technische gegevens:
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Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij 

vertrektemperatuur 55°C
A+ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming bij gemiddelde klimaat-
omstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C

% 121 115 119 125 119 119 121 121 122 122

Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaat-
omstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C

kW 3 4 5 6 9 9 10 10 11 11

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming

bij vertrektemperatuur 35°C
A++ A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor 
ruimteverwarming bij gemiddelde klimaat-
omstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C

% 153 144 148 150 152 152 153 153 153 153

Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaat-

omstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C
kW 3 5 6 7 9 9 10 10 11 11

Geluidsvermogensniveau, binnen dB(A) 36 36 36 37 35 35 35 35 35 35

Geluidsvermogensniveau, buiten dB(A) 64 65 65 65 67 67 67 67 67 67

Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Koeltechnische beschermende maatregelen bevat gefluoreerde broeikasgassen

Type van het gefluoreerde broeikasgas R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Gewicht van het gefluoreerde broeikasgas kg 1 1,6 1,6 1,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

CO2 equivalent van het gefluoreerde broeikasgas ton 2,088 3,341 3,341 3,341 4,802 4,802 4,802 4,820 4,820 4,820

GWP factor van het gefluoreerde broeikasgas 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Kenmerken van het koelmiddelcircuit niet hermetisch afgesloten koelcircuit


