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Budget- en milieuvriendelijk
Deze lucht-waterwarmtepomp past haar vermogen 
automatisch aan volgens je behoeften. Zo verbruik 
je minder energie en dat merk je ook op je lagere 
energiefactuur. De Compress 3000 kan optioneel 
uitgerust worden met een internetinterface. In 
combinatie met de EasyRemote applicatie op 
je smartphone of tablet kan je de temperatuur 
eenvoudig vanop afstand aanpassen. Energie 
besparen was nog nooit zo eenvoudig!

Mono-energetisch of hybride
De Compress 3000 is beschikbaar als mono-
energetische of als hybride warmtepomp. Bij de 
mono-energetische variant is er geen bijkomende 
verwarmingsondersteuning (gas- of stookolieketel) 
vereist. Tijdens koude winterdagen zal de elektrische 
bijverwarming ondersteunen. Dit type van 
warmtepomp is ook zeer geschikt voor koeling tijdens 
warme zomermaanden. Het gekoelde water wordt 
hiervoor door het circuit van de vloerverwarming of 
ventiloconvectoren geleid. 

Indien je de warmtepomp wenst te combineren 
met een condensatieketel, kies je best voor een 
hybride warmtepomp. De ingebouwde HPC 400 
warmtepompregelaar geeft dan voorrang aan de 
voordeligste manier van verwarmen. 

Combinatie met zonne-energie
De Compress 3000 AWMS en AWMS S beschikken 
over een ingebouwde boiler van 190 liter. Ideaal 
voor de warmwaterbehoefte van een doorsnee 
gezin. De Compress 3000 AWMS S beschikt over 
een ingebouwde Solar boiler. In combinatie met 
thermische zonnepanelen zorgt de zon voor de 
opwarming van het water. Wil je het maximum 
uit hernieuwbare energie halen? Combineer de 
Compress 3000 dan met fotovoltaïsche zonnepanelen.     
De warmtepomp wordt dan aangedreven door zonne-
energie, waardoor je haast volledig verwarmt op 
hernieuwbare energie.

De Compress 3000 is een split lucht-waterwarmtepomp met een aantrekkelijk prijskaartje. 
Afhankelijk van je behoefte, heb je de keuze om enkel te verwarmen met de warmtepomp of om de 
Compress 3000 te combineren met een bijkomende gas- of stookolieketel. Dit type is bovendien 
beschikbaar als wand- of als vloermodel. Dat laatste beschikt over een ingebouwde boiler voor 
warmwaterbereiding. Dankzij het uitgebreide gamma vind je dus zeker een warmtepomp die past in 
jouw woning.

Compress 3000
Budgetvriendelijke  
lucht-waterwarmtepomp.
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Technische gegevens:

Compress 3000
AWES, AWBS, AWMS, AWMS S
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Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij  
vertrektemperatuur 55°C

A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+++ → D

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimte-
verwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij 
vertrektemperatuur 55°C in %

122 121 132 129 127 134 130 134 130

Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaatomstandigheden 
bij vertrektemperatuur 55°C in kW

5 5 5 9 9 12 11 12 11

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij  
vertrektemperatuur 35°C

A+++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming 
bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 
35°C in %

179 167 188 177 183 171 168 171 168

Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaatomstandigheden 
bij vertrektemperatuur 35°C in kW

6 7 7 11 12 13 12 13 12

Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A) 38 38 38 35 35 35 35 35 35

Geluidsvermogensniveau buiten in dB(A) 66 66 65 67 67 67 67 67 67

Enkel van toepassing bij Compress 3000 AWMS en AWMS S

Energie-efficiëntieklasse voor sanitair  
warmwaterbereiding

A A+ A+ A A A A A A

Energie-efficiëntie voor waterverwarming bij  
gemiddelde klimaatomstandigheden in % (ŋwh)

121 121 121 110 75 110 75 110 82

Capaciteitsprofiel L L L L L L L L L

Enkel van toepassing bij Compress 3000 AWES

Energie-efficiëntieklasse voor sanitair warmwaterbereiding in 
combinatie met externe boiler: met opslagvat WH290 LP1

A+ A+ n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Energie-efficiëntieklasse voor sanitair warmwaterbereiding in 
combinatie met externe boiler: met opslagvat HR 300

n.v.t. n.v.t. A+ A+ n.v.t. A+ n.v.t. A+ n.v.t.

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming bij  
gemiddelde klimaatomstandigheden in % (ŋwh) in combinatie 
met externe boiler: met opslagvat WH290 LP1

126,5 126,5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming bij  
gemiddelde klimaatomstandigheden in % (ŋwh) in combinatie 
met externe boiler: met opslagvat HR 300

n.v.t. n.v.t. 132,6 128,8 n.v.t. 128,8 n.v.t. 128,8 n.v.t.

Capaciteitsprofiel XL XL XL XL n.v.t. XL n.v.t. XL n.v.t.

Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Koeltechnische beschermende maatregelen bevat gefluoreerde broeikasgassen

Type van het gefluoreerde broeikasgas R410A

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

CO2 equivalent van het gefluoreerde broeikasgas in ton 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

Kenmerken van het koelmiddelcircuit niet hermetisch gesloten koelcircuit

A+++ → G

Revolutionary solutions
 Split lucht-waterwarmtepomp
  Beschikbaar met of zonder ingebouwde (Solar) boiler,  

combinatie met externe boiler mogelijk (AWES)
 Diverse vermogens (van 4 tot 15 kW)
 Combinatie met zonne-energie mogelijk

 

A+++ → G
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Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be


