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Revolutionary solutions
 Modulerende bodem-waterwarmtepomp
 Hoog sanitair warmwatercomfort
 Zeer stille werking
 Combinatie met zonne-energie mogelijk

A+++ → G

Technische gegevens:

Compress 7000 12 LMW 12 LMW SW

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 55°C A++ A++

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+++ → D

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

149 149

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

10 10

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 35°C A+++ A+++

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

197 197

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

11 11

Energie-efficiëntieklasse voor sanitair warmwaterbereiding A A

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

90 90

Capaciteitsprofiel L L

Inhoud van de boiler in l 190 184

Afmetingen (b x d x h) in mm 600 x 650 x 1800 600 x 650 x 1800

Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A) 45 45

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 2,39 2,39

CO2 equivalent van het gefluoreerde broeikasgas in ton 4,990 4,990

GWP factor van het gefluoreerde broeikasgas 2088

Kenmerken van het koelmiddelcircuit hermetisch gesloten koelcircuit

functionaliteit kan deze warmtepomp, indien nodig, 
ook communiceren met fotovoltaïsche zonnepanelen. 
Zo kan de warmtepomp op een intelligente manier 
verwarmen of sanitair warm water bereiden.
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Compress 7000
De beste en één van de meest energiezuinige 
bodem-waterwarmtepompen op de markt.

De Compress 7000 is een bodem-waterwarmtepomp met een uitermate hoge energie-efficiëntie. 
Bovendien is deze warmtepomp nog stiller dan je koelkast. Het toestel beschikt over een brijn-
controle die voorkomt dat er te veel energie uit de ondergrond opgehaald wordt. De Compress 7000 
heeft een vermogen van 12 kW en kan moduleren tussen 3 en 12 kW. Dankzij deze troeven verkrijg je 
een ideale kamertemperatuur met een lager energieverbruik en een langere levensduur er bovenop. 

Hoog sanitair warmwatercomfort
Deze geothermische warmtepomp bestaat als type 
LWM met ingebouwde inox boiler van 190 liter en als 
type LWM SW met ingebouwde inox Solar boiler van 
184 liter. De inhoud van dit opslagvat zorgt voor 284 
liter warm water met een temperatuur van 40°C. Ruim 
voldoende voor een middelgroot gezin.

Eenvoudig te gebruiken
Je bedient de Compress 7000 via een overzichtelijk 
display en je kan hem zelfs regelen via je smartphone 
of tablet. Download de gratis EasyRemote applicatie 
van Bosch en eenvoudig energie besparen was nog 
nooit zo gemakkelijk!

Ideaal voor renovatie en nieuwbouw
Met de geïntegreerde cv-pomp kan de Compress 

7000 rechtstreeks een ongemengde verwarmingskring 
aansturen. Indien nodig, kan je dit uitbreiden tot 
4 gemengde kringen. Voor de zwembadeigenaars 
is er ook nog een speciale zwembadmodule 
beschikbaar. Dankzij de brijncontrole voorkom je dat 
de ondergrond te veel afkoelt of zelfs bevriest. Dit 
systeem maximaliseert het bronvermogen zonder 
dit uit te putten. Ideaal dus om oudere bodem-
waterwarmtepompen te vervangen, zonder dure 
uitbreiding van de putboring. 

Solar compatibel
Wil je de warmtepomp combineren met zonne-
energie? Kies dan voor de Compress 7000 LWM SW 
met een Solar boiler van 184 liter. Deze beantwoordt 
perfect aan de verwarmings- en warmwaterbehoefte 
van een doorsnee gezin. Dankzij een geïntegreerde 
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