
Condens 5300i WM

Komplet varmeløsning
til større private og
erhvervsejendomme
samt let industri

Den fleksible serie af  
luft til vand varmepumper

Compress 5000 AW



Fleksibilitet i al sin enkelthed
- et utal af løsningsmuligheder

Uanset om det er nybyggeri eller modernisering. Hvad enten det er en familiebolig, herregård, et 
lejlighedskompleks, en campingplads, kommunale  bygninger, erhvervs- eller kontorbygninger, 
kan du med Compress 5000 AWO luft til vand varmepumperne designe en grøn energieffektiv 
varmeløsning.  

Effektivitet
Alle effektstørrelser er opbygget på  
2-trins kompressorteknologi, der  
sikrer vedvarende høj effektivitet

Forskellige effektstørrelser 
Fås i 17, 22 og 38 kW - med mulig-
hed for op til 150 kW i kaskade

Forbundet
Hurtig, nem og billig systemopkobling  
via KNX eller ModBus-forbindelse

Enkel og sikker transport 
Alle udedele er forberedt til 
transport med palleløfter og kran

Grøn varme
Varme med lavt CO2- 
aftryk og høj bæredygtighed

Robust design
Velkendt og gennemtestet produkt- 
opbygning, sikrer stabil og problemfri 
drift i hele levetiden

Komfort
Køling om sommeren, opvarmning  
om vinteren med (CS5000 AW 38 OR)

Intuitiv betjening 
Enkel og selvforklarende betjening  
via HPC 300 farvetouchdisplay

HPC 300  
regulator

A+++ → D

Energimærkerne varierer alt efter model.

Compress  5000 AW 22 O
A+++ → D

Hos Bosch har vi fokus på klimaet. For at 
understøtte den grønne omstilling, intro-
ducerer vi derfor nu en helt ny serie af 
fleksible luft til vand varmepumper til større 
boliger, lejlighedskomplekser, erhvervsbyg-
ninger, let industri o.lign.

Den nye serie Compress 5000 AW kommer i 
3 forskellige størrelser (17, 22 og 38 kW) og 
to forskellige udformninger. Compress 5000 
AW er meget fleksibel og kan kaskadekobles 
på tværs af størrelserne med op til 4 forskel-
lige enheder, så du har mulighed for at opnå 
en samlet afgivet effekt på helt op til ca. 
150 kW. 

Alle varmepumperne er opbygget på en vel-
kendt teknologi, der igennem mange år har 
kørt problemfrit og økonomisk. Med mere 
end 50 gennemtestede standardløsninger 
at vælge imellem og Bosch teamet i ryggen, 
kan du derfor som installatør og rådgiver 
være tryg ved, at du er i de bedste hænder 
og får de mest optimale løsninger til dine 
kunder. Og din kunde kan vide sig sikker på, 
at han får en af markedets mest økonomiske 
og gennemtestede kvalitetsløsninger fra en 
erfaren producent med mere end 135 år på 
bagen, som leverer hele pakken – før, under 
og efter købet.

Vi er det grønne, nemme og sikre valg 

Det grønne, nemme og sikre valg

Compress  5000 AW 38 O

Ganske enkelt fleksibel  | 2



Ydelse  
i kW 15 20 4030 100 150

Kaskadeopbygning  
med op til 4 forskellige 

effektstørrelser mulig

Effektbehov 40-150 kW

Effektbehov 20-40 kW

Effektbehov 15-20 kW

Opvarmet areal op til ca. 500 m2 
- Større beboelsesejendomme, mindre erhvervs- og kontorbyggerier Ydelse i kW 15 20

▶  Fleksible systemløsninger tilpasset 
behovet

▶  Kompakt højtydende udedel

▶ Nem og enkel sammenkobling

▶ Nem og brugervenlig betjening

▶  Høj fremløbstemperatur

▶  Støjsvag udedel

▶  Mulighed for sammenkobling med 
solceller

Fordele

CS5000 AW 17 O /  
CS5000 AW 22 O

Hydromodul 
BH 300 P

Eksempel: Enkeltstående CS5000 AW - mono

Bosch WP-P 
Varmtvandsbeholder

Opvarmet areal op til ca. 4.000 m2 
- Skoler, idrætsanlæg, industri og kontorbyggerier

▶  Et stort antal systemløsninger

▶  Omkostningseffektive  
hybridløsninger

▶ Specialdesignet principdiagram

▶ Kompakt højtydende udedel i 
 kaskadekobling

▶ Nem og brugervenlig betjening

▶  Høj fremløbstemperatur

▶  Støjsvag udedel

▶   Nem sammenkobling med CTS/SRO

▶   Mulighed for aktiv køling

Fordele

▶  Fleksible systemløsninger tilpasset 
behovet

▶  Omkostningseffektive hybridløsnin-
ger

▶  Kompakt højtydende udedel

▶ Specialdesignet principdiagram

▶ Nem og brugervenlig betjening

▶  Høj fremløbstemperatur

▶  Støjsvag udedel

▶  Nem sammenkobling med CTS/SRO

▶  Mulighed for aktiv køling

Fordele

CS5000 AW 
38 O/OR

CS5000 AW 
17/22 O

Opvarmet areal op til ca. 900 m2 
- Lejlighedskompleks, erhvervs- og kontorbyggerier Ydelse i kW 20 30 40

El-vandvarmer  
fx. Tronic 4500 T

Olie- el.gaskedel fx. 
Condens 7000 WP

Ydelse i kW 40 100

kaskadierbar  
bis max. 4 Geräte

150

HPC 300 C 
fra sep. 2021

HPC 300HPC 300

BUS

Eksempel: CS5000 AW som kaskadeløsning - mono

Eksempel: Enkeltstående CS5000 AW eller kaskadeløsning - mono / bivalent

3 | Perfekt til det meste

Compress 5000 AW løser opgaven, uanset om det drejer sig om energioptimering af et årligt olieforbrug 
på 6.000 liter eller naturgasforbrug på 30.000 m3. Eller om opgaven lyder på installation af en ren varme-
pumpe- eller hybridløsning, for at optimere tilbagebetalingstiden.

Varmepumpen til det meste 
Varme, køle, familie, kontor, skole eller svømmehal – vi har løsningen

Perfekt til det meste | 4

El-varmestav  
til beholder

CS5000 AW 38 O / OR  
i kaskade (maks. 4 enheder)



Hybridsystemet  
- den omkostningseffektive løsning

Bosch - Vi er din totalleverandør

Vi leverer et stort antal godkendte  
systemløsninger
▶  Hos Bosch lever vi af glade og tilfredse kunder. Derfor 

vil vi gerne gøre det let for dig. Lige netop af den grund 
er denne serie af luft til vand varmepumper udviklet 
som en færdig pakke af gennemtestede og godkendte 
systemløsninger, som dækker stort set alle behov. Det 
betyder, at du som rådgivende ingeniør eller installatør 
ikke selv skal opfinde et system, men blot beskrive dine 
ønsker og krav til os, så finder vi den rigtige løsning til 
dit projekt.  

Vi hjælper dig med planlægningen
▶  Der opstår tit mange spørgsmål i planlægningsfasen. Bosch service- 

teamet hjælper dig naturligvis med at finde svar på alle dine  
spørgsmål og giver dig også gerne en hjælpende hånd med Bosch 
planlægningsværktøjerne, f.eks. WPV2100 energiberegneren.

Vi hjælper dig med idriftsættelse og servicen
▶  Hvert anlæg og hver systemløsning er forbundet med en række krav til god 

komfort, driftsøkonomi og vedvarende problemfri drift. Det kræver sit af 
fagmanden, som skal idriftsætte og servicere varmepumpen og løsningen. 
Bosch serviceteamet er særligt trænet i, og har stor erfaring med ,vores 
komplekse produktprogram. Du kan derfor forvente dig en topprofessionel 
support og service fra vores interne tekniske support og udkørende teknikere.   

Vi leverer alle vitale produkter
▶  Samspillet mellem alle de vitale produkter er det, der sikrer dig problemfri drift, høj effektivitet og 

lang levetid. Vælger du en komplet Bosch-løsning, får du sikkerheden for, at systemløsningen er 
velkendt og gennemtestet.
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Dieses Schaltbild ist nur eine 

schematische Darstellung und gibt 

einen unverbindlichen Hinweis auf 

eine mögliche hydraulische 

Schaltung.

Die Sicherheitseinrichtungen sind 

nach den gültigen Normen und 

örtlichen Vorschriften 

auszuführen.

Detailliertere Verdrahtung siehe 

Schaltschema.

Position des Moduls:

am Wärme- /Kälteerzeuger

am Wärme- /Kälteerzeuger 

oder an der Wand

in der Station

in der Station oder an der 

Wand

an der Wand

in dem Regelgerät:
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PC1The submitter / ... (the person 
who has released the hydraulic) 
has checked (tests, verification 
with project team, ) and 
confirmed that the hydraulic plus 
all other components and 
controls works right in that 
combination.
The submitter has inform the 
hydraulic release team if there 
are restrictions with respect to 
the devices or components or 
special requirements. If no 
restrictions are reported it is 
assumed that no special needs 
(e.g. min flow rate, buffer, 
special temperatures, ...) have to 
be observed.
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Få dage med større varmebehov
Den gennemsnitlige udetemperatur i Danmark ligger 
på 8-9°C og er stigende. Ca. 1000 af årets 8760 timer 
ligger på en udetemperatur under 0°C. Heraf ligger 
mindre end 150 timer på under -7°C og blot ca. 50 
timer heraf ligger på -12°C eller derunder. 

I Danmark dimensioneres varmegiveren efter -12°C 
udetemperatur, hvilket vil sige mindre end 0,6% af 
årets samtlige timer. Det betyder i praksis, at var-
mesystemet har en meget stor effekt, som yderst 
sjældent aktiveres fuldt ud. 

Det vil sige, at det er sund fornuft at kombinere en 
meget effektiv, grøn varmepumpe med en anden 
varmekilde. Da varmepumpen med en noget mindre 
effekt end totalbehovet kan dække en meget stor del 
af det totale energiforbrug. Grafen viser, at varme-
pumpeeffekten ved 50% af det totale effektbehov vil 
dække ca. 89% af det totale energiforbrug.

Eksempel
Grafen her viser et eksempel på et varmebehov på 
100 kW ved -12°C udetemperatur. Fremfor at instal-
lere en 100 kW varmepumpe til at dække hele be-
hovet, anvendes i stedet 2 stk. Compress 5000 AW 22 
O med en samlet afgivet effekt på 44 kW og som 
supplement genbruges et eksisterende eller instal-
leres en ny gaskedel på minimum 66 kW.  

De 2 stk. Compress 5000 AW 22 O luft til vand 
varmepumper vil dække 82% af hele energiforbruget, 
og kedlen vil dække de sidste 18%. Denne installation 
vil være markant billigere, da man kan nøjes med at 
installere varmepumper med en samlet effekt på 44 
kW og en meget billigere gaskedel. 

Hybridløsninger er typisk forbundet med meget korte 
tilbagebetalingstider.
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Varmepumpeeffekt i procent af det totale varmepeak effektbehov

Energidækning af gradafhænigt forbrug 

 Condens 7000 WP 
Gaskedel

 Stora BH 500-6 
Bufferbeholder

 Bosch WP-P 
Varmtvandsbeholder

 Compress 5000 AW 
Varmepumpe

Bosch, din totalleverandør | 65 | Hybrid - den omkostningseffektive omstilling

Hybridløsningen er den mest omkostningseffektive løsning. Her taler man om grund- og spidslastforbrug, 
Grundlasten udgør den del af energiforbruget, som svarer til 80-90% af energiforbruget og spidslasten udgør 
resten. Hvorfor er hybridløsningen så den mest omkostningseffektive løsning for varmesystemer med lidt 
større forbrug? Få svaret her.



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. Oktober 2021.

Robert Bosch A/S

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

Compress 5000 AW Enhed 17 O 22 O 38 O 38 OR

Bosch bestillingsnr. 8 738 212 188 8 738 212 189 8 738 212 190 8 738 212 191

VVS-nr. 34 6567 016 34 6567 022 34 6567 039 34 6567 139

Energiklasse lav- / højtemperatur A++ / A+ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

SCOP lav- / højtemperatur 3,90 / 3,07 3,87 / 3,21 3,91 / 3,33 4,01 / 3,40

Højde x bredde x dybde mm 1.815 x 1.070 x 765 1.815 x 1.070 x 765

2.300 x 1.900 x 

1.000

2.300 x 1.900 x 

1.000

Nettovægt kg 323 324 870 870

Maksimal effekt ved -7/35⁰C [100 % effekt] kW 16,9 22,3 38,0 38,0

Maksimal effekt ved -7/55⁰C [100% effekt] kW 15,8 21,8 39,0 39,0

Minimum / maksimalt flowkrav 2,1 – 4,6 m3/h 1,6 – 3,1 m3/h 3,4 – 6,0 m3/h 3,4 – 6,0 m3/h

Lydeffektniveau 100% - ENS-støjberegner dB(A) 61 61 72 72

Lydeffektniveau 100% natmode – ENS-støjberegner dB(A) 58 58 66 66

Maksimal fremløbstemperatur 0⁰C ⁰C 65 63 / 60 * 65 65

Maksimal fremløbstemperatur -7⁰C  ⁰C 63 58 / 56 62 62

Maksimal fremløbstemperatur -12⁰C ⁰C 59 54 / 52 59 59

Arbejdsområde [udetemperatur] ⁰C -22...+35 -22...+35 -22...+35 -22...+40

El-tilslutning 3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400 V 3~/N/PE 400 V

Sikring A C25 C25 C50 C50

RCD-type Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A

Indbygget softstarter Ja Ja Ja Ja

Maksimalt antal starter pr. time 3 3 3 3

Kølemiddel R417A R407A R407A R407A

Kølemiddelfyldning kg 5,9 5,6 15,7 15,7

Samlet CO2e ton 14 9,9 27 27

Kølekredstype Hermetisk lukket Hermetisk lukket Hermetisk lukket Hermetisk lukket

Aktiv køling Nej Nej Nej Ja

* 50/100 % afgivet effekt. 

Tekniske data 


