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Voorwoord

Invented for life.
Bosch staat voor topkwaliteit en betrouwbaarheid.
Invented for life is de leidraad voor alles wat we doen. We investeren
continu in onderzoek en ontwikkeling om producten te creëren die de
levenskwaliteit verbeteren, die inspireren en tot de verbeelding spreken.
Bosch Climate streeft naar perfecte verwarmingsoplossingen met
respect voor de natuur. Dit resulteert in vernieuwende, kwalitatieve
en eenvoudig te bedienen toestellen die gekenmerkt worden door een
uitgesproken design. Kortom, Bosch creëert technologie voor het leven.
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Overzicht lucht/water warmtepompen

Lucht/water warmtepompen
Ontdek de Compress 3000 split en de nieuwe Compress 6000 monobloc lucht/water warmtepompen van Bosch!
Hoe werkt een lucht/water warmtepomp?
De lucht/water warmtepompen halen energie uit de buitenlucht door middel van een buitenunit en zetten
deze om in warmte door middel van een compressor op elektriciteit. Zo wordt er een zo groot mogelijk aandeel
omgevingswarmte gebruikt in combinatie met een minimaal elektriciteitsverbruik. De opgewekte energie kan dan
gebruikt worden voor de verwarming, de bereiding van sanitair warm water of de koeling van uw woning.
Een split of monobloc warmtepomp?
Bij een monobloc warmtepomp zitten alle 4 hoofdcomponenten in de buitenunit. Hierdoor heeft het toestel geen
koeltechnicus nodig bij opstart en ook geen jaarlijks logboek.
Wat is COP en SPF?
De COP (Coefﬁcient Of Performance) meet het verbruik van de compressor en de SPF (Seasonal Performance
Factor) meet het verbruik van de meeste toestelcomponenten (compressor, regeling, circulatiepomp,...) over een
geheel seizoen.

ErP-label is afhankelijk van type
warmtepomp en buitenunit.

Lucht/water warmtepomp split
Compress 3000 AWES - pagina 10

ErP-label is afhankelijk van type
warmtepomp en buitenunit.

Lucht/water warmtepomp split
Compress 3000 AWBS - pagina 10

Reversibel, mono-energetisch
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen

Reversibel, bivalent
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Hybrid manager: optimaal comfort tegen de laagste kost
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen

In combinatie met Solar, kan een
ErP-label A+++ behaald worden voor
sanitair warm water.
ErP-label is afhankelijk van type
warmtepomp en buitenunit.

Lucht/water warmtepomp split met boiler
Compress 3000 AWMS - pagina 10
Reversibel, mono-energetisch, geïntegreerde boiler 190 l
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen

ErP-label is afhankelijk van type
warmtepomp en buitenunit.

Lucht/water warmtepomp split met boiler
Compress 3000 AWMS S - pagina 10
Reversibel, bivalent, met geïntegreerde zonneboiler van 184 l
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen

Overzicht lucht/water warmtepompen
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Een onafhankelijke Deense studie(*) bekroonde de Compress 6000 en Compress 7000 als
energiezuinigste warmtepompen in hun soort.
(*) http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper?query=varmepumper

Lucht/water warmtepomp monobloc
Compress 6000 AWE - pagina 12
Reversibel, mono-energetisch
Hoogste COP-score op de markt
Momenteel de stilste monobloc op de markt
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Ingebouwde IP-module

XL

A++
A

Lucht/water warmtepomp monobloc met boiler
Compress 6000 AWM - pagina 12
Reversibel, bivalent, met geïntegreerde boiler van 190 l
Hoog sanitair warmwatercomfort
Hoogste COP-score op de markt
Momenteel de stilste monobloc op de markt
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Ingebouwde IP-module
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen

Lucht/water warmtepomp monobloc
Compress 6000 AWB - pagina 12
Reversibel, bivalent
Hoogste COP-score op de markt
Momenteel de stilste monobloc op de markt
Hybrid manager: optimaal comfort tegen de laagste kost
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Ingebouwde IP-module

XL

A++
A

In combinatie met Solar, kan een
ErP-label A+++ behaald worden voor
sanitair warm water.

Lucht/water warmtepomp monobloc met boiler
Compress 6000 AWMS - pagina 12
Reversibel, bivalent, met geïntegreerde zonneboiler van 184 l
Hoog sanitair warmwatercomfort
Hoogste COP-score op de markt
Momenteel de stilste monobloc op de markt
Vermogensmodulatie
Koeling in de zomer mogelijk
Ingebouwde IP-module
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen
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Overzicht bodem/water warmtepompen

Bodem/water warmtepompen
Bij een bodem/water warmtepomp wordt de energie uit de bodem gehaald zonder het risico te lopen
deze uit te putten. De Compress 7000 van Bosch is hier de optimale keuze. In vergelijking met de lucht/
water warmtepompen van Bosch behaalt de Compress 7000 zelfs nog een hogere COP en SPF score.
De Compress 7000 van Bosch is momenteel de energiezuinigste bodem/water warmtepomp van de
markt!

XL

A++
A

Bodem/water warmtepomp
Compress 7000 12 LWM - pagina 14
Mono-energetisch, geïntegreerde boiler 190 l
Hoogste COP-score op de markt
Modulatiebereik van 3 tot 12 kW
Hoog sanitair warmwatercomfort
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen
Ingebouwde IP-module

XL

A++
A

In combinatie met Solar, kan een
ErP-label A+++ behaald worden voor
sanitair warm water.

Bodem/water warmtepomp
Compress 7000 12 LWM SW (Solar) - pagina 14
Mono-energetisch, geïntegreerde zonneboiler 184 l
Hoogste COP-score op de markt
Modulatiebereik van 3 tot 12 kW
Hoog sanitair warmwatercomfort
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen
Ingebouwde IP-module

Overzicht regelingen en applicaties
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Regelaars en applicaties
Hoe kan je online je warmtepomp en Solar systeem regelen en opvolgen?
Het ruime gamma Bosch regelaars biedt een groot aantal praktische functies waardoor je jouw verwarming
en warmwaterbereiding eenvoudig kan afstemmen op je behoeften. Zo kun je de ketel zo efﬁciënt en
zuinig mogelijk laten werken. Deze Bosch regelaars behalen een hoge ErP-score dankzij hun bijzonder
doeltreffende werking.

Connecteer je installatie met het internet!
MB-LAN2 of IP-module
Internetinterface voor verwarmingsinstallaties
Bediening en opvolging van je installatie via smartphone of
tablet
Maximaal 4 cv-kringen en 1 warmwatersysteem

Warmtepompen
CR10/ CR10 H
CR10: Afstandsbediening voor regeling verwarming
CR10 H: Afstandsbediening voor regeling verwarming en
koeling via dauwpunt- en temperatuurmeting
1 regelaar per verwarmingskring, max. 4 verwarmingskringen
Aparte temperatuurregeling per verwarmingskring
Voorkomt condensatievorming

Solar
CW 400
Weersafhankelijke regeling voor verwarming en warm water
Systeemregelaar tot 4 cv-kringen en 2 ww-kringen
2 klokprogramma’s voor elke cv-kring
Werkt ook met Solar installaties in combinatie met andere
warmtebronnen
Bedienbaar met applicatie op smartphone of tablet dankzij
MB-LAN2 module

Applicaties
Bosch EasyRemote app
Bediening van je installatie via smartphone of tablet
Instellen van temperatuur verwarming en warm water
Mogelijkheid tijdinstelling
Historieken opvragen
Installatie informatie
Gratis applicatie
Voor iOS en Android
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Overzicht Solar panelen

Solar panelen
De Solar panelen van Bosch worden vervaardigd uit hoogstaande materialen en bieden een grote ﬂexibiliteit
naar montage toe. Ontdek de geschikte panelen voor jouw verwarmingsoplossing! De FKC reeks is een
uitstekende keuze voor de bereiding van jouw warm water. Wil je zonne-energie gebruiken voor de bereiding
van je warm water én ondersteuning van je cv-installatie? Dan kies je best de VK 120- of FT-2 panelen.

FKC-2: comfortreeks
Harp buiswisselaar
Eenvoudige in- of opbouwmontage op
schuin dak of plat dak en gevelmontage
Ideale Solar panelen voor warmwaterbereiding

FT-2: topreeks
Dubbele meander: betere warmteoverdracht
Eenvoudige in- of opbouwmontage op schuin
dak of plat dak en gevelmontage
Ideale Solar panelen voor warmwaterbereiding en cv-ondersteuning

VK 120-2 CPC: maximaal rendement
CPC-spiegel voor een maximaal energierendement
Geschikt voor montage tegen gevels of op
platte daken
Speciaal type zonder CPC-spiegel beschikbaar
voor horizontale montage op plat dak
Dubbelwandige buizen: uitstekend
behoud van warmterendement
Ideale Solar panelen voor combinatie warmwaterbereiding en cv-ondersteuning

Overzicht Solar oplossingen
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Solar oplossingen
Voor de keuze van jouw Solar oplossing vertrek je best vanuit je eigen woonsituatie of plannen. Wil je jouw
klassieke verwarmingsinstallatie uitbreiden naar een Solar oplossing? Dan is de Solar oplossing 1
voor de bereiding van warm water een ideaal voorbeeld. De compacte Solar oplossing 2 met de Condens
9000iWM Solar van Bosch is een zeer slimme keuze! Hiermee haal je het maximum uit zonne-energie
voor je warmwaterbereiding. Wil je het neusje van de zalm voor de bereiding van warm water én cvondersteuning? Neem dan een kijkje op pagina 20 voor een totaaloplossing die je energieverbruik halveert.
Ontdek de Solar oplossing 3 met de Condens 9000iWM van Bosch met aangebouwd buffervat.

3XL

A+
A+

Warm waterbereiding
Solar oplossing 1 - pagina 16
Condens 9000iW
CW 400
Solar station AGS 10/2
Solar sanitaire boiler Stora WS 290 tot 500 l
2 Solar panelen FKC-2

3XL

A+
A+

Warm waterbereiding
Solar oplossing 2 - pagina 18
Condens 9000iWM Solar
CW 400
Stratiﬁcatieboiler van 210 l
2 Solar panelen FT-2
Aansluitset CS 24

3XS

A+
A+++

Warm waterbereiding en cv-ondersteuning
Solar oplossing 3 - pagina 20
Condens 9000iWM 20 tot 30 kW
CW 40O
Stratiﬁcatieboiler van 100 tot 150 l
HDS 400, met buffervat van 414 l
6 Solar panelen VK 120-2 CPC of 4 FT-2 panelen
Aansluitsets CS 15 en CS 18
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Lucht/water warmtepomp

Compress 3000
Lucht/water warmtepomp.

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!
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 ventiloconvectoren 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!

Compress 3000
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Technische gegevens:
Compress 3000 AW

2

4

6

8

11s

11t

13s

13t

15s

15t

AWES, AWBS, AWMS, AWMS S

2-6

2-6

2-6

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

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 klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C

%

121

115

119

125

119

119

121

121

122

122

Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C

kW

3

4

5

6

9

9

10

10

11

11

A++

A+

A+

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

%

153

144

148

150

152

152

153

153

153

153

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

R410A

Energie-efﬁciëntieklasse voor ruimteverwarming
bij vertrektemperatuur 35°C
Seizoensgebonden energie-efﬁciëntie voor
ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C
Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C

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

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

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

2088

GWP factor van het geﬂuoreerde broeikasgas
Kenmerken van het koelmiddelcircuit

niet hermetisch afgesloten koelcircuit

Hoog sanitair warmwatercomfort
De modellen AWMS en AWMS S beschikken over een
ingebouwde boiler van 190 l die genoeg warm water
oplevert voor een middelgroot 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
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Lucht/water warmtepompen

Compress 6000
Lucht/water monobloc warmtepomp.
Bosch lanceert haar nieuwste lucht/water monobloc warmtepomp Compress 6000! Met een COP die 5
tot 25% hoger ligt dan de huidige generatie warmtepompen is dit toestel momenteel de beste en stiltse
monobloc op de markt. Dankzij het geoptimaliseerde logistieke concept worden transport, installatie en
onderhoud voor de installateur heel eenvoudig.
Energiebesparing
Het gebruik van hoogtechnologische en kwalitatieve
materialen zorgt voor een bijzonder laag
energieverbruik. Daardoor behaalt de Compress 6000
van Bosch een opmerkelijk hoge COP (coefﬁcient of
performance) gekoppeld aan een zeer stille werking
(stille modusactivatie -3 dB).
Eenvoudig in gebruik
Een duidelijke display vergemakkelijkt de bediening.
Maar dankzij de ingebouwde IP-module is de
Compress 6000 ook eenvoudig te bedienen met
smartphone en tablet. Het enige wat u nog nodig
heeft is de gratis EasyRemote applicatie van Bosch.

Eenvoudig te installeren en onderhouden
De Compress 6000 beschikt over een gesloten
koelcircuit met een invertorgestuurde compressor.
Hierdoor is er bij installatie geen koeltechnieker nodig.
Het hermetisch gesloten toestel heeft geen verplicht
logboek of jaarlijks onderhoud nodig.
Ideaal voor nieuwbouw en renovatie
Het hybride model, de Compress 6000 AWB kan
gebruikt worden in combinatie met om het even welke
ketel (gas of mazout) van om het even welk bouwjaar
of merk (max. 25kW). Dit maakt de Compress 6000
ook ideaal voor renovatieprojecten. Via de inteligente
regeling wordt er altijd op de meest voordelige manier
verwarmd.

Compress 6000 13

Technische gegevens:
Compress 6000 AW
AWE, AWB, AWM, AWMS

4
4-8

Energie-efﬁciëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrek-

6
4-8

8
4-8

11s
11-14

11t
11-14

14t
11-14

A++

A++

A++

A++

A++

A++

%

139

145

143

143

143

145

kW

4,18

6,18

8,43

10,99

10,99

12,45

A++

A++

A++

A++

A++

A++

%

184

199

199

187

187

187

kW

2,9

3,9

5,04

7,11

7,11

7,42

Geluidsvermogensniveau, binnen

dB(A)

36

36

36

35

35

35

Geluidsvermogensniveau, buiten

dB(A)

54

56

56

55

55

53

temperatuur 55°C
Seizoensgebonden energie-efﬁciëntie voor ruimteverwarming bij
gemiddelde klimaat-omstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C
Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij
vertrektemperatuur 55°C
Energie-efﬁciëntieklasse voor ruimteverwarming
bij vertrektemperatuur 35°C
Seizoensgebonden energie-efﬁciëntie voorruimteverwarming bij
gemiddelde klimaat-omstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C
Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaat-omstandigheden bij
vertrektemperatuur 35°C

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

Gewicht van het geﬂuoreerde broeikasgas

kg

1,7

1,75

2,55

3,3

3,3

4,0

CO2 equivalent van het geﬂuoreerde broeikasgas

ton

3,549

3,654

5,324

6,89

6,89

8,35

2088

2088

2088

2088

2088

2088

GWP factor van het geﬂuoreerde broeikasgas
Kenmerken van het koelmiddelcircuit

niet hermetisch afgesloten koelcircuit

Hoog sanitair warmwatercomfort
Met 280 l sanitair warm water aan 40°C zorgt de
Compress 6000 AWM en AWMS voor een ongekend
warmwatercomfort. Het toestel beschikt over een
ingebouwde boiler van 190 l die genoeg warm water
oplevert voor een middelgroot gezin.

XL

A++
A

Solar compatibel
De Compress 6000 van Bosch is ook beschikbaar
als Solar model: AWMS. Hierbij zorgen thermische
zonnepanelen voor je warmwaterbereiding.
Bovendien kan de Compress 6000 communiceren met
de omvormer van PV-panelen.

Revolutionary solutions
Re
COP score is tot 20% beter dan deze van andere
lucht /water monobloc warmtepompen op de markt
Bivalente warmtepomp combineerbaar met eender
welke verwarmingsketel (max. 25 kW)
Hoog sanitair warmwatercomfort
Geschikt voor koeling
Zeer stille werking
Ingebouwde IP-module: afstandsbediening met
smartphone of tablet
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen
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Bodem/waterwarmtepomp

Compress 7000
Bodem/water warmtepomp.
Ontdek de energiezuinigste modulerende bodem/water warmtepomp op de markt!
Dit hoogtechnologisch toestel zal je versteld doen staan door zijn uitmuntende prestaties en gebruiksgemak!
COP en SPF
Een onafhankelijke studie (*) bekroonde de Condens
7000 van Bosch als energiezuinigste modulerende
bodem/water warmtepomp op de markt. De COP
(Coefﬁcient Of Performance) die het verbruik van
de compressor meet, heeft een score van meer dan
5. De SPF (Seasonal Performance Factor) meet
het verbruik van de meeste toestelcomponenten
(compressor, regeling, circulatiepomp,...) over
een geheel seizoen. Hier komt de Compress 7000
opnieuw als de beste bodem/water warmtepomp op
de markt uit.
(*) http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper?query=varmepumper
Hoge modulatie
De Compress 7000 van Bosch beschikt over een modulatiebereik tussen 3 en 12 kW. Dit zorgt voor minder
energieverbruik, een stabiele temperatuur en een
langere levensduur van je toestel!

Hoog sanitair warmwatercomfort
Met 280 l sanitair warm water van 40°C zorgt de
Compress 7000 voor een ongekend warmwatercomfort.
Het toestel beschikt over een ingebouwde boiler van
190 l die genoeg warm water oplevert voor een middelgroot gezin.
Solar compatibel
De Compress 7000 van Bosch is ook beschikbaar als
Solar model waarbij thermische zonnepanelen zorgen
voor je warmwaterbereiding.
Bovendien kan de Compress 7000 communiceren met
de omvormer van PV-panelen.

Compress 7000
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Technische gegevens:

Compress 7000 LW

12 LWM

Energie-efﬁciëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 55°C
Energie-efﬁciëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 35°C

12 LWM SW

A++

A++

A+++

A+++

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

%

4,0

4,0

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

%

5,3

5,3

Vermogensbereik

kW

3-12

3-12

Verwarmingsvermogen (B0/W35)

kW

4,4

4,4

Geluidsvermogensniveau, binnen

dB(A)

43

43

Geluidsvermogensniveau, buiten

dB(A)

38-51

38-51

Europese verordening nr 517/2014 betreffende geﬂuoreerde broeikasgassen

Koeltechnische beschermende maatregelen

bevat geﬂuoreerde broeikasgassen

Type van het geﬂuoreerde broeikasgas

R410A

R410A

Gewicht van het geﬂuoreerde broeikasgas

kg

2,39

2,39

CO2 equivalent van het geﬂuoreerde broeikasgas

ton

4,990

4,990

2088

2088

GWP factor van het geﬂuoreerde broeikasgas
Kenmerken van het koelmiddelcircuit

niet hermetisch afgesloten koelcircuit

Gepatenteerde BSM
Gepatenteerde BSM (Bron Systeem Management)
technologie: Hierdoor wordt het bronvermogen
gemaximaliseerd zonder dit uit te putten. Hierdoor is
de Compress 7000 ideaal om versleten bodem/water
warmtepompen te vervangen zonder uitbreiding van
putboring.

XL

A++
A

Revolutionary solutions
Een COP van 5: de energiezuinigste warmtepomp
op de markt
Hoog sanitair warmwatercomfort
Zeer stille werking
Ingebouwde IP-module: afstandsbediening met
smartphone of tablet
Ideaal voor nieuwbouw én voor de vervangingsmarkt
Interactie mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen

16

Solar

Solar oplossing 1
Voor warmwaterbereiding.
Wil je jouw huidige verwarmingsinstallatie uitbreiden naar een Solar oplossing voor warmwaterbereiding? Dat kan heel eenvoudig! Jouw investering verdient zich snel terug door de gratis energie van
de zon.
Solar boiler
Als je zonne-energie wil inzetten in je huidige installatie voor de bereiding van warm water, dan
heb je een Solar boiler nodig. De Solar Stora boilers van Bosch zijn uitgerust met een spiraal voor
bijverwarming indien nodig en hebben minimale
warmteverliezen. In het gamma Solar boilers van
Bosch is ook een Solar boiler met ingebouwd zonnestation beschikbaar.
In het uitgebreide gamma Solar boilers vind je zeker
een oplossing die het warmwatercomfort van jouw
gezin te verzekert.

Condensatieketel
Gelijk welke condensatieketel van Bosch laat zich
uitbreiden naar een Solar oplossing. In dit voorbeeld
tonen we de Condens 9000iW van Bosch. Deze
performante ketel heeft een modulatie van 1:10 en
behoort daardoor tot één van de zuinigste op de
markt.

Solar oplossing
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Solar oplossing 1:

Componenten

Toestel

Condensatieketel

Condens 9000iW

Regeling

CW 400

Solar station

AGS 10/2 MS 100

Solar boiler

Stora WS 290 tot 500 l

Solar panelen: 2

FKC-2

Solar panelen
In dit voorbeeld wordt de ketel gekoppeld aan een
Solarboiler met 2 vlakke zonnepanelen voor de bereiding
van warm water. De FKC Solar panelen van Bosch zijn
de bestsellers uit het gamma.

3XL

CW400
Samen met de weersafhankelijke regelaar CW 400 zet
deze oplossing een heel mooi ErP resultaat neer. De
regelaar wordt eenvoudig in de klep van het toestel
geklikt.
De bijhorende IP-module maakt deze installatie vanop
afstand bedienbaar met Smartphone of tablet via de
Bosch EasyRemote applicatie.

A+
A+

Dit is een voorbeeldconﬁguratie.
Het volledige gamma is terug te vinden op onze website www.bosch-climate.be.
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Solar oplossing 2
Compacte oplossing voor warmwaterbereiding.

Met de Condens 9000iWM Solar van Bosch investeert u in een compacte design condensatieketel met een
ingebouwde Solar boiler. Bovendien is dit toestel één van de energiezuinigste Solar oplossingen op de markt!

Condens 9000iWM Solar
De Condens 9000iWM Solar van Bosch is uitgerust
met een Solar boiler van 210 liter. Het toestel is
verkrijgbaar in twee versies: 20 of 30 kW.
Deze condensatieketel die instaat voor je verwarming
heeft een zeer ruim modulatiebereik van 1 op 10. De
Condens 9000iWM Solar kan gemakkelijk uitgebreid
worden met een set die 1 of 2 verwarmingskringen
stuurt.
Solar panelen
Dit revolutionaire toestel is bijvoorbeeld samen met 2
zonnepanelen uitermate geschikt voor uw warmwaterbereiding.
In dit voorbeeld worden de FT-2 Solar panelen getoond. Deze panelen zullen door hun dubbele meander
de warmte nog beter overdragen!

CW 400
Samen met de weersafhankelijke regelaar CW 400 zet
deze oplossing een heel mooi ErP resultaat neer. De
regelaar wordt eenvoudig in de lade van het toestel
geklikt.
De bijhorende IP-module maakt deze installatie vanop
afstand bedienbaar met Smartphone of tablet via de
Bosch EasyRemote applicatie.
Uitbreiding
Met de uitbreidingsset CS 14 kan deze installatie
worden verbonden met gelijk welk cv-buffervat die opgewarmd wordt door warmtepomp of hout-of pelletkachel. Daardoor voeg je een cv-ondersteunende functie
toe aan je installatie!
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Solar oplossing 2:

n
3XL

Componenten

Toestel

Condensatieketel met ingebouwde Solar boiler

Condens 9000iWM Solar

Regeling: inklikbaar

CW 400

Aansluitset

CS 24

Solar panelen: 2

FT-2

A+
A+

Dit is een voorbeeldconﬁguratie.
Het volledige gamma is terug te vinden op onze website www.bosch-climate.be.
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Solar

Solar oplossing 3
Totaaloplossing voor warm water en verwarming.
Deze revolutionaire Solar oplossing ziet er niet alleen geweldig uit, ze zet ook een uitmuntende ErP
score neer. Ontdek de Solar uitbreiding van de Condens 9000iWM-S.

Condens 9000iWM-S
De Condens 9000iWM-S van Bosch met
stratiﬁcatieboiler kan eenvoudig uitgebreid worden
tot een Solarsysteem voor warmwaterbereiding en
cv-ondersteuning! Hiervoor heb je een set Solartoebehoren en de inbouw van een Solarmodule
nodig. De aanbouw van een Solarbuffervat van 400
liter voor cv-ondersteuning maakt de installatie
compleet.
HDS 400
Het Solar buffervat HDS 400 sluit mooi aan op de
Condens 9000iWM-S verwarmingsinstallatie en staat
voor een uitmuntend design. Dit Solar buffervat
beschikt daarenboven over een aansluiting voor
alternatieve warmtebronnen, bijvoorbeeld een pellet-

of een houtkachel. Op die manier kom je al een heel
eind enkel op basis van hernieuwbare energie.

Solar panelen
De VK 120-2 CPC Solar panelen van Bosch zijn ideaal
bij een oplossing met cv-ondersteuning en behouden
ook bij koude buitentemperaturen hun warmterendement.

Solar oplossing

Solar oplossing 3:

Componenten

Toestel

Condensatieketel met ingebouwde stratiﬁcatieboiler

Condens 9000iWM-S

Regeling: inklikbaar

CW 400

Buffervat

HDS 400

Aansluitset

CS 15, CS 18

Solar panelen: 6

VKT 120-2

CW 400
Samen met de weersafhankelijke regelaar CW 400 zet
deze oplossing een heel mooi ErP resultaat neer. De
regelaar wordt eenvoudig in de lade van het toestel
geklikt.
De bijhorende IP-module maakt deze installatie vanop
afstand bedienbaar met Smartphone of tablet via de
Bosch EasyRemote applicatie.

3XS

Uitbreiding
Het Solarbuffervat HDS 400 kan bijkomstig ook
worden opgewarmd door een warmtepomp, pelletkachel of andere warmtebron.

A+
A+++

Dit is een voorbeeldconﬁguratie.
Het volledige gamma is terug te vinden op onze website www.bosch-climate.be.
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Wat nu?

Wat nu?
Een verwarmingstoestel aangepast aan jouw behoeften zorgt voor een comfortabel gevoel van warmte.
Volgende stappen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste verwarmingsoplossing:
1

Vergelijk en maak je keuze!
Surf naar www.bosch-climate.be en ontdek ons volledige aanbod aan producten.
We bieden oplossingen voor diverse toepassingen, woningen en budgetten.
Vergelijk de eigenschappen van de verschillende toestellen en maak je keuze.

2

Vind je Bosch Climate Partner!
Heb je een keuze gemaakt? Surf dan snel naar www.bosch-climate.be.
Op de homepage, bij “Vind een installateur”, geef je je adres in en krijg je een overzicht van alle Bosch
installateurs in je buurt. Onze Bosch Climate Partners zorgen ervoor dat je Bosch toestel ook perfect geplaatst
en onderhouden wordt.

3

Heb je nog vragen?
Heb je een vraag of opmerking over onze producten of diensten?
Hier vind je een overzicht van hoe je ons kan contacteren:
Telefoon
Hoofdkantoor Mechelen: 03/887 20 60
Website
Stuur ons een bericht via het online aanvraagformulier op onze website www.bosch-climate.be
Post
Bosch Thermotechnology nv/sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

Headline Title
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Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
www.bosch-climate.be

