
Jord-, sjö- och berg värme från Bosch

Hög besparing
skön komfort
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Jord-, sjö- och berg-
värmepumpar från  
Bosch – ditt trygga val  
för värme och varmvatten

Bergvärme
Bergvärme utvinns via en kollektor-
slang ur ett 100–200 meter djupt hål 
som borras på din tomt.
Det måste finnas berggrund relativt ytligt 
under tomten. Borrarbetet kostar en 
del i investering men du får optimal 
värmeutvinning utan att det tar någon 
tomtyta i anspråk och borrhålet
är brukbart i många år. 
Ur borrhålet kan man också sommartid 
utvinna lyxig och energieffektiv frikyla.

Jordvärme
För jordvärme grävs en 300–800 meter
lång kollektorslang ned på din tomt.
Jordvärme ger också hög effekt.
Installationskostnaden är normalt  
något lägre än för bergvärme. men  
det kräver stor tomtyta och ingreppen 
är betydande under installationsfasen. 
Jordvärme passar därför bra där det  
är gott om utrymme, lättgrävt och där  
ytlig berggrund saknas.

Sjövärme
För sjövärme krävs också c:a 300-800
meter kollektorslang. Eftersom det inte
krävs något borr- eller grävarbete är
installationen enkel och kostnaden för-
hållandevis låg. Men det krävs omedelbar 
närhet till vattendraget och installation kan 
vara känsligare för störningar. Du måste 
naturligtvis också ha tillstånd och  
rättigheter att utnyttja vattendraget.

Att utnyttja den solvärme som lagras i mark och vatten är ett miljövänligt  
och effektivt sätt att värma sitt hus. Eftersom energitätheten i jord, berg  
och vatten är hög uppnår man de allra högsta besparingstalen med denna 
typ av värmepumpar, som är av samma typ oavsett om du väljer jord, sjö  
eller berg som värmekälla.

Den lagrade solvärmen hämtas upp genom att cirkulera en vätska genom ett 
slangsystem. Sedan växlar en kompressor upp värmen till lämpliga uppvärmnings-
temperaturer i ditt hus. Värmepumpar av denna typ klassas som förnyelsebar 
energikälla av Energimyndigheten och kan ge runt 80% besparing på  
uppvärmningskostnaderna. Bygger du nytt eller kanske extra energisnålt har 
vi en modell på 4,5 kW i sortimentet.

Störst i Europa och med över 
100 års erfarenhet av värme.

Compress 7000LWM Compress 6000LW/M Compress 5000LW/M

Energiklass/system1) A+++ A++ A++

Energiklass, tappvarmvatten (LWM) A A B

ElSmart - Värmepumpen arbetar när elpriset är som lägst

Cirkulationspumpar med energiklass A - extra energibesparande

Dynamiskt styrda cirkulationspumpar höjer effektiviteten ytterligare
 

Varvtalsstyrd kompressor (steglöst variabel effekt)
 

 

Smart varmvattenlogik (behovsstyrd uppvärmning)

Smart varmvattenlogik (behovsstyrd uppvärmning), generation 2

Driftsstatistik energianvändning i display

Smart borrhålslogik optimerar drift vid värmepumpsbyte
  

GTI-märkt (Boschs egen energimärkning)

Utvecklad och tillverkad i Sverige

Max. framledningstemperatur (°C) 63 62 65

Volym varmvattenberedare (LWM) 190 l 185 l 185 l

Varmvattenkapac. 40°C vid 12 l/min (LWM) 285 l (i ekonomiläge) 250 l 250 l

Material varmvattenberedare (LWM) Rostfri Rostfri/koppar Rostfri/koppar

IP-modul för fjärrstyrning Tillbehör Tillbehör Tillbehör

Ljudeffekt LWM  dB(A) 38-492) 45-463) 44-493)

Ljudeffekt LW  dB(A) - 46-493) 47-513)

Reglercentral Pro Control 600 Pro Control 500 Pro Control 500

Mått (bredd×djup×höjd) LWM-modell (mm) 600*660*1800 600*645*1800 600*645*1800

Mått (bredd×djup×höjd) LW-modell (mm) - 600*645*1520 600*645*1520

A+++

A

1) Inkl.regelercentral i kallt klimat, hög- samt lågtemp.system

2) Enligt EN 12102 0/55.

3) Enligt EN ISO 3743-1



Multimodul
Tillbehör för inkoppling av 
flera olika värmekretsar  
t.ex. vid blandad miljö
med både golvvärme och 
radiatorer. Även användbar 
för pooluppvärmning eller 
solvärmesystem. Kretsarna 
styrs från värmepumpens 
reglercentral.

EL 280
Frånluftsåtervinnings-
aggregat för system som 
kombinerar frånluftsåter-
vinning med värmepump 
för jord, berg eller sjö.

Rumskontroll
Panel för bekväm fjärr-
justering av inomhus- 
temperaturen från  
boytan. Innehåller även 
temperaturgivare.

Bosch Compress 5000 LW/M
Beprövad modell 
i ny version med 
finslipad besparing
Bosch Compress 5000 LW/M bygger på en storsäljande favorit 
som nu vidareutvecklats för ännu högre energieffektivitet.
Hjärtat i värmepumpen är en beprövad, energieffektiv scroll-
kompressor som arbetar med en hög driftstemperatur. 
 
Scrollkompressorn i Compress 5000 LW/M har mycket låg ljudnivå, men en hög drifts-
temperatur som producerar mycket varmvatten och klarar även värmesystem med  
relativt små radiatorer.. Du kan som tillval få fjärrstyrning som låter dig övervaka och 
fjärrstyra värme pumpen från din smartphone. Det ger ökad besparing t.ex. genom 
att du kan sänka värmen när du är bortrest eller ökad bekvämlighet genom att höja 
varmvattentemperaturen inför kvällens bubbelbad.

Bosch Compress 6000 LW/M
Avancerad värmepump  
med särskilt energi- 
effektiva komponenter.
Bosch Compress 6000 LW/M innehåller noggrant utvalda lågenergikomponenter och kräver därför 
minimalt med energi för att uppfylla dina behov av värme och varmvatten. Den är förberedd för att 
utvecklas när du och ditt boende gör det, för att motsvara dina krav även i framtiden. Och det är just 
anpassningen till dina behov som även avgör energieffektiviteten.

Förberedd för framtida behov och möjligheter
Reglercentralen Pro Control 500 öppnar möjligheter för framtiden.  
Upp till fyra olika värmekretsar kan regleras, exempelvis om du har  
radiatorer men installerar golvvärme i vissa rum. Men funktionen kan 
även användas för poolvärme eller att koppla in ett solvärmesystem.  
Du kan även få frikyla ur borr hålet med låga driftskostnader. Intelligent 
logik optimerar driften till borrhålets kapacitet, bra t.ex. vid byte till  
modernare värmepump med befintligt borrhål/jordslinga.

Extra kraftfull kompressor och energi effektiva  
pumpar sänker förbrukningen.
Den högeffektiva kompressorn och de båda A-klassade cirkulations-
pumparna minimerar energiförbrukningen. Pumparna känner av och  
anpassar sin pumphastighet steglöst. Därmed förbrukas ingen energi  
för att upprätthålla en onödigt hög cirkulation.

Varmvattenproduktion som nästan kan läsa dina tankar
Avancerad elektronik analyserar din varmvattenanvändning och  
anpassar produktionen till det. Om du spolar upp ett bad prioriteras 
varmvatten produktion. Spolar du stötvis diskar du förmodligen, och 
vattenuppvärmningen kan vänta en stund.

Bosch Compress 6000 LW/M maximerar besparingen med beprövad 
teknik. Välj mellan modellerna LW/M (med inbyggd varmvatten-
beredare) och LW som du väljer separat varmvattenberedare till efter 
behov. Compress 6000 LW/M kan som tillval förses med fjärrstyrnings-
modul så att du kan övervaka och styra den från din smartphone.

6 års fabriksgaranti 
Med värmepumpar från 
Bosch ingår en komplett 
fabriksgaranti i hela 6 år. 

Den gäller vid installation av en certifierad  
Bosch VärmePartner och under förutsättning 
att service görs vid två tillfällen under  
garantitiden.

+6 års trygghetsförsäkring 
Mot garantitidens 
slut erbjuds du att 
teckna en 6-årig  

tilläggsförsäkring som kan ge full trygghet  
i upp till 12 år. Den samverkar med din  
hemförsäkring och kompenserar för  
självrisk och värdeminskningsavdrag.

Svensktillverkade 
Bosch värmepumpar utvecklats 
och tillverkas i Tranås enligt 
strikta tyska kvalitetsnormer.  

Det innebär att våra värmepumpar är utveck-
lade specifikt för nordiska förhållanden och 
uppfyller Boschs höga kvalitetskrav.

En trygg värmepumpsinvestering
Fjärrstyrningsmodul
Modul som fungerar som 
gateway och låter dig över-
vaka och fjärrstyra din värme-
pump från iPhone- eller 
Android-mobil.

Kombiberedare  
Varmvattenberedarna i serie CC200/300 är utvecklade för att samverka med 
Bosch jord-/bervärmepumpar. Beredarna ger bra driftsekonomi, utmärkt 
varmvattenkomfort och är utrustade med en unik utjämningstank som förhindrar 
knäppningar i värmesystemet. 

Kombiberedarna har inbyggt expansionskärl och energisnål A-klassad  
cirkulationspump för maximal energieffektivitet.

För kundanpassade system baserade på modell LW (utan inbyggd beredare) 
finns även många varmvattenberedare och arbetstankar i vårt breda sortiment.

Bosch Compress 7000 LWM
Precis den värme  
ditt hus behöver.
Inte mer. Inte mindre.
Med smart styrlogik, noggrant utvalda komponenter och en varvtalsstyrd kompressor är 7000 LWM  
det bästa tänkbara valet - en bergvärmepumparnas konung. Men du får inte bara den senaste tekniken. 
Du får även den största besparingen. Ett faktum som kröns med ett SCOP på 5,6 och A+++ märkning.

Steglös uppvärmning för gränslös besparing
Vår senaste värmepump har en varvtalsstyrd 
kompressor. Det innebär att den reglerar värme-
effekten helt steglöst från 3 till 12 kW, exakt  
efter värmebehovet för stunden. En bra idé för 
komforten, eftersom det aldrig blir för kallt.  
En bra idé för ekonomin, eftersom den aldrig 
går mer än nödvändigt. Den mjuka gången  
utan start och stopp innebär också både  
mindre buller, lägre slitage och längre livslängd.

 
Ett lätt val vid nyinstallation. Ett smart val vid utbyte
Om du installerar en ny värmepumpsanläggning är 7000 LWM alltid rätt val. 
Eftersom den varierar effekten får du alltid optimal besparing. Med 12 kW 
maxeffekt minimeras behovet av eltillskott - även de allra kallaste dagarna.
Moderna värmepumpar är högeffektiva. Ska du byta värmepump är ditt  
befintliga borrhål/jordslinga ibland för kort. Smart sensorteknik 
känner av markens kapacitet, och anpassar den  
steglösa effekten med precision för att maximera 
besparingen.

Smart varmvattenproduktion. 
Inga kallduschar.
Compress 7000 LWM har inbyggd varm-
vattenberedare och varmvattenlogik.  
Intelligent styrning känner av om du  
diskar eller spolar upp ett bad - och  
anpassar varmvattenproduktionen efter 
det. Vår nya egenutvecklade slingtank 
ger dessutom hela 285 liter 40°-gradigt  
vatten i ekonomidrift. 

Inga kallduschar alltså, varken av  
varmvattenbrist eller onödig energi-
användning.

Steglös effektreglering ger exakt anpassad värmeproduktion

A+++

A


