
Kam bandyti prisitaikyti prie technologijos? 
Tai technologija turi prisitaikyti prie jūsų!
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Compress 6000 AW sukurtas vadovaujantis šiuo principu. Yra 7–17 kW 
galingumo modelių su visais reikalingas priedais. Kad ir kokie jūsų 
poreikiai, Compress 6000 AW yra idealus pasirinkimas.

Universalus
Jūs galite naudoti Compress 6000 kaip vienintelį 
centrinio šildymo ir karšto vandens šaltinį arba 
puikiai suderinti jį su jau esančia šildymo sistema. 
Dėl to įmanoma pasiekti aukštą srauto temperatūrą 
iki 62 °C. Prietaisas tiekia energiją esant nuo -20 iki 
+35 °C temperatūrai. Be to, karštomis dienomis šis 
novatoriškas šilumos siurblys gali vėsinti namus.

Ant grindų pastatomas viduje įrengiamas prietaisas – 
kompaktiškas, vietą taupantis sprendimas
Naudotojams, ieškantiems kompaktiško vandens ir 
namų šildymo prietaiso, rekomenduojame ant grindų 
pastatomą viduje įrengiamą AWM modelio prietaisą. 
Jis turi integruotąjį 190 l vandens talpą ir papildomą 
9 arba 15 kW  šildytuvą. Prietaisui įrengti reikia 
mažiau nei 0,5 m2 laisvos vietos, todėl tai puikus 
sprendimas naujai pastatytiems namams. Prie 
„Bosch“ saulės terminę energiją naudojančios 
sistemos galima prijungti specialų saulės modulį 
AWMS. 

Compress 6000 AW gaminių asortimentas
Compress 6000 sudarytas iš lauko ir vidaus bloko. 
Visi lauke montuojamo bloko („AW“) modeliai 
pasižymi standartizuotu dizainu ir būna įvairių 
dydžių, priklausomai nuo reikiamo galingumo. 
Vidaus blokas montuojamas namų viduje – ant 
sienos arba pastatomas ant grindų.

Ant sienos įrengiamas šilumos siurblys – 
maksimalus lankstumas
Jei norite naudoti Compress 6000 AW kaip 
autonominę šildymo sistemą, ant sienos įrengiamas 
modelis AWE su papildomu 9 kW šildytuvu yra itin 
viliojantis pasiūlymas. Modelis AWB su perjungiančiu 
vožtuvu puikiai tinka prijungti prie esamos dujomis, 
skystu kuru ar granulėmis kūrenamos šildymo 
sistemos. Prijungę šilumos siurblį prie esamos 
šildymo sistemos turėsite itin našią hibridinę 
sistemą – tai puikus sprendimas atliekant 
modernizaciją.

1)Šiluminė galia , A7/ W35    ~7 kW   ~ 9 kW ~ 13 kW ~ 17 kW 
1)Šiluminė galia , A-7/ W35    6.18 kW   8.43 kW  10.99 kW 12.45 kW

1)COP A7/ W35      4.84      5.06    4.90    4.99
1)COP A2/ W35      4.13      4.22    4.05    4.03

1)COP A-7/ W35      2.82      2.92    2.85    2.55

Maksimali temperatūra       62 °C

Darbinė temperatūra             -20...+35 °C
2)Triukšmo lygis                 40 dB(A)

Elektrinių jungčių prijungimas ~ 230 V, 16 A         ~ 400 V, 13 A

Matmenys        930x1370x440 mm    1200x1680x580 mm

Svoris     71 kg     75 kg   130 kg 132 kg

Tik kaip vienintelis šilumos šaltinis

UAB "Robert Bosch"

Ateities pl. 79A, LT-52104, Kaunas
Tel. +370 37 410 806 

Kirtimų g. 2, LT-02300, Vilnius
Tel. +370 52 329 264

www.boschbaltic-compress.com
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Techniniai parametrai:

 
Itin galingas
oras–vanduo šilumos siurblys
Compress 6000 AW

Vidinė dalis

Tipas

Naudojimo pobūdis

Elektrinis šildytuvas

Karšto vandens talpa

Elektrinių jungčių prijungimas

Matmenys

Svoris

AWM 13-17
AWMS 13-17 

 

 

15 kW

~ 400 V, 25 A

135 kg

AWM 5-9
AWMS 5-9

 

 

 

9 kW

~ 400 V, 16 A

135 kg

600x645x1800 mm

Integruota, 190 lAtskira

1) – pagal direktyvą EN14511

2) – pagal direktyvą EN 12102

Pakabinamas ant sienos Pastatomas ant grindų

AWE 5-9
AWE 13-17

 

  

9 kW

35 kg

AWB 5-9
AWB 13-17

 

Su šildymo

 katilu

 -

 

30 kg

485x386x700 mm        

~ 400 V, 16 A
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Nemokama gamtinė energija
ir didelis našumas
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Compress 6000 AW padeda lengvai taupyti energiją naudodamas 
nemokamą gamtinę energiją patalpoms ir vandeniui šildyti. Šis 
naujoviškas, itin našus ir patogus šilumos siurblys tinka tiek naujai 
pastatytiems namams, tiek modernizacijos projektams.

Sukurtas Šiaurės Europai

Compress 6000 AW taip pat yra nepaprastos 
išvaizdos. Šis patrauklaus dizaino šilumos siurblys 
specialiai sukurtas Skandinavijos šalių klimato 
sąlygoms. Pavyzdžiui, garintuvas ir ventiliatorius 
įtaisyti 40 cm virš žemės – saugu eksploatuoti net 
iškritus sniegui. Korpusas pagamintas iš labai 
tvirtų ir ilgaamžių medžiagų, užtikrinančių 
patikimą prietaiso veikimą beveik visokiu oru.

Paprastas, laiką taupantis įrengimas

Pasirinkę Compress 6000 AW sutaupysite ne tik 
energijos, bet ir darbo laiko. Prietaisas tiekiamas  
dviem dalimis, kad jūsų montuotojas  sutaupytų 
darbo laiko. Dangčiai jau būna nuimti. Be to, 
Compress 6000 AW yra labai lengvas, taigi jį 
galima greičiau įrengti. Lauke įrengiamas 
prietaisas tiesiog pastatomas ant žemės, nereikia 
jokių ypatingų priedų, montuotojui telieka  
prijungti  vamzdžius ir elektros laidus!

2 elektroniniai vožtuvai užtikrina optimalų 
vėsinimo sistemos veikimą bet kokiomis 
sąlygomis.

Itin našus moduliuojantis kompresorius. Dėl 
patentuotos konstrukcijos kompresoriui nereikia 
šildymo kabelio.

Dėl po plieno lakštų korpusu esančio EPP 
sluoksnio Compress 6000 AW yra gerokai 
lengvesnis, tylesnis ir lengviau įrengiamas nei kiti 
šiuolaikiniai modeliai.

Kintamo greičio ventiliatorius reguliuoja sukimosi 
greitį atsižvelgdamas į šilumos (vėsinimo) poreikį 
ir tyliai dirba naktį.

Įmontuotasis vandens kondensato surinkimo 
padėklas su integruotuoju šildymo kabeliu ir 
apsaugos sistema, įspėjančia, jei į padėklą 
patenka lapų ar jis apledija.

Patentuotoji atitirpinimo funkcija „Smart Soft 
defrost“ naudoja oro energiją lauke įrengiamam 
prietaisui atitirpinti, todėl Compress 6000 AW 
tiekia šilumą tokiais atvejais, kai kitus šiuolaikinius 
šilumos siurblius reikia atitirpinti.

Mobilusis šildymas

Integruotas IP modulis leidžia Jums nuotoliniu 
būdu valdyti šildymo sistemą išmaniuoju telefonu  
arba planšetiniu kompiuteriu. Bosch aplikacija su 
paprastu, patogiu ir intuityviu valdymu suteikia 
tiesioginę prieigą prie visų svarbiausių sistemos 
nustatymų – dar daugiau komforto valdant šildymo 
sistemą ir dar individualesnė aplinka Jūsų 
namuose!

Pavyzdžiui, grįžtate iš atostogų arba darbo, jau 
kelyje galite įjungti šildymo sistemą. Jums grįžus, 
namuose bus jauku ir šilta, o jeigu labai reikia 
temperatūrą nustatysite net nepakilęs nuo sofos.

Galimi pritaikymo būdai:

Naujoviškas iki paskutinės detalės

Pranašumai:
u

u

u

u

u

u

u

Mažesnės sąskaitos už šildymą dėl didelio 
naudingumo koeficiento (iki 5,06)
Optimalus šildymas ir vėsinimas dėl inverterio
Mažesnio galingumo modeliai naujam namui, 
didesnio galingumo modeliai modernizacijos 
projektams
Gali būti naudojamas kaip  autonominis šildymo 
būdas arba  kombinuojamas su kita šildymo 
sistema
Kompaktiškas, tylus ir lengvai įrengiamas lauke 
pastatomas šilumos siurblys tilps ir mažiausiame 
žemės lopinėlyje
Patogu valdyti naudojant išmanųjį telefoną ar 
planšetinį kompiuterį
Patrauklaus dizaino, pritaikytas Šiaurės Europos 
klimatui
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Inverteris yra ne vienintelė Compress 6000 AW didelio 
našumo priežastis. Kitos inovacijos ir patobulinimai taip 
pat atlieka svarbų vaidmenį ir užtikrina patogų ir 
patikimą gaminio veikimą visais metų laikais.
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Puikiai taupo energiją
Compress 6000 AW yra vienas taupiausių prietaisų 
savo klasėje. Didelis naudingumo koeficientas (iki 
5,06) užtikrina gerokai mažesnes jūsų namų 
energijos sąnaudas. Pavyzdžiui, jei naudosite šį 
prietaisą vietoj įprastos skystu kuru kūrenamos 
šildymo sistemos, investicija atsipirks per 5–7 
metus.

Įmontuotas inverteris leidžia pagal poreikius 
reguliuoti šildymą ir vėsinimą

Keitiklio valdymas užtikrina aukšto lygio 
efektyvumą. Tai leidžia visą laiką reguliuoti 
Compress 6000 AW galingumą pagal oro sąlygas ir 
tokiu būdu sutaupyti elektros energijos bei 
optimizuoti naudingumo koeficientą COP – ypač 
pavasarį ir rudenį, kai visos šilumos siurblio galios 
nereikia. Dar vienas privalumas – nereikia 
buferinės talpos, nes šilumos siurblys visada 
aprūpina tiksliu tuo metu pageidaujamu šilumos 
kiekiu.

Taupo vietą ir veikia tyliau nei šiuolaikinė
indaplovė
Rasti vietą, kur įrengti Compress 6000, lengviau, 
nei atrodo. Dėl kompaktiškų matmenų įrenginiui 
reikia visai nedidelio ploto. Tylų veikimą užtikrina 
ventiliatorius su sukimosi greičio valdymo funkcija 
ir korpusas, pagamintas iš EPP (polipropileno 
putplasčio). Naktiniam eksploatavimui yra 
numatytas tylusis režimas, kada veikimo triukšmas 
sumažinamas dar 3 dB(A). Dėl to Compress 6000 
veikia tyliau nei šiuolaikinė indaplovė!

Patogu valdyti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu 
kompiuteriu
Ryškus ekranėlis leidžia nesudėtingai valdyti 
Compress 6000 AW. Taip pat prietaisas turi 
įmontuotą IP sąsają, todėl jį galite patogiai valdyti 
nuotoliniu būdu internetu. Jums tereikia išmaniojo 
telefono ir programėlės „Bosch ProControl“.

Dėl kompaktiškos konstrukcijos 
Compress 6000 AW-M užima 
nedaug vietos ir puikiai tinka 
naujai pastatytiems namams.

Compress 6000 AW-E su atskira 
karšto vandens talpa daug 
karšto vandens suvartojantiems 
namams.

Compress 6000 AW-B galima 
naudoti kartu su įprastu 
šildytuvu ar hibridine sistema ir 
džiaugtis dideliu našumu. 
Puikiai tinka renovacijos 
projektams.
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