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Nowa pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to urządzenie łączące rewolucyjny design i
wyjątkową efektywność. Wyróżnia je nowoczesny kształt oraz obudowa, której front wykonano z
odpornego na uszkodzenia, utwardzanego szkła.

  

  

  

Pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to kolejne urządzenie z przełomowym designem
wprowadzane na rynek przez Junkers-Bosch. Wysoka efektywność pracy, nowatorskie
wzornictwo, intuicyjna obsługa i możliwość sterowania przez internet to jego najważniejsze
wyróżniki.  
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  Fot. Bosch    Energooszczędność w designerskim wydaniuPompa ciepła Bosch Compress 7000i AW to urządzenie typu powietrze/woda w wersjimonoblok z zewnętrzną jednostką modulacyjną. Innowacyjny design połączony został znajnowszą technologią. Model Compress 7000i AW 6 o mocy 6,2 kW* osiąga sezonowąefektywność grzewczą do 145% i odpowiada klasie energetycznej A++. Pompa osiąga takwysoką sprawność dzięki zastosowaniu sprężarki z regulacją prędkości obrotowej. Umożliwiaona sterowanie pracą urządzenia w taki sposób, aby dostarczało zawsze tylko tyle energii, ilejest aktualnie potrzebne. W lecie pompę Bosch Compress 7000i AW można wykorzystywaćtakże do chłodzenia pomieszczeń.    Intuicyjna, łatwa obsługa, także przez internetRegulator dotykowy z wyświetlaczem tekstowym pozwala użytkownikowi w intuicyjny sposóbwybrać preferowane ustawienia podstawowe. Litera „i“ w oznaczeniu pompy oznaczamożliwość zdalnego sterowania nią przez internet za pomocą aplikacji na tablecie lubsmartfonie. Dzięki temu pompę można też będzie w przyszłości w łatwy sposób zintegrować zrozwiązaniami Smart Home.  Łatwa instalacja, wiele opcjiJunkers-Bosch ułatwia instalatorom pracę: obudowę jednostek zewnętrznych pompy BoschCompress 7000i AW wykonano z materiału piankowego EPP (polipropylen ekspandowany), jestwięc wyjątkowo lekka.    Jednostkę zewnętrzną można połączyć z kilkoma różnymi typami jednostek wewnętrznych. Dowyboru mamy aż cztery opcje. Pierwszy to jednostka wewnętrzna wisząca do zastosowań wnowym budownictwie (AWE), wyposażona w elektryczny dogrzewacz, który w razie potrzebyzapewnia dostawy ciepła i ciepłej wody. Drugi typ wiszącej jednostki wewnętrznej dozastosowań w przypadku modernizacji (AWB) jest przystosowany do trybu biwalentnego iwspółpracy np. z posiadanym urządzeniem grzewczym. Do wyboru mamy też stojący moduł zzasobnikiem ciepłej wody użytkowej, wykonanym ze stali szlachetnej AWM oraz jego wersjęAWMS, którą można opcjonalnie połączyć z instalacją solarną. Wszystkie jednostki są wstępnieskonfigurowane, dzięki czemu instalacja przebiega znacznie szybciej.  Junkers i Bosch – pogłębione partnerstwoWszystkie urządzenia nowej serii opatrzone są logo Bosch. Po 80 latach partnerskiejwspółpracy Junkers sygnalizuje silniejszą przynależność do Grupy Bosch i korzysta zinnowacyjności oraz kompetencji znanego przedsiębiorstwa oferując użytkownikom intuicyjne,łatwe w obsłudze rozwiązania z zakresu techniki grzewczej.* przy A-7/W35 zgodnie z normą EN14511    
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  Fot. Bosch    
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