
Compress 6000 AW är Boschs största innovation någonsin och är företaget s 
mest energieffektiva luft/vattenvärmepump. Nu är det också bevisat att 
C ompress 6000 AW har marknadens högsta årsverkningsgrad.
I DTI:s test av 54 luft/vattenvärmepumpar nådde Compress 6000 AW ett SCOP-
värde på 4,84. Det var högst av alla tillverkare och 21 procent över snittet. 
– Det visar att vi har bra produkter och att vårt arbete med energieffektivisering 
har gett resultat, säger Petter Karlberg.

Compress 6000 AW är specifikt utvecklad för det nordiska klimatet och klarar 
såväl temperaturer ner mot minus 20 grader som isbildning och snödrivor. 
En annan fördel är att den varvtalsstyrda kompressorn anpassar effekten efter 
husets värmebehov för stunden. Det ger en unikt hög effektivitet med förbättrad 
drift, särskilt under vår och höst.
Utom- och inomhusdelarna på Compress 6000 AW är dessutom uppemot 50 
procent lättare, vilket gör den både smidig och snabb att installera och under-
hålla.
– Vår uppgift är att göra högkvalitativa värmepumpar som är så enkla som 
möjliga för alla – inte minst för installatörerna. Compress 6000 AW är en sådan, 
säger Petter Karlberg.

Compress 6000 AW finns i fem storlekar – från 5kW till 17kW – och kan enkelt 
kopplas ihop med andra värmekällor, som till exempel ved-/pelletspannor och 
solvärmepaneler. Den kan även användas för att värma poolen eller producera 
komfortkyla.

* DTI:s test är utfört på uppdrag av den danska energistyrelsen och innefattar 
54 luft/vattenvärmepumpar från 10 olika varumärken. Därmed anses det vara 
Nordens största oberoende test av luft/vattenvärmepumpar.

Bosch testvinnare – högst  
årsvärmefaktor på marknaden

För mer information, kontakta: 
Petter Karlberg, försäljningschef, Bosch Värmepumpar.
Tel 070-274 41 22 eller petter.karlberg@se.bosch.com.

Compress 6000 AW är marknadens mest energieffektiva luft/vattenvärme-
pump. Det visar Nordens största oberoende test av värmepumpar, utfört av 
Danske Teknologiske Institut (DTI)*.
– Med Compress 6000 AW har vi satt en ny standard för luft/vattenvärme-
pumpar. Det är något vi är stolta över, säger Petter Karlberg, försäljnings-
chef på Bosch Värmepumpar.
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Petter Karlberg, försäljningschef, 
Bosch Värmepumpar. 

Bosch Thermoteknik AB i Tranås är en ledande europeisk tillverkare av e ffektiva värmepumpar 

för uppvärmning och varmvattenlösningar. 

Bosch Thermoteknik AB är ett helägt dotterbolag till Bosch Thermotechnik GmbH som har starka 

internationella och nationella varumärken och tillverkar ett brett produktsortiment i 21 fabriker i 

Europa, Nordamerika och Asien. 

Compress 6000 AW är Boschs 
senaste och mest innovativa 
värmepump någonsin. 


