
Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000
Trygg värme från säker källa
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Komfort i dubbel bemärkelse
Bosch Compress 5000 är en innovativ produkt framta-
gen för komfort året runt. Den är dimensionerad för 
Nordiska förhållanden vilket betyder att den levererar 
energieffektiv värme även vid riktigt låga temperaturer i 
strängt klimat. Att den sedan också kan ge dig svalka i 
form av behaglig luftkonditionering riktigt varma somma-
rdagar bjuder vi på. Komforten höjs ytterligare men hjälp 
av vår unika luftspridningsteknik Coanda: ett jämt förde-
lat luftflöde sprids ut efter väggar och golv för behaglig 
och effektiv uppvärmning medan den svala luften i 
luftkonditioneringen sprids ut med taket. Helt enligt 
naturens egna lagar!

Naturlig energi
minskar dina uppvärmningskostnader 
Vill du uppleva fördelarna med förnyelsebar 

energi från naturlig källa för uppvärmning av ditt 

hem? En luftvärmepump utvinner värme ur den 

av solen uppvärmda uteluften. Bosch nya Com-

press 5000 AA levererar värme vid temperaturer 

ända ner mot -30°C och kan ge dig upp till fem 

gånger mer energi än du betalar för. Den sänker 

dina uppvärmningskostnader samtidigt som den 

förbättrar din inomhusmiljö. Och allt detta med 

minsta möjliga klimatpåverkan. 

Perfekt kombination av flera faktorer
  Förnyelsebar energi – värme på naturens egna villkor
  A-klassad – högsta energiklass med SCOP 3.8
  Inverterstyrd – behovsstyrd värmeautomatik
  Hög årsverkningsgrad – producerar energieffektiv 

värme även vid låga temperaturer 
  Byggd för nordiska förhållanden – levererar värme ner 

mot -30°C
  Coanda – behaglig och effektiv luftspridningsteknik 

enligt naturlagen
  Ion PlasmaCluster – patenterad och erkänd luftrening 

för hälsosamt inomhusklimat
 Funktion för underhållsvärme – perfekt för förråd och   
 fritidshus
 En Bosch-produkt – innovativ teknik och hög kvalitet 
 

Inomhus- och utomhusdel Compress 5000 AA 
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Den nya energimärkningen – vad betyder den?
COP (Coefficient Of Performance) anger ett förhållande mellan värmepumpens 
förbrukade energi och avgiven energi. Ju högre COP desto bättre är värme-
pumpens effektivitet. Men ett COP anger bara värmepumpens effektivitet vid ett 
visst driftfall, det vill säga vid en viss temperatur ute och önskad temperatur 
inne vid en viss förbrukad effekt av värmepumpens kompressordrift. Exempelvis 
så betyder ett COP på 4.0 vid 2°C/20°C vid 75% last att värmepumpen ger fyra 
gånger energi tillbaka vid en utomhustemperatur på 2°C och en önskad inom-
hustemperatur på 20°C när kompressorn arbetar med ¾ av sin fulla kapacitet. 
Detta kan jämföras med bränsleförbrukningen hos en bil vid en viss hastighet 
och på en viss växel. Dock återspeglar inte detta värde något genomsnitt över 
tid. Ett viktigare jämförande värde är därför SCOP (Seasonal Coefficient Of 
Performance), även kallat årsvärmefaktor. Detta återspeglar istället 
värmepumpens effektivitet vid en adekvat genomsnittstemperatur över året. 
Enligt EU-direktiv EU 626/2011 - appendix till direktiv 2010/30/EU måste alla 
luftluftvärmepumpar med en effekt på mindre än 12 kW märkas enligt det nya 
EU-direktivet där SCOP måste anges fr om 1 januari 2013. Om SCOP är mindre 
än 3,4 får produkten inte säljas på den svenska marknaden. Den 1 januari 2014 
skärps kraven ytterligare och inga luftluftvärmepumpar som har ett SCOP under 
3,8 får säljas. Bosch Compress 5000 AA har den nya märkningen och klarar 
SCOP-kraven för 2014 redan nu.

Från och med 2013 måste alla 
luftluftvärmepumpar med en effekt på 
mindre än 12 kW märkas enligt det 
nya EU-direktivet. 
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Effektiv när det verkligen gäller
Värmepumpars effektivitet anges i COP (Coefficient 
Of Performance) och talar om hur mycket värme-
pumpen ger tillbaka i ett visst driftfall, det vill säga 
vid en viss temperatur och värmepumpens förbru-
kade effekt. Om en värmepump har ett COP på t ex 4 
så ger den tillbaka fyra gånger eller 400% mer energi 
än den tar för sin drift. Värmepumpens årsverknings-
grad talar i sin tur om hur mycket energi pumpen ger 
tillbaka i ett genomsnitt på året. Detta värde varierar 
beroende på i vilken region man bor eftersom det i 
genomsnitt är varmare söderut och kallare norrut. 
Bosch luftluftvärmepumpar är konstruerade för att 
leverera energieffektiv värme även vid kalla tempera-
turer vilket ger den en hög årsverkningsgrad – ett 
högt SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance). 
Detta innebär en hög årlig besparing för dig.

Snabb och enkel installation ger snabbt pengar tillbaka
Luftluftvärmepumpar går snabbt och enkelt att 
installera. Installationskostnaden är därför låg i 
förhållande till andra typer av värmepumpar. Detta 
ger dig pengar tillbaka på din investering i princip 
från dag ett. Med en luftluftvärmepump från Bosch 
kan du i ett hus med elradiatorer till och med mer än 

halvera dina uppvärmningskostnader. En luftluft-
värmepump är dessutom ett bra komplement till 
värmekällor som kakelugnar eller vedkaminer efter-
som den hjälper till att förflytta den varma luften ut i 
rummen. Viktigt för att värmepumpen skall fungera 
effektivt är också placeringen i huset. En Bosch- 
installatör har erfarenhet och kunskap om detta och 
beslutar tillsammans med dig var en optimal placer-
ing är i just ditt hus.
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Ytterligare en kvalitetsprodukt från Bosch
Tekniken i en Bosch Compress 5000 AA är tillverkad och 
kontrollerad enligt de stränga kvalitetesnormer som har gett 
Bosch-varumärket ett välförtjänt gott rykte världen över. 
Förstklassiga material och noga utvalda komponenter säker-
ställer oöverträffad kvalitet, driftsäkerhet och lång livs-
längd. Men det är inte bara teknik som imponerar med 
Bosch Compress 5000 AA. Med en sober design och kom-
pakt storlek tar den upp minimalt utrymme och smälter på 
ett naturligt sätt in i rummet. Allt är genomtänkt i minsta 
detalj för att du ska kunna känna dig trygg med ytterligare 
en kvalitetsprodukt från Bosch.

Flexibel installation
Bosch Compress 5000 AA består av en inomhus- och en 
utomhusdel. Utedelen tar in luft som komprimeras och 
upphettas till gas som förs via ett köldmedie in till inomhus-
delen. Inomhusdelen överför värmen från köldmediet till 

Genomtänkt teknik
sätter en ny standard för luftluftvärmepumpar

Bosch Compress AA imponerar med ett väl 

genomtänkt koncept i enlighet med hög kval-

itet enligt Bosch standard. Den sticker ut i 

mängden med stor flexibilitet och funktional-

itet. Den tilltalande designen gör också rät-

tvisa åt dess profil. Det finns kort sagt många 

fördelar med en luftluftvärmepump från 

Bosch som du har stor nytta av.

1   Luftintag
2   Öppningsbar kåpa för åtkomst av luftfilter
3   Luftfilter
4   Antibakteriellt filter – tillbehör köps separat!
5   AUX ingång
6   IR-ingång

7   Strömförsörjning (på enhetens baksida)
8   Luftriktare
9    Luftutblås

10   Fjärrkontroll

1
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Inomhusdel

10
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varm luft som distribueras ut i rummet via en fläkt. 
Utomhusdelen och inomhusdelen kan placeras upp 
till 7 meter från varandra utan att effektiviteten 
minskar. Detta innebär flexibel installation för opti-
malt resultat. Utomhusdelen kan placeras antingen 
hängandes på väggen eller på ett markstativ.

Starka egenskaper
Den innovativa invertertekniken Bosch Compress 
5000 AA har utrustats med anpassar automatiskt 
kompressorns drift efter behov. Detta bidrar till att 
systemets energieffektivitet totalt då man inte bara 
spar energi utan också ökar pumpens totala livs-
längd. För att hålla utomhusdelen isfri tillvaratas 
spillvärme, värme som blivit rester i processen, 
istället för elektrisk uppvärmning vilket annars är 
vanligt förekommande. Ytterligare effektivitetshö-
jande egenskaper har det nydesignade fläktbladet 

som får med sig mer luft per varv. Trots detta är 
ljudnivån lägre än någonsin – även när fläkten 
arbetar på högt varv. För att uppnå största tystnad 
kan man även ställa in pumpen i Super Quiet Mode 
genom en enkel knapptryckning. Fläkten arbetar då 
på lägsta möjliga varv. Sammantaget är detta några 
exempel på genomtänkt teknik som bidrar till 
effektivitet och besparing utan kompromisser. 

Komfort och enkelhet
Den användarvänliga fjärrkontrollen gör att du 
enkelt och bekvämt kan styra din Bosch Com-
press 5000 AA. Den tydliga menyn och enkla 
symboliken gör det hela nästan barnsligt enkelt. 
Som komplement till ett antal automatiska 
inställningar finns ett antal programmerbara 
funktioner du kan använda för att få ut ytterligare 
värde av din luftluftvärmepump.

11   Indikerar PlasmaCluster på (blå)
12   Indikerar drift (grön)
13   Indikerar timerläge (orange)
14   Indikerar fulleffektsläge (grön)
15   Indikerar självrengöring (grön)

1   Luftintag
2   Anslutning till kylkrets och ström
3   Luftutblås
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Behagliga luftströmmar tack vare Coanda 
Om du ställer pumpen i Coanda-driftläge kan du 
förlita dig på att luften sprids på både ett behagligt 
och effektivt sätt – oavsett det handlar om uppvärmn-
ing eller luftkonditionering. Varm luft sprids i ström-
mar ner mot golvet för att sedan sakta stiga upp i 
rummet. I luftkonditioneringsläge däremot ändrar 
luftströmmen riktning och sprids istället upp mot 
taket för att sedan sjunka i riktning mot golvet. Den 
här luftspridningstekniken ger en jämn temperatur-
fördelning över en större yta, helt utan obehagligt 
och ohälsosamt drag.

Energibesparande frostvakt
Kommer du att lämna din bostad eller ditt fritidshus 
en längre tid? Eller har du tänkt använda din luftluft-
värmepump till att hålla ditt garage eller förråd frost-
fritt? I vilket fall kan du med en enkel knapptryckning 
ställa din Bosch Compress 5000 AA i ett läge för 
underhållsvärme. Då ser pumpen automatiskt till att 
hålla 10°C och då behöver du varken bekymra dig om 
sönderfrusna rör eller höga elräkningar.

Renare och behagligare luft
för komfort och hälsa

För att bedöma effekten av en luftluftvärmepump räcker det inte bara med att jämföra siffror. 

Något som är minst lika viktigt är graden av komfort man förväntar sig av sin nya värmekälla – 

eller svalkande luftkonditionering, om man så önskar

Spridning av varma och dragfria 
luftströmmar i uppvärmningsläge

Den varma luften 
riktas neråt längs med 
väggen mot golvet som 
blir behagligt varmt

Varma luftströmmar i 
fulleffektsläge

Progressiva luftström-
mar riktas upp mot 
taket för behagligare 
svalka utan drag

Utan progressiva 
luftströmmar

Om du önskar: svala luftströmmar 
i luftkonditioneringsläge
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Renare luft
Bosch Compress 5000 AA inte bara värmer eller 
svalkar luften i ditt hem – den håller den också ren 
och hälsosam! Med hjälp av den jonbaserade 
luftrengöringstekniken Ion PlasmaCluster (®varu-
märke) oskadliggörs ohälsosamma virus, bakterier, 
kvalster, damm och andra allergiframkallande ämnen 
i luften när den passerar genom luftluftvärme-
pumpen. Även oönskade odörer försvinner. Den här 
tekniken är baserad på naturens egen luftrenings-
process där balansen mellan positiva och negativa 
joner bestämmer hur ren luften är. Kring exempelvis 

städer är balansen rubbad – mängden positiva och 
negativa joner är inte tillräcklig för att ta hand om de 
föroreningar som naturen utsätts för – samtidigt som 
man i ett skogsområde eller kring ett vattenfall har 
perfekt balans varför man nästan också kan känna 
hur ren luften är att andas in. 

Ion PlasmaCluster är en patenterad luftreningsteknik 
som har fått utmärkelser och erkännanden världen 
över. 

Oskadliggörande av luftburet mögel
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Removal

Oskadliggörande av luftburna bakterier
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99% oskadliggjorda 
efter 3,8 minuter

Aktiv jonbaserad luftre-
ning skapar positiva och 
negativa joner som bryter 
ner luftföroreningar



Bosch Värme
Box 1012
573 28 Tranås

Tel. 0140-38 66 40
www.bosch-climate.se

Med reservation för 
eventuella tryckfel. 

Specification Compress 5000 AA

Modell Compress 5.0 AA Compress 6.0 AA

Avgiven effekt - värme Min-Max kW 3,2 (1,4-5,0) 4,0 (1,4-6,0

Förbrukad effekt - värme Min-Max W 0,7 (0,2-1,3) 1,0 (0,2-1,8)

Avgiven effekt kyla Min-Max kW 2,5 (1,4-3,0) 3,5 (1,4-4,0)

Förbrukad effekt kyla Min-Max W 0,6 (0,3-0,8) 1,0 (0,3-1,3)

Spänning 220-240V/50 Hz/1 fas 220-240V/50 Hz/1 fas

Avsäkring A 10 10

Energiklass EER A A

Årsvärmefaktor SCOP 3.8 3,8

Ljudtrycksnivå värme, innedel Min/Max dB(A) 33/43 34/46

Ljudtrycksnivå värme, Utedel Min/Max dB(A) -/47 -/49

Ljudtrycksnivå kyla Innedel Min/Max dB(A) 27/42 28/43

Ljudtrycksnivå kyla Utedel Min/Max dB(A) -/45 -/47

Köldmedietyp R410A (990g) R410A (990g)

Kompressortyp Rotary, likström 
& digitalstyrd

Rotary, likström 
& digitalstyrd

Trågvärmare Utan elektrisk värmare

Luftreningsfunktion Plasmacluster Ion Plasmacluster Ion

Anti-Allergifilter Tillbehör Tillbehör

Automatisk luftriktare Vertikal Vertikalt & Horisontellt

Luftspridningsteknik Coanda Air Flow Coanda Air Flow

Trågvärme Hetgas Hetgas

Automatisk växling värme/kyla Ja Ja

Automatisk omstart Ja Ja

Timerfunktion Ja Ja

Funktion för underhållsvärme Ja Ja

Funktion blockera kyla Ja Ja

Temperaturförhållanden för drift -kyla  °C Mellan -10 - +43

Temperaturförhållanden för drift-värm  °C Mellan -20 - +24

Mått innedel (BxHxD) mm 860x292x205

Mått utedel (BxHxD) mm 780x540x265

Vikt innedel/utedel Kg 12/42 12/42

Max rörlängd m 10 
(15 med köldmediepåfyllning)

10 
(15 med köldmediepåfyllning)

Max höjdskillnad m 7 7

Färg Innedel/utedel Off-white/Beige Off-white/Beige

RSK-nummer 625 09 66 625 09 82


