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Thermotechnology

Термопомпени бойлери (HPWH)
Нова продуктова линия
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Въведение – Първо най-важното!
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FPI Нова продуктова линия- HPWH

Какво е термопомпен бойлер (HPWH)?

 Това e просто нормален хладилник, но с обратен режим. Ако
поставите ръцете си зад хладилника, ще усетите топлина. Ако
обърнете цикъла, бихте получили топлина вътре в хладилника и студ
на гърба. Точно това прави HPWH. Водата се загрява, използвайки
безплатната енергия от въздуха, благодарение на хладилния цикъл.

 Ако HPWH използва възобновяеми източници, защо се нуждае от
електричество? Електроенергията се използва за захранване на
всичките компоненти, от компресор до вентилатор. Но HPWH се
причислява към възобновяемите източници на енергия, защото
стопляте водата с 3,5 kW, от който 2,5 kW идват от безплатната
енергия от въздуха и само 1 kW от електроенергията. Това дава
възможност да намалите сметките си с до 70%.

Само когато е слънчево и топло ли работи?

 Не, HPWH може да събира енергия от въздуха, независимо през деня
или нощта, в студени или топли дни. Работи в температурен
диапазон от – -10ºC до 35ºC.

1 kW
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Това дава възможност да се намалят 
сметките с до 70%



Въведение – Как работи?
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Толкова просто…

 Околният въздух прониква в HPWH през вентилатора(1),
променяйки хладилната фаза от течност към газ, в
изпарителя(2). Компресорът(3) сгъстява и нагрява газа,
който отдава енергията си на битовата гореща вода през
кондензатора(4), и отново се превръща в течност. След това
в експанзионния клапан(5) течността губи налягане и се
охлажда допълнително. Гореща вода се транспортира от
резервоара към кондензатора чрез циркулационна водната
помпа.
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FPI Нова продуктова линия- HPWH
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Thermotechnology

Ползи Причина 

• Консумацията на 
енергия е с 70% по-
малко, в сравнение с 
други системи за топла 
вода.

• Термопомпена
технология с 
ефективност от 350%. 

• Надежден уред

• Главен енергиен източник е 
въздухът. 

• Термопомпата и 
електрическият 
нагревател осигуряват 
топла вода през цялата 
година. 
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• Изключително удобство • 270l резервоар може да 
осигури >400l вода при 
40ºC

• Абсорбира влагата в 
стаята, в която е 
инсталиран. 

FPI Нова продуктова линия- HPWH

Ползи – За крайния потребител
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Полза Причина

• Инсталиране без работа 
по хладилния контур

• Решение plug&play

• Лесна поддръжка • Достъпни компоненти през 
горния пръстен. 

• Няма нужда да премествате 
или наклонявате уреда.

• Използване на стандартни 
инструменти. 

• Стандартни електрически 
и хидравлични връзки. 
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• Уредът е фабрично готов 
за свързване. 

• Инсталацията не може да 
замръзне.

FPI Нова продуктова линия- HPWH

Ползи – За инсталаторите
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270L модел

FPI Нова продуктова линия- HPWH

 Ел. нагревател е преместен в термопомпения модул 

 Липсват електрически връзки от резервоара към 
модула 

 По- бързо отделяне на модула и резервоара

 По-бързо загряване за първия душ 

 По- лесна смяна на ел. нагревател и почистване. 

 Предната арматура е заменена с по-малка част, 
която покрива HMI . 

 По-малко материал, по-малко разходи 

 Няма магнити, механичното фиксиране е по-здраво. 

 По-добра въздушна изолация 

 Анодът е позициониран по-ниско с електрическия 
измервател и фланец с отвор за проверка. 

 HPWH намалява загубите, т.к. е с подобрени компоненти на 
изолацията

 Подобрен COP чрез по-ефективна водна помпа (DC)

 Подобрен софтуер

Новости в 270L модел

Версия със серпентина Версия без серпентина
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Подобрения в настоящия 270L модел

FPI Нова продуктова линия- HPWH

 По- малък  диаметър на термопомпения модул

 По-лесно се адаптира към други резервоари, с 
капацитет – 200 L например

 По-малък диаметър на HPWH от 750mm на 600mm

 Стандартни размери, по-лесна инсталация 

 Ниски транспортни разходи

 Хоризонтални връзки за въздуховодите – позволява HPWH да 
бъде инсталиран в мазета на по-малко от 2m височина

 Горната част на EPP е покрита с три части – по-лесен за 
поддръжка, няма нужда да отстранявате задната част или 
тръбите, за да смените компонентите. 

 Ел. нагревателят е отгоре, както при 270L модел

 Анодът е отгоре – няма нужда да изпразвате резервоара, за 
да проверите анода, и не е необходима предна арматура.  

Нова платформа за 250L и 200L
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Предпоставки 

 Пример за българския пазар 

 Сходни инсталационни разходи 

 HPWH е 1.4 пъти по-скъп от ел. 
бойлер

 Подходящ за 4 членни 
домакинства

 Цена на електричество : 0.20 
BGN/kWh (2/1 дневна/нощна 
тарифа)

Предимства – Да направим сметките!
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FPI Нова продуктова линия - HPWH

HPWH струва много повече от обикновен бойлер. Струва ли си?

 Спестявайки до 70% от вашите сметки за електричество, реално след 4,1
години употреба вашата инвестиция ще се изплати (в сравнение с други
електрически бойлери). Така че можем да кажем, че HPWH няма да ви
струва нищо, просто ще замразите тези пари за 4 години.

HPWH 270L Ел. бойлер 300L
300L бойлер за БГВ

(със серпентина)

Обща инвестиция 
(%)

240% 100% 133%

Разходи за 
енергия

(BGN/месец)
19 56 34

Възвръщаемост в сравнение с HPWH 
(години)

4,1 7,8
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5LCD – дисплей 

Независим HP модул

Магнезиев анод

Електрически нагревател 2 kW

Стоманен емайлиран
резервоар с 

термокерамично 
покритие
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Клапан за зареждане

Експанзионен вентил

Топлообменник

Водна помпа

Компресор

Изпарител

1
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Поглед от вътре– инженерингово произведение на 
изкуството
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7 Ел. нагревател 2 kW
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FPI Нова продуктова линия- HPWH

Технически спецификации– гама моноблок

*  acc. EN16147 7ºC exterior air

Основно място на монтаж
На закрито, в нежилищни 

площи 
На закрито, в нежилищни 

площи
На закрито, в нежилищни 

площи

Размери
mm

1678 x 624 x 624 1932 x 624 x 624 1835 x 700 x 735
Нетно тегло (с/ без соларна 
серпентина) Kg 95 / 83 108 / 96 121 / 108
Капацитет L 200 250 270
Материал на резервоара Стоманено емайлиран Стоманено емайлиран Стоманено емайлиран 

Максимална входяща/ 
консумирана мощност  на HP kW 0,6 0,6 0,6

Коефициент на трансформация 2,75 2,83 2,98

Ел. нагревател kW 2 2 2
Основно напрежение 230V - 50Hz 230V - 50Hz 230V - 50Hz
Загуби Wh/24h 61 75 79
V40 L 276 329 366
Време за възстановяване h:mm 07:55 08:55 11:00
Erp клас h:mm A A A
IP ниво на защита (без тръби) IPX1 IPX1 IPX1

Работна температура на 
въздуха ºC +5º / +35 +5º / +35 -10º / +35
Максимална температура на 
водата с HP ºC 60 60 60
Максимална температура на 
водата ºC 70 70 70
Защитен анод Магнезий Магнезий Магнезий
Водни връзки инча 1'' 1'' 1'' 
Размер на тръбите  mm 160 / 200 160 / 200 160 / 200

Максимална еквивалентна 
дължина на тръбите m 10 10 10
Въздушен поток m3/h 335 335 380
Ниво на шума  (2m) dB(A) 42 42 46
Вид на температурния контрол Електронен Електронен Електронен
HMI LCD + 4  контролни бутона LCD + 4 контролни бутона LCD + 4 контролни бутона
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Основни предимства – Различната концепция

Предимства на модела
 Лесно преносим, лесен и за експлоатация и монтаж;
 По-ниско натоварване на хладилния агент (по-малко въздействие 

върху околната среда); 
 Резервоар и модул на разположение като резервна част;
 По-лесно и бързо сервизно обслужване и поддръжка.
 Не са необходими специализирани познания по хладилна техника за 

монтаж / смяната на резервоара.   

Моноблок Модуларен

 Използвана е модулна технология – пластинчат
топлообменник (хладилен агент / вода) в горната част (2),
както и за разлика от други конкуренти, използва
технологията моноблок, където охлаждащият агент
циркулира външно около резервоара, за да прехвърли
топлината.

 Това е най-силното предимство, така че при всеки опит за
продажба би трябвало да се използва този аргумент.

2

1
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Thermotechnology

Основни предимства – Обновен LCD

Обновен LCD интерфейс
 Актуализиран софтуер с нови функции:

 Режими: Еко, Комфорт, Електронен
 Еко – увеличава резултатите на COP и производителността
 Комфорт – дава приоритет на комфорта с напълно автоматичен режим на

архивиране - вече предварително зададен.
 Нова структура на менюто, по- интуитивно и с лесен достъп
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Възможности за инсталиране– “Къде да го поставим?”

Без въздуховоди

 Идеален за стаи, по-големи от 20 m3 или с 
добра вентилация ;

 Перални помещения, гаражи или складови 
помещения.

С въздуховоди

 Идеален за стаи под 20 m3 или без вентилация. 

 Перални помещения, гаражи или складови 
помещения.

 HPWH позволява различни видове инсталации в зависимост от нуждите ви,
като можете да използвате вентилационните функции за собствени ползи.

 Студеният въздух, който изпуска уредът, е идеален заместител на климатик
или влагоабсорбатор за пералните помещения или винарските изби. Входящият
въздух може да се използва като абсорбатор за мокрите помещения, като
кухни и бани.
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Перфектна съвместимост със солар, котел на твърдо гориво и  
фотоволтаик
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FPI Нова продуктова линия - HPWH

Термопомпата може да 
работи като резервен 
вариант на солара, чрез 
интегрирана серпентина в 
бойлера. Термопомпата не 
работи,  когато соларната 
система осигурява 
достатъчно енергия за 
подгряване на битовата 
вода (соларен режим). 

Термопомпа
&

Солар

• Два възобновяеми 
източника работят 
заедно.
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FPI Нова продуктова линия- HPWH

• HPWH работи като          
„модерен“ бойлер за битова 
гореща вода към котела, 
допринасящ за подобряване 
на енергийната 
ефективност на дома ви.  

Термопомпа
&

Котел

• Защо да купувате бойлер 
за битова гореща вода за 
вашия котел, след като 
може да закупите HPWH? 
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Перфектна съвместимост със солар, котел на твърдо гориво и  
фотоволтаик
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FPI Нова продуктова линия- HPWH

• Специфичното при HP-PV 
режима с HPWH е, че 
действа като батерия:  
открива кога PV работи и 
задава максимална 
температура на водата. 

Термопомпа
&

Фотоволтаик (PV)

• 100% възобновяема енергия

• Интелигентна мрежа в 
готовност 
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Thermotechnology

Гама термопомпени бойлери Bosch

FPI Нова продуктова линия- HPWH
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TTNRT                Описание Темп.  Серпентини  Продуктово име
7-735-500-581 CS4000DW 250-1 FI 5/35 /            Compress 4000
7-735-500-582 CS4000DW 250-1 CFI 5/35 1           Compress 4000
7-735-500-588 CS4000DW 200-1 FI 5/35 /            Compress 4000
7-735-501-467 CS4000DW 200-1 CFI 5/35 1           Compress 4000 
7-736-503-525 CS5000DW 270-3 FO -10/35 /            Compress 5000
7-736-503-524 CS5000DW 270-3 CFO -10/35 1           Compress 5000



Thermotechnology
Confidential  | TT-DW/PRM-EWH | 2013-04-17 | © Bosch Thermotechnology GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, 
reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

PV връзка

•7 736 503 876

Общо свързване
•7 736 503 877

Аксесоари – съвместими с котли на тв. гориво, солар и 
фотоволтаици
 За да използвате котел на твърдо гориво, солар и PV са

необходими допълнителни аксесоари.

 Два артикула са на разположение: един за всички видове и
друг само за PV.

FPI Нова продуктова линия- HPWH
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Коляно 90º с конектор

•DN160 7-738-110-903

1000mm тръба с конектор

•DN160   7-738-110-902

Аксесоари – EPP въздуховоди: просто перфектно!

 EPP тръбите са идеалното решение

 По-евтини, по-леки, по-добра изолация и по-лесно
инсталиране

FPI нова продуктова линия - HPWH
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Аксесоари - други
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Възвратен клапан 
• G1’’ 7 709 500 080
• G3/4’’ 7 709 500 048

Решетка (вкл. стенен проход, за стени 300-600 mm)

• DN 160 7-738-110-906

Универсален изход за покрив (вкл. покривен проход, за 
керемиди)
• DN 160 7 719 003 366

Разширителен съд 
• 12L 7 747 204 675
• 18L 7 747 204 676
• 25L 7 747 204 677

FPI Нова продуктова линия- HPWH
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