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Se não for Bosch,
é fria.

Água quente na piscina,
sempre que você quiser.

Quem decide
quando sua família
pode nadar é você.
As bombas de calor Compress são uma
forma econômica e eﬁciente de
aquecimento que utilizam uma fonte de
energia renovável para aquecer sua
piscina, retirando o calor do ar no
ambiente e transferindo-o para a água.
A linha Compress 2000P produz cinco
vezes mais energia em forma de calor do
que consome em energia elétrica e
torna-se ainda mais econômica se utilizada
em conjunto com um aquecedor solar.

Ti

Titanium

Qualidade e durabilidade
Condensador em titânio,
altamente resistente a corrosão
e abrasão.
Funcionamento silencioso
Ventilador exclusivo otimizado
para um funcionamento mais
silencioso e eficiente.
Energia renovável
Utiliza o calor do ar no
ambiente como fonte de
energia, transferindo-o para a
água.

Compress 2000P 8, 15 e 20 kW

O uso recreativo ou esportivo das piscinas e
spas não precisam mais ficar de lado nos
dias sem sol ou naquelas noites em que a
temperatura externa está mais baixa.
Para garantir conforto térmico o ano todo
em qualquer condição climática, as bombas
de calor da linha Compress 2000P são a
solução ideal.
Modelos
para piscinas:

Pequena

Média

Grande

Programação de eventos
(modelos 15 kW e 20 kW)
Configure até 3 eventos diários
para funcionamento da bomba de
calor.
Novo painel
Através do novo painel é possível
ter total controle da temperatura,
status do funcionamento e todos
os outros recursos, de forma
simples e intuitiva.

CONFIANÇA
Maior durabilidade, com a tradição da Bosch e
uma equipe de especialistas sempre pronta para
atender.

CONTROLE

Escolha a temperatura da sua piscina através do
controlador eletrônico.

CONFORTO
Funcionamento eﬁciente e silencioso no
aquecimento de piscinas cobertas ou
descobertas.
NOVOS MODELOS
Modelo

CS2000P 8-S

CS2000P 15-S
798 x 986 x 420

CS2000P 15-Tx
798 x 986 x 420

Dimensões A/L/P (mm)

614 x 1.011 x 357

Peso líquido (kg)

70 kg

74 kg

74 kg

Capacidade térmica

8,60 kW
7.396 kcal/h
29.344 BTU/h

14,4 kW
12.385 kcal/h
49.146 BTU/h

16,3 kW
14.015 kcal/h
55.617 BTU/h

Potência elétrica (kWh)

1,53 kW

2,38 kW

3,91 kW

Coeﬁciente de
performance - COP¹

5,65

6,05

5,57

Alimentação elétrica

220V-1F

220V-1F

220V-3F

NOVO MODELO
Modelo
Dimensões A/L/P (mm)

CS2000P 20-S

CS2000P 20-Tx

CS3000P 20-T²

930 X 1.086 X 490

930 X 1.086 X 490

735 x 1.200 x 480

Peso líquido

93 kg

93 kg

109 kg

Capacidade térmica

20,4 kW
17.541 kcal/h
69.608 BTU/h

20,0 kW
17.197 kcal/h
68.243 BTU/h

19,5 kW
16.380 kcal/h
66.605 BTU/h

Potência elétrica

3,55 kW

3,34 kW

3,85 kW

Coeﬁciente de
performance - COP¹

5,73

5,99

5,00

Alimentação elétrica

220V-1F

220V-3F

380V-3F

¹ Considerando temperatura ambiente de 26 °C e umidade relativa do ar em 60%.
² Modelo com alimentação elétrica 380 V trifásico disponível para regiões determinadas
sob consulta.

Você escolhe
a temperatura
da sua piscina.
Toda a qualidade e a tecnologia da Bosch,
especialista mundial em aquecimento de
água, aliadas à tradição da marca Heliotek.
Na medida para piscinas de vários tamanhos,
como:

Casas e condomínios

Clubes e academias

Hotéis e pousadas

Faça uma simulação.

Acesse nossa ferramenta on-line para fazer
o dimensionamento da solução ideal para
a sua piscina.

Piscina quente, sem complicação.

Contamos com uma equipe de especialistas
para preparar um projeto de aquecimento
sob medida para você.
Central de vendas
11 4166-4600 SP capital e região metropolitana
0800 14 8333 Demais regiões
boschaquecedores.com.br
boschaquecedoresBR
boschaquecedoresBR
boschaquecedoresBR

São Paulo e Grande SP

(11) 2899 1300
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