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Din expert hela vägen

Komplett system  
– trygg process

Oavsett vilka behov det handlar om kan vi erbjuda ett komplett 
system för att tillgodose kraven på såväl inomhusklimat, låga 
energikostnader som miljöanpassning. Utöver experterna på vår 
fastighetsavdelning får du tillgång till en process som hjälper dig 
hela vägen till leverans. För att du alltid ska känna dig trygg har 
vi även byggt upp en särskild serviceorganisation, som står redo 
att snabbt rycka ut om det skulle behövas.

Dimensionering och 
projektering med digitala  

verktyg. Komplett 
systemlösning med schema, 

materialspecifikation och 
komplett dokumentation.

Möjlighet till komplett 
leverans från en och samma 
leverantör vilket förenklar 

projektarbetet.

5 års garanti med full support  
och service.

Före Under Efter



Enkel inloggning
För att få tillgång till Systemguiden och vårat beräkningsverktyg, loggar 
du in i VPW2100. Du behöver inte ha kundnummer* hos oss, det räcker 
med att registrera ett Bosch-id, logga in och välja Konsult.

Systemguiden är det digitala verktyget för alla som arbetar 
med stora villor, fastigheter, lokaler och industrier. Här får 
du all information som behövs inför en installation direkt 
framför dig på skärmen. Här hittar du bland annat förslag på 
hela systemlösningar, kompletta materiallistor, fullständig 
dokumentation och kan på egen hand laborera med olika 
uppgifter för att se vad som passar bäst för den aktuella 
fastigheten.

Vårt egenutvecklade beräkningsverktyg, VPW2100, hjälper 
dig ta fram exakt rätt uppgifter och den bästa lösningen för 
fastigheten. Kalkylerna hjälper dig att välja rätt lösning och 
ger förslag på så väl värmepump och dimensionering som 
framtida driftskostnader.
Våra fastighetsvärmepumpar och utvalda tillbehör finns även 
med som BIM-objekt i MagiCAD Cloud, för användning i 
plattformarna Revit och AutoCAD.

Smarta verktyg

Din guide i vårt  
system och produkter

Våra verktyg hjälper dig att
• Ta fram komplett underlag med flödesschema, 

funktionstexter och materialspecifikation.

• Dimensionera varmvattenbehovet efter antal 
lägenheter.

• Välja tillskottsvärme med olja, el eller fjärrvärme.

• Få tillgång till all dokumentation.

• Hitta ritningar i PDF och DWG-format.

*För full funktionalitet i VPW2100 behövs kundnummer. Följ instruktionerna vid registrering eller kontakta supporten för hjälp.  
Garantiregistrering gör du i Bosch PartnerPortal (partner.bosch-climate.se).

www.vpw2100.com



Lars Hoppe
Projektingenjör Norr  

070-420 15 08 
lars.hoppe@se.bosch.com

–
35 års praktisk och teoretisk  

erfarenhet inom fastighets- området. 
Utgår från Enköping. 

Emil Carlsson
Projektingenjör Sydväst 

073-595 84 29 
emil.carlsson@se.bosch.com

–
Rörmokaren som blev ingenjör, har 
arbetat med fastighetsfrågor i nära  

20 år. Utgår från Gränna.

Anders Lund
Projektingenjör Sydost 

070-301 94 75 
anders.lund@se.bosch.com

–
18 år i branschen och flera års 

erfarenhet av projektledning vid stora 
installationer. Utgår från Tranås.

När du väljer att arbeta med våra värmepumpar får du 
inte bara tillgång till några av marknadens bästa och mest 
flexibla produkter, du får också tillgång till experterna 
på vår fastighetsavdelning. Här arbetar några av landets 
mest engagerade och erfarna specialister, med över 30 års 

erfarenhet av systemlösningar i allt från stora idrottsarenor 
till butikslokaler och flerbostadshus. Våra projektingenjörer 
är involverade i hela processen. De bidrar med sin erfarenhet 
och sitt tekniska kunnande som en extra resurs och trygghet 
för dig och ditt projekt. 

Vi är Commercial Energy Solutions

Resurs och trygghet  
i små och stora projekt



Anders Nilsson
Fastighetsprojekt Inne

0140 - 38 66 20 
fastighet@se.bosch.com

Joacim Lindersson
Fastighetsprojekt Inne

0140 - 38 66 20
fastighet@se.bosch.com

Johan Fransson
Servicesupport
0140 - 38 45 00

asa@se.bosch.com

Christian Sundblad
Fälttekniker Service

0140 - 38 45 00
asa@se.bosch.com

Joachim Selinder
Servicesupport
0140 - 38 45 00

asa@se.bosch.com

Benny Stridh
Servicesupport
0140 - 38 45 00

asa@se.bosch.com

Johan Svensson
Servicechef Norr
0140 - 38 41 53

johan.svensson@se.bosch.com

Philip Bauschke
Fastighetsprojekt Inne

0140 - 38 66 20
fastighet@se.bosch.com

Jakob Borg
Servicechef Syd
0140 - 38 43 21

jakob.borg@se.bosch.com

Med Backoffice i småländska Tranås får du en hel verktygslåda av 
engagerade experter som viger hela dagarna åt lösningar för stora 
fastighetsprojekt, från offerering och orderhantering till dimensionering 
och servicesupport – och de är aldrig mer än ett samtal bort.

Niklas Jakobsson
Försäljningschef 

070-388 67 15 
niklas.jakobsson@se.bosch.com

Bara ett samtal bort

Backoffice



54, 64, 72 & 80 kW 
De större storlekarna är med 
liggande konstruktion och kan 
anslutas från 3 olika håll - topp, 
från sidan eller bakåt. Detta gör 
även att två värmepumpar kan 
staplas på varandra. Externa 
cirkulationspumpar och display.

22, 28, 38 & 48 kW 
De mindre storlekarna är med stående 
konstruktion och levereras med integrerad 
display och cirkulationspumpar. De två 
minsta modellerna levereras även med 
inbyggd elpanna och växelventil.

Med vår Compress 7000 LW får du ett komplett system 
för hållbar uppvärmning. Alla modeller i serien ger stabil 
drift, höga framledningstemperaturer och är laddade med 
energibesparande programvara och belönade med högsta 
energimärkning A+++. Compress 7000 LW finns i åtta 
effektstorlekar mellan 22 kW och 80 kW, stående eller 
liggande chassi. Serien kommer med generösa garantier för 
hållbar, trygg och ekonomisk uppvärmning. Länge.  

• Belönad med högsta energimärkning A+++

• Åtta effektstorlekar från 22 kW till 80 kW

• Flexibelt system med stående och liggande chassin

• Lång trygghet med generösa garantier

Rätt värmepump till ditt projekt

Flexibla Compress 7000 LW
Vi har installerat värmelösningar i alla typer av fastigheter i hela 
landet. Och vi har en lösning som passar just din fastighet – 
oavsett geografiskt läge, typ och verksamhet. 

All information om serien och våra andra produkter till större fastig-
heter hittar du på bosch-climate.se/fastighet.  
För snabbvisning av teknisk fakta eller tillgång till all dokumenta-
tion för 7000 LW, scanna respektive QR-kod.

Dokumentation,  
utökat produktblad  
och underlag. 

Teknisk fakta  


