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Bosch Air Flux – nowa generacja
systemów klimatyzacji VRF
Wiele zastosowań dzięki różnym konfiguracjom
System Air Flux 5300, charakteryzując
się dynamicznie regulowanym
przepływem czynnika (VRF), wymaga
w odróżnieniu do klasycznych instalacji
kanałowych niewielkich przestrzeni
instalacyjnych. Z systemami Air Flux
czynnik cieplny jest transportowany
z jednostki zewnętrznej do jednostek
wewnętrznych przewodami miedzianymi
o zredukowanych średnicach w stosunku
do typowych rozwiązań.

Kompleksowa oferta systemu

Air Flux

W odróżnieniu od instalacji wodnych, systemy freonowe Bosch VRF zajmują mniej miejsca oraz są
łatwiejsze i szybsze w projektowaniu. Nowa oferta obejmuje wysokowydajne jednostki zewnętrzne
o całkowitej wydajności sięgającej 90 kW. W razie konieczności istnieje możliwość połączenia 3 modułów
jednostek zewnętrznych. W ten sposób można uzyskać moc 270 kW w jednym systemie.
Pozwala to elastycznie łączyć jednostki zewnętrzne
w każdej z 13 różnych typów jednostek wewnętrznych, zapewniając szeroki zakres wydajności. Ofertę
dopełniają specjalnie zaprojektowane i łatwe w użyciu
systemy sterowania oraz szeroka gama akcesoriów.
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Dodatkowy styk Dry-contact w sterowniku hotelowym zapewnia szybszą i bardziej elastyczną możliwość montażu i sterowania.
Koncepcję technologiczną stworzono z myślą o jak
największym uproszczeniu pracy instalatora. Na przykład: proces montażu ułatwiają kompaktowe rozmiary
jednostek. Ponadto inteligentne funkcje elektronicznie dbają o ograniczenie czasu rozruchu, a następnie
serwisowania.
Centralny system sterowania zapewnia nie tylko funkcję klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach,
ale również wysoki poziom wygody użytkowania. Obsługa jest intuicyjna, a zastosowanie wielu inteligentnych funkcji pozwala zaoszczędzić czas każdego dnia.
Harmonizację wszystkich elementów modułowego
systemu Air Flux 5300 zapewniono już na etapie projektowania. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi, jednostki robią wrażenie niezależnie od miejsca montażu.

Air Select – narzędzie do projektowania
Air Flux
Dzięki Air Select Bosch planowanie stało się jeszcze
łatwiejsze. Służący do tego celu program umożliwia
szybkie, niezawodne i bezproblemowe konfigurowanie poszczególnych układów Air Flux. Obsługa jest intuicyjna – wymaga minimum wysiłku, zapewniając maksimum korzyści. Dostęp do narzędzia można uzyskać
pod adresem www.bosch-airselect.com. Aby zapewnić do niego pełny dostęp, należy się zarejestrować.
Na stronie można również pobrać wersję na komputer.

Jednostki zewnętrzne Air Flux 5300
Z wprowadzeniem systemu Air Flux 5300 Bosch oferuje całą gamę jednostek do kompleksowej obsługi klimatyzacji budynków. Jest on zbudowany na sprężarce
typu SCROLL z wtryskiem pary. System inteligentnego zarządzania energią automatycznie dostosowuje
temperaturę w obwodzie chłodzącym, zapewniając
najwyższy komfort i największą oszczędność energii.

wszystkim wymaganiom klienta odnośnie klimatyzacji.
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Jednostki wewnętrzne
Typ ścienny

Jednostki wewnętrzne
typ kanałowy

Jednostki wewnętrzne
Typ stojący i przypodłogowo-podstropowy
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Sterowniki
indywidualne
Air Room Control

Wszystko z jednego źródła:
Twój
partner
– Bosch
Bosch
z ofertą
klimatyzacji będzie
Współpraca z Bosch zapewnia dostęp
obecny na targach Forum Wentylado szerokiej gamy produktów i usług kontroli waruncjaw–pomieszczeniach,
Salon Klimatyzacja.
Zapraszamy
ków
ciepłej wody
użytkowej oraz
zdecentralizowanego
zarządzania
energią. Wszystko
na stoisko 111, gdzie
zaprezentujemy
tonową
w połączeniu
z jakością
gwarantowaną
przez markę
generację
systemów
klimatyBosch daje efekt, którego oczekują użytkownicy.

zacji VRF. Prezentowane rozwiązanie
będzie obejmować jednostkę zewnętrzną, jednostki wewnętrzne oraz
automatykę. Ponadto pokażemy także ofertę klimatyzatorów pokojowych
oraz pomp ciepła i rekuperacji.

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801
www.bosch-klimatyzacja.pl
klimatyzacja@pl.bosch.com
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konfiguracjom – łatwy sposób zarządzania
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