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Kompleksowa oferta systemu 
Air Flux

W odróżnieniu od instalacji wodnych, systemy fre-
onowe Bosch VRF zajmują mniej miejsca oraz są 
łatwiejsze i szybsze w projektowaniu. Nowa ofer-
ta obejmuje wysokowydajne jednostki zewnętrzne  
o całkowitej wydajności sięgającej 90 kW. W razie ko-
nieczności istnieje możliwość połączenia 3 modułów 
jednostek zewnętrznych. W ten sposób można uzy-
skać moc 270 kW w jednym systemie. 
Pozwala to elastycznie łączyć jednostki zewnętrzne  
w każdej z 13 różnych typów jednostek wewnętrz-
nych, zapewniając szeroki zakres wydajności. Ofertę 
dopełniają specjalnie zaprojektowane i łatwe w użyciu 
systemy sterowania oraz szeroka gama akcesoriów.  

Dodatkowy styk Dry-contact w sterowniku hotelo-
wym zapewnia szybszą i bardziej elastyczną możli-
wość montażu i sterowania.
Koncepcję technologiczną stworzono z myślą o jak 
największym uproszczeniu pracy instalatora. Na przy-
kład: proces montażu ułatwiają kompaktowe rozmiary 
jednostek. Ponadto inteligentne funkcje elektronicz-
nie dbają o ograniczenie czasu rozruchu, a następnie 
serwisowania.
Centralny system sterowania zapewnia nie tylko funk-
cję klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach, 
ale również wysoki poziom wygody użytkowania. Ob-
sługa jest intuicyjna, a zastosowanie wielu inteligent-
nych funkcji pozwala zaoszczędzić czas każdego dnia.
Harmonizację wszystkich elementów modułowego 
systemu Air Flux 5300 zapewniono już na etapie pro-
jektowania. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi, jed-
nostki 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 konfigurowa-
nie poszczególnych układów Air Flux. Obsługa jest intu-
icyjna – wymaga minimum wysiłku, zapewniając mak-
simum korzyści. Dostęp do narzędzia można uzyskać 
pod adresem www.bosch-airselect.com. Aby zapew-
nić 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 oferu-
je całą gamę jednostek do kompleksowej obsługi kli-
matyzacji budynków. Jest on zbudowany na sprężarce 
typu SCROLL z wtryskiem pary. System inteligentne-
go zarządzania energią automatycznie dostosowuje 
temperaturę w obwodzie chłodzącym, zapewniając 
najwyższy komfort i największą oszczędność energii.

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. 

Bosch Air Flux – nowa generacja 
systemów klimatyzacji VRF

Wiele zastosowań dzięki różnym konfiguracjom

http://www.instalreporter.pl
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mercyjne typu split: kasetonowe, kanałowe, przypo-
dłogowo-podstropowe i konsola w zakresie mocy 
3,5-14,0 kW. Klimatyzatory te są wyposażone we wbu-
dowane pompki skroplin, w standardzie wyjście On/
Off oraz możliwość podłączenia do BMS, pozwalają-
ca na szersze aplikacje komercyjne; 
• Multi Split: do większych mieszkań, domów  
jednorodzinnych oraz biur – systemy multi charak-
teryzują się możliwością podłączenia od jednej do 
pięciu jednostek wewnętrznych w zakresie mocy  
2,3-7,0 kW do jednego agregatu jednowentylatoro-
wego w zakresie 5,2-12,3 kW.

Długość orurowania miedzianego sięgająca 1000 m 
oraz różnica wysokości do 110 m pomiędzy jednost-
ką wewnętrzną a zewnętrzną zapewnia elastyczność 
projektowania i łatwość montażu.
Automatyczne napełnianie oraz łatwy dostęp do da-
nych systemu za pośrednictwem specjalnej płytki
serwisowej dodatkowo ułatwia proces montażu.
Dzięki wielu automatycznym układom kontroli, sys-
tem działa niezawodnie każdego dnia. Algorytm pra-
cy sprężarki oraz funkcje trybu awaryjnego zapew-
niają niezawodność działania systemu chłodzenia  
w budynku. Dzięki różnym profilom priorytetów  
o wiele łatwiej jest uwzględniać różne wymagania 
danego budynku.
Tryb cichy „multisilent” z 11 różnymi opcjami (night 
silent mode, silent mode, super silent mode) pozwa-
lają zmniejszyć poziom hałasu, gdy jest to koniecz-
ne. Nowa technologia przeciwdziałająca wibracjom 
w połączeniu z rurami z metali miękkich do odpro-
wadzania i wtryskiwania mediów do sprężarki za-
pewnia niski poziom hałasu.

Główne zalety systemu Air Flux:
•	nowa	konstrukcja	zapewnia	elastyczność	projek-
towania, niskie koszty inwestycyjne, niskie wyma-
gania przestrzenne,
•	13	modułów	do	90	kW,
•	moc	układu	można	zwiększyć	do	270	kW,	dzięki	in-
stalacji kaskadowej do trzech jednostek,
•	wysoka	wydajność	o	wartości	EER	sięgającej	4,75	
oraz COP do 5,50,
•	atrakcyjna	konstrukcja.

Inne urządzenia klimatyzacyjne 
marki Bosch

• RAC: do mieszkań, niewielkich pomieszczeń biu-
rowych i serwerowni – urządzenia pokojowe, na-
ścienne typu split w czterech modelach o mocy 2,6-
7,3 kW. Urządzenia oparte są na pracy z czynnikiem 
R410A oraz R32;
• SCAC: do większych biur, domów, mieszkań, 
sklepów, aptek oraz serwerowni – urządzenia ko-

Bosch z ofertą klimatyzacji będzie 
obecny na targach Forum Wentyla-
cja – Salon Klimatyzacja. Zapraszamy 
na stoisko 111, gdzie zaprezentujemy 
nową generację systemów klimaty-
zacji VRF. Prezentowane rozwiązanie 
będzie obejmować jednostkę ze-
wnętrzną, jednostki wewnętrzne oraz 
automatykę. Ponadto pokażemy tak-
że 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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Inteligentne rozwiązania systemów VRF do hoteli 
i budynków komercyjnych
Systemy VRF dwururowe z rozróżnieniem trybu 
chłodzenia i grzania, idealnie sprawdzają się do 
kondycjonowania powietrza w  biurach i podobnych 
obiektach – tam gdzie liczy się komfort pracy lub 
samego przebywania. Dzięki  szerokiej ofercie jed-
nostek zewnętrznych (do 90 kW w jednym module) 
oraz jeszcze liczniejszej ofercie jednostek wewnętrz-
nych w połączeniu z zaawansowanym sterowaniem 
indywidualnym jak i centralnym, urządzenia Bosch 
sprostają każdym wymogom inwestorskim oraz 
oczekiwaniom użytkowników. W przeciwieństwie 
do instalacji wodnych, systemy freonowe Bosch VRF 
zajmują mniej miejsca, są łatwiejsze i szybsze 
w projektowaniu. Dodatkowy styk Dry-contact 
w sterowniku hotelowym zapewnia szybszą i bar-
dziej elastyczną możliwość  montażu i sterowania.

Kompleksowa  oferta systemu Air Flux
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 specjalne zaprojektowane, i łatwe 
w użyciu systemy sterowania oraz szeroka gama  
akcesoriów.

Łatwy montaż i konserwacja: 
Technologia Air Flux
Koncepcję technologiczną stworzono z myślą  
o jak największym uproszczeniu pracy instalatora.  
Na przykład: proces montażu ułatwiają kompaktowe 
rozmiary jednostek. Ponadto inteligentne funkcje elek-
tronicznie dbają o ograniczenie czasu rozruchu,  
a następnie serwisowania.

Łatwe sterowanie: 
Zalety centralnego systemu sterowania
Dzięki centralnemu systemowi sterowania, zarządzanie 
systemem Air Flux w poszczególnych pomieszczeniach 
jest dziecinnie proste. System zapewnia nie tylko 

Wiele zastosowań dzięki różnym 
konfiguracjom – łatwy sposób zarządzania
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Jednostki zewnętrzne Jednostki wewnętrzne 
Typ kasetonowy

W systemie Air Flux 5300 Bosch oferuje nowy, atrakcyjny, modułowy system do tworzenia układów 
klimatyzacji. Stosując jedno rozwiązanie z jednego źródła można w łatwy i praktyczny sposób sprostać 
wszystkim wymaganiom klienta odnośnie klimatyzacji.

funkcję klimatyzacji w poszczególnych pomieszcze-
niach, ale również wysoki poziom wygody użytkowania. 
Obsługa jest intuicyjna, a dzięki zastosowaniu wielu  
inteligentnych funkcji, pozwala zaoszczędzić czas 
każdego dnia.

Przyjazna technologia: konstrukcja Air Flux
Harmonizację wszystkich elementów modułowego  
systemu Air Flux 5300 zapewniono już na etapie  
projektowania. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi, 
jednostki robią wrażenie niezależnie od miejsca montażu.

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

Wszystko z jednego źródła:
Twój partner – Bosch
Współpraca z Bosch zapewnia dostęp  
do szerokiej gamy produktów i usług kontroli warun-
ków w pomieszczeniach, ciepłej wody użytkowej oraz 
zdecentralizowanego zarządzania energią. Wszystko 
to w połączeniu z jakością gwarantowaną przez markę 
Bosch daje efekt, którego oczekują użytkownicy.
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Jednostki wewnętrzne  
Typ stojący i przypodłogowo-podstropowy

Jednostki wewnętrzne
Typ ścienny

Jednostki wewnętrzne  
typ kanałowy

Sterowniki 
indywidualne 

 Air Room Control

Sterownik centralny 
Air Center Control
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