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RAC

Klimatyzatory pokojowe – najmniejsze urządzenia 
klimatyzacyjne w zakresie wydajności 2,6-7,0 kw. 
Mogą nie tylko ogrzewać i chłodzić, ale również 
poprawiać jakość powietrza i usuwać mikroby 
lub inne niepożądane substancje. Oferta produk-
towa klimatyzatorów została w pełni uzupełnio-
na o modele pracujące z czynnikiem R32. Do wy-
boru jest jedna z dwóch propozycji naściennych 
jednostek typu split Bosch Climate 5000 i 8500.  
Urządzenia mają maksymalną długość instala-
cji do 50 m z przewyższeniem do 25 m, co czyni 
je bardzo elastycznymi w zakresie montażu. Do 
obsługi jednostek wewnętrznych wykorzysty-
wany jest sterownik bezprzewodowy − Smart 
Pilot umożliwiający ustawienie różnych para-
metrów pracy urządzenia, np. prędkość wenty-
latora po osiągnięciu zadanej temperatury, kom-
pensację temperatury czy nawet blokadę trybu 
pracy. Smart Pilot jest kompatybilny z urządze-
niami Bosch występującymi w segmencie CAC.

CAC

w segmencie Multi Split do dyspozycji są 4 agre-
gaty od 5,2 do 12,4 kw z możliwością podłączenia 

od 1 do 5 jednostek wewnętrznych, co z punk-
tu widzenia użytkownika jest wygodne, gdyż nie 
ma konieczności montażu min. dwóch urządzeń, 
a kolejne jednostki wewnętrzne można doda-
wać w późniejszym czasie. wydajność jedno-
stek wewnętrznych od 2,0 do 7,3 kw w zależno-
ści od typu m.in. ścienne – kompatybilne z RAC 
oraz kasetonowe. 
w segmencie SCAC wydajności zostały dobrane 
od 5,3 do 14 kw. w odróżnieniu od multisplit nie 

Aby utrzymać przyjemny chłód w mieszkaniu, domu lub biurze, 
klimatyzacja Bosch jest idealnym rozwiązaniem. Oferta produktowa  
jest szeroka i dopasowana do indywidualnych potrzeb inwestorów. 

Klimatyzatory Bosch  
– przegląd oferty

RAC 8500
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występują jednostki ścienne, natomiast są do-
stępne jednostki kasetonowe, kanałowe i przy-
podłogowo-sufitowe. 

Mini VRF – seRiA MDCi

Mini-system VRF oferuje wysoce wydajne rozwią-
zanie dla niewielkich budynków komercyjnych. 
Od 4 do 15 pomieszczeń wymaga tylko jednej 
jednostki zewnętrznej przy zachowaniu indy-
widualnego sterowania w każdym pomieszcze-
niu. Moc jednostek zewnętrznych wynosi od 8 do 
45 kw i jest wystarczająca dla małych biur, willi, 
mieszkań i sklepów. Zakres temperatury pracy od 
-15 do 43°C daje duże możliwości wykorzystania 
układów. System Mini-VRF oferuje całkowitą dłu-
gość orurowania do 250 m oraz maksymalną róż-
nicę wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną 

a wewnętrzną równą 30 m. Różnica wysokości  
pomiędzy jednostkami wewnętrznymi może wy-
nosić do 8 m. Kompaktowo zaprojektowane jed-
nostki zewnętrzne nie wymagają żadnej specjal-
nej przestrzeni, dzięki czemu można je wygodnie 
transportować windą, co znacząco ułatwia mon-
taż oraz skraca czas i zmniejsza koszty roboci-
zny. Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są łatwe, 
dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do ma-
łych biur i sklepów. Dostęp do obudowy z 4 kie-
runków oferuje możliwość podłączenia rur i oka-
blowania w wielu miejscach montażu.

VRF – seRiA RDCi

Seria RDCI z systemem 3-rurowym oferuje jedno-
czesne chłodzenie i ogrzewanie w jednym ukła-
dzie. Produkt uboczny chłodzenia lub ogrzewa-

nia jest przekazywany tam, gdzie jest potrzebny 
dzięki funkcji zrównoważonego wymiennika cie-
pła, który oszczędza do 50% kosztów w porówna-
niu do konwencjonalnego systemu pompy ciepła. 
Ma możliwość łączenia do 4 modułów, z których 
każdy ma wydajność od 8 do 16 HP (25÷45 kw), 
dzięki czemu można uzyskać wydajność całego 
systemu do 180 kw przy nominalnych warun-
kach chłodzenia. Jeden układ chłodzenia mogą 
tworzyć maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne 
o mocy do 130% mocy całkowitej jednostek ze-
wnętrznych. Układ obsługuje niespotykaną dłu-
gość orurowania wynoszącą 1000 m oraz różnicę 
poziomów 110 m, co czyni go idealnym do du-
żych projektów.
Seria Bosch RDCI umożliwia ciągłą pracę w trybie 
chłodzenia i grzania w tym samym czasie. Dzięki 
dodatkowo zastosowanym skrzynkom odzysku 
ciepła SBOX wyposażonym w zaawansowaną 
automatykę transferu czynnika, system w bar-
dzo efektywny sposób zarządza wymianą ener-
gii między jednostkami wewnętrznymi, znaczą-
co oszczędzając na kosztach energii zużywanej 
przez agregat. wymiennik ciepła jest podzielony 
na 2 niezależne części, dzięki czemu jest odszra-
niany dwuetapowo, pomimo ciągłej pracy agre-
gatu w trybie grzania. 

VRF − seRiA AiR Flux

Nowa oferta obejmuje wysokowydajne jednost-
ki 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 jed-
nym systemie. Pozwala to elastycznie łączyć jed-
nostki zewnętrzne z każdą z 13 różnych typów 
jednostek wewnętrznych, zapewniając szeroki 
zakres wydajności. Możliwość podłączenia do 
256 jednostek wewnętrznych w stosunku prze-

wymiarowania 50÷130% mocy systemu. Zakres 
temperatury pracy od -20 do +20°C dla trybu 
grzania oraz -5 do +48°C dla trybu chłodzenia. 
Koncepcję technologiczną stworzono z myślą o 
jak największym uproszczeniu pracy instalatora. 
Proces montażu ułatwiają kompaktowe rozmia-
ry jednostek. Ponadto inteligentne funkcje elek-
tronicznie dbają o ograniczenie czasu rozruchu, a 
następnie konserwacji. Dzięki centralnemu syste-
mowi sterowania, zarządzanie systemem Air Flux 
w poszczególnych pomieszczeniach jest dziecin-
nie proste. System zapewnia nie tylko funkcję kli-
matyzacji w poszczególnych pomieszczeniach, 
ale również wysoki poziom wygody użytkowa-
nia. Obsługa jest intuicyjna, a dzięki zastosowaniu 
wielu inteligentnych funkcji, pozwala zaoszczę-
dzić czas każdego dnia. Nowa technologia prze-
ciwdziałająca wibracjom w połączeniu z rurami  
z metali miękkich do odprowadzania i wtryskiwa-
nia mediów do sprężarki zapewnia niski poziom 
hałasu. Długość orurowania miedzianego oraz 
różnica wysokości między jednostkami, analo-
giczne jak dla serii RDCI, zapewnia elastyczność 
projektowania i łatwość montażu.

Mini VRF RDCI Air Flux
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