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Klimatyzatory pokojowe RAC
Klimatyzatory pokojowe w zakresie wydajności 
2,6-7,0 kw mogą nie tylko ogrzewać i chłodzić, 
ale również poprawiać jakość powietrza i usu-
wać mikroby lub inne niepożądane substancje. 
Oferta produktowa klimatyzatorów obejmuje 
też urządzenia z czynnikiem R32, który jest bar-
dziej przyjazny środowisku. Do wyboru jest jedna  
z dwóch propozycji naściennych jednostek typu 
split Bosch Climate 5000 i Bosch Climate 8500. 

Urządzenia mają możliwość instalacji o maksy-
malnej długości do 50 m z przewyższeniem do 
25 m, co czyni je elastycznymi w zakresie mon-
tażu. Do obsługi jednostek wewnętrznych wy-
korzystywany jest sterownik bezprzewodowy − 
Smart Pilot umożliwiający ustawienie różnych 
parametrów pracy urządzenia. Mają również sze-
reg funkcji dodatkowych np. samooczyszczenia, 
autorestart, tryb snu, tryb eco, turbo, funkcja za-
trzymująca zimne powietrze, utrzymywanie tem-
peratury na poziomie 8°C, czy wykrywanie ewen-
tualnego wycieku czynnika chłodniczego.

Klimatyzatory Single Split
Poza modelami ściennymi oferta zawiera także 
jednostki kasetonowe, kanałowe i przypodłogo-
wo-sufitowe w zakresie wydajności 5,3-14,0 kw.  
Te modele mają możliwość instalacji o maksy-
malnej długości do 65 m z przewyższeniem do 
30 m. Zapewniają funkcję chłodzenia/grzania 
już od temperatury -15°C. Do każdego urządze-
nia dostarczany jest sterownik bezprzewodowy 
lub przewodowy (dla modeli kanałowych) z ty-
godniowym harmonogramem pracy.

Obsługa klimatyzatorów Bosch jest łatwa i intu-
icyjna. Inwestor nie potrzebuje czytać zawiłych 
instrukcji, aby dostosować urządzenie do swoich 
potrzeb. Menu zapewnia również wiele funkcji au-
tomatycznych, które można wybrać za pomocą 
jednego przycisku. w skrócie: seria Bosch Climate 
to najnowocześniejsze rozwiązania technologicz-
ne, które dodatkowo są bardzo łatwe w obsłudze.
Urządzenia są niezwykle wydajne. Umożliwia to 
innowacyjna technologia inwerterowa. Urządzenie  

natychmiast dostosowuje swoją pracę do bie-
żącego zapotrzebowania, robiąc to automatycz-
nie. Oznacza to, że Bosch Climate zawsze pracuje 
przy minimalnym zużyciu energii – nie pojawia się 
więc niepotrzebna jej strata. Niskie zużycie energii  
w trybie czuwania i funkcje oszczędzania energii 
dodatkowo poprawiają ten bilans. Jeśli chcesz, mo-
żesz łatwo dodać do systemu klimatyzacji Bosch 
inne systemy ogrzewania, podłączyć urządzenia 
podgrzewające wodę czy wentylację marki Bosch.

Klimatyzatory z serii Bosch Climate mają funkcję ogrzewania i chłodzenia. Dlatego są dobrym 
rozwiązaniem nie tylko na upalne dni. Można również użyć odpowiednich filtrów, aby poprawić 
jakość powietrza i usunąć mikroby lub inne niepożądane substancje znajdujące się w powietrzu.

Jak zapewnić zdrowy klimat?
Odpowiedź jest prosta – klimatyzacja Bosch

Klimatyzator pokojowy RAC
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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 w każdej z 13 różnych typów 
jednostek wewnętrznych, zapewniając szeroki za-
kres wydajności. Możliwość podłączenia do 256 
jednostek wewnętrznych w stosunku przewymia-
rowania 50-130% mocy systemu. Zakres tempe-
ratury pracy od -20 do 20°C dla trybu grzania oraz 
-5 do 48°C dla trybu chłodzenia. Koncepcję tech-
nologiczną stworzono z myślą o jak największym 
uproszczeniu pracy instalatora. Proces montażu 
ułatwiają kompaktowe rozmiary jednostek. Po-
nadto inteligentne funkcje elektronicznie dbają 
o ograniczenie czasu rozruchu, a następnie kon-
serwacji. Dzięki centralnemu systemowi sterowa-
nia, zarządzanie systemem Air Flux w poszcze-
gólnych pomieszczeniach jest dziecinnie proste. 
System zapewnia nie tylko funkcję klimatyzacji 
w poszczególnych pomieszczeniach, ale również 
wysoki poziom wygody użytkowania. Obsługa 
jest intuicyjna, a dzięki zastosowaniu wielu in-
teligentnych funkcji, pozwala zaoszczędzić czas 
każdego dnia. Nowa technologia przeciwdziała-
jąca wibracjom w połączeniu z rurami z metali 
miękkich do odprowadzania i wtryskiwania me-
diów do sprężarki zapewnia niski poziom hała-
su. Długość orurowania miedzianego oraz różni-
ca wysokości między jednostkami, analogiczne 

jak dla serii RDCI, zapewnia elastyczność projek-
towania i łatwość 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 warunkach 
chłodzenia. Jeden układ chłodzenia mogą tworzyć 
maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne o mocy do 
130% mocy całkowitej jednostek zewnętrznych. 
Układ obsługuje niespotykaną długość orurowa-
nia wynoszącą 1000 m oraz różnicę poziomów 
110 m, co czyni go idealnym do dużych projektów.
Seria Bosch RDCI oferuje ciągłą pracę w trybie 
chłodzenia i grzania w tym samym czasie. Dzię-
ki dodatkowo zastosowanym skrzynkom odzy-
sku 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 2-etapowo, pomimo ciągłej pracy agrega-
tu w trybie grzania. 

Multi Split
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 punktu 
widzenia inwestora jest wygodne, gdyż wystarczy 
jedna jednostka zewnętrzna, a kolejne jednost-
ki wewnętrzne można dodawać w późniejszym 
okresie. wydajność jednostek wewnętrznych  
w zależności od typu, ścienne (kompatybilne  
z RAC) od 2,2 do 7,3 kw oraz kasetonowe i kana-
łowe od 2,2 do 5,3 kw. 

Mini VRF – seria MDCI
Mini-system VRF oferuje wysoce wydajne roz-
wiązanie dla niewielkich budynków komercyj-
nych. Od 4 do 15 pomieszczeń wymaga jedynie 
jednej jednostki zewnętrznej przy zachowaniu  

indywidualnego sterowania w każdym pomiesz-
czeniu. Moc jednostek zewnętrznych wynosi od 
8 do 45 kw. Zakres temperatury pracy od -15 do 
43°C daje duże możliwości wykorzystania ukła-
dów. System Mini-VRF oferuje całkowitą długość 
orurowania do 250 m oraz maksymalną różni-
cę 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. Dostęp do obudowy z 4 kierunków oferuje 
możliwość podłączenia rur i okablowania w wie-
lu miejscach montażu.

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, 
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Mini VRF – seria MDCI VRF − seria Air Flux
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