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Climate 3000i

Klimatyzatory Climate 3000i cechuje wyjątkowy, 
design oraz wysoka jakość wykonania. Pełen za-
kres funkcjonalności pozwala na dopasowanie 
do potrzeb każdego domownika. Dzięki wyjątko-
wej konstrukcji Bosch, zarówno dla jednostki we-
wnętrznej, jak i zewnętrznej, nowy model całko-
wicie różni się od innych produktów dostępnych 
na rynku. warto podkreślić projekt jednostki ze-
wnętrznej z czarnym grillem i srebrnym pierście-
niem oraz obudową w kolorze białym.
Model ten dostępny jest w 4 wariantach mocy: 
2,6; 3,5; 5,3, 7 kw. Klasa efektywności energe-
tycznej – chłodzenie/grzanie – A++/A+.

Climate 5000i

Druga nowość w ofercie Bosch – Climate 5000i 
to model, w którym szczególną uwagę poświę-
cono jakości powietrza. 
Ten model umożliwia korzystanie z funkcji joni-
zacji powietrza oraz wyposażony jest w dodat-
kowy filtr BIO, który wpływa na polepszenie jako-
ści powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ponadto, 
na komfort i efektywność pracy wpływa również 
automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pio-
nie i poziomie (3D). 
Model ten dostępny jest w 2 wariantach mocy: 
2,6 oraz 3,5 kw. Klasa efektywności energetycz-
nej – chłodzenie/grzanie – A+++/A+.

Dla obu modeli klimatyzatorów ma zastosowanie 
aplikacja HomeCom Easy, która zapewnia pełną 
kontrolę nad klimatem w domu lub biurze.

Wyposażenie

Klimatyzatory wyposażono w filtr katalityczny, BIO 
(model Climate 5000i) oraz HD. Filtr katalityczny  

Climate 3000i oraz Climate 5000i 
to całkowicie nowa propozycja 
klimatyzatorów marki Bosch. 
Klimatyzatory pokojowe Bosch 
mają funkcję ogrzewania oraz 
chłodzenia. Dlatego są dobrym 
rozwiązaniem nie tylko na 
upalne dni, ale mogą także 
ogrzać powietrze w domu, kiedy 
na zewnątrz pogoda staje się 
chłodniejsza. Aby poprawić jakość 
powietrza i usunąć mikroby lub 
inne niepożądane substancje 
znajdujące się w powietrzu, 
zastosowano różne typy filtrów 
oraz jonizator.

Nowa geNeracja klimatyzatorów 
climate 3000i oraz climate 5000i

Climate 3000i

http://www.instalreporter.pl
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matycznie zamrażając, a następnie szybko roz-
mrażając szron, usuwa kurz, pleśń i tłuszcz, które 
mogą powodować nieprzyjemne zapachy. 
Trzecim elementem, który dba o zdrowie, po gru-
pie filtrów oraz funkcji samooczyszczenia, jest jo-
nizator (w modelu Climate 5000i). Element ten 
uwalnia do powietrza dodatnie i ujemne jony, 
które otaczają i w wyniku reakcji chemicznej za-
bijają bakterie, zamieniając je w nieszkodliwe 
cząsteczki wody.

skuteCzne rozWiązania i spokój na lata

Jednostka zewnętrzna może pracować w tem-
peraturze minimalnej sięgającej nawet -15°C. 
Niezawodność pracy zapewnia funkcja odmra-
żania jednostki zewnętrznej zimą lub oczyszcza-
nie jednostki, np. z kurzu w pozostałym okresie. 
Układ jest w stanie dokonać autodiagnozy pra-
cy, wykryć i zakomunikować ewentualny wyciek 
czynnika chłodniczego. Specjalna powłoka an-
tykorozyjna lameli przedłuża bezawaryjną pracę 
urządzenia. Autorestart natomiast zadba o to, aby 
system klimatyzacji nie zapomniał żadnych usta-
wień w przypadku chwilowego braku zasilania. 

DopasoWanie Do potrzeb każDego 
DomoWnika

w jednostce wewnętrznej i pilocie zdalnego ste-
rownia ukryto szereg funkcji, które pomogą speł-
nić nawet najbardziej wygórowane oczekiwania 
użytkownika. 
Przede wszystkim automatyczna zmiana kierunku 
nawiewu w pionie i poziomie w modelu Climate 
5000i, to przydatna funkcja, która skieruje strumień 
powietrza dokładnie tam, gdzie tego oczekuje 
użytkownik. Jeśli potrzebna jest idealna tempera-
tura w miejscu, w którym aktualnie jest użyt-
kownik – można skorzystać z funkcji Follow me.  

Czujnik znajdujący się w pilocie mierzy tempera-
turę dokładnie tam, gdzie się go umieści. 
Kolejna przydatna funkcja to tryb unikania po-
dmuchu wiatru (wind Avoid me). Tryb ten dosto-
sowuje kierunek nawiewu za pomocą pilota i po-
zwala cieszyć się przyjemnym klimatem. 
wszystkie główne funkcje można zmienić, mody-
fikując programy pilota. Można zaprogramować 
najczęściej używane ustawienia i usunąć te, któ-
re są niepotrzebne. 

oszCzęDność Dla buDżetu

Modele Climate mają kilka funkcji, które zatrosz-
czą się nie tylko o budżet, ale i o środowisko na-
turalne poprzez redukcję zużycia energii elek-
trycznej. Przydatna funkcja Gear pozwala na 
dostosowanie mocy urządzenia do obsługiwa-
nego obiektu. Poprzez możliwość redukcji mocy 
roboczej w trzech zakresach pracy 50, 75 i 100%, 
można precyzyjnie korzystać z klimatyzatora. 
Tryb pracy ECO pozwala na oszczędność do 20% 
energii przy pracy klimatyzatora powyżej 8 godzin. 
Jest on dostępny tylko w trybie chłodzenia. Je-
śli nie korzysta się z klimatyzatora, w trybie czu-
wania zużycie energii wynosi mniej niż 1 w. Do-
datkowo można uruchomić opcję utrzymywania 
temperatury na poziomie 8°C lub timera, który 
można bardzo łatwo ustawić. Klimatyzator wy-
łączy się automatycznie po ustawionym czasie.

eliminuje formaldehydy i inne lotne związki or-
ganiczne, jak również szkodliwe gazy i zapachy. 
Filtr BIO składa się ze specjalnego enzymu oraz 
biofiltra (HEPA), który wychwytuje cząsteczki ku-
rzu, grzyby i mikroby i eliminuje bakterie poprzez 
rozpuszczenie ich ściany komórkowej. Przeciw-
pyłowe działanie filtra HD o wysokiej gęstości 
jest wyższe o ponad 50% w porównaniu do tra-
dycyjnych filtrów tego typu. Może on oczyścić do 
80% kurzu i pyłków z powietrza. 
Poza filtrami, urządzenia mają funkcję samo-
oczyszczenia (iClean). Technologia iClean auto-
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Obejrzyj  Filmy o klimatyzatorach bosch

PObierz  Folder o klimatyzatorach bosch

Climate 5000i

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXb9KrWhBIn6tzbR7PLQvN8eGw5c-pesB
https://bosch-klimatyzacja.pl/wp-content/uploads/2021/03/BOSCH_Katalog_klimatyzatory_pokojowe_i_komercyjne_2021-1.pdf
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