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Climate Class 8000i to oszczędność energii:
- tryb czuwania – inteligentna technologia umoż-
liwia urządzeniu automatyczne przechodzenie  
w tryb oszczędzania energii. w trybie czuwania na-
stępuje zmniejszenie zużycia energii z 5 w do ok. 
1 w na godzinę, co stanowi 80-90% oszczędności;
- timer on/off oraz dwa tryby pracy zegara 12 lub 24 h;
- utrzymywanie temperatury na poziomie 10°C;
- tryb ECO – uruchamia ekonomiczny tryb klima-
tyzatora. Skutkuje to redukcją zużycia energii na-
wet do 20% w porównaniu z pracą w trybie kon-
wencjonalnym.

Różnorodne funkcje urządzeń Climate Class 
8000i zapewniają komfort i efektywność:
- tryb szerokiego nawiewu powietrza,
- tryb obsługi wielu pomieszczeń (Multi Space),
- automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pio-
nie i poziomie,
- wbudowane sterowanie zdalne wi-Fi,
- funkcja efekt Coandy zapewnia optymaliza-

cję przepływu powietrza w trybie chłodzenia  
i ogrzewania,
- tryb cichy jednostki zewnętrznej,
- smart pilot,
- tryb Full Power Mode,
- Intelligent Eye.

Klimatyzatory pokojowe Bosch mają funkcję 
ogrzewania i chłodzenia. Urządzenia Climate 
Class są niezwykle wydajne. Oznacza to, że kli-
matyzator zawsze pracuje przy minimalnym 
zużyciu energii – zapewnia to najwyższą klasę 
efektywności energetycznej A+++. Niskie zuży-
cie energii w trybie czuwania i funkcje oszczędza-
nia energii dodatkowo poprawiają ten bilans. Są 
więc dobrym rozwiązaniem nie tylko na upalne 
dni, ale mogą także ogrzać powietrze w domu, 
kiedy na zewnątrz robi się chłodniej.
Obsługa jest łatwa i intuicyjna. To oznacza, że 
nie potrzeba specjalnych instrukcji, by użytkow-
nik dostosował urządzenie do swoich potrzeb. 
Menu zapewnia również wiele funkcji automa-
tycznych, które można wybrać za dotknięciem 
jednego przycisku.
Klimatyzatory Climate Class 8000i wyposażo-
no w łatwy w czyszczeniu filtr powietrza. Mają 
także dodatkowo funkcję samooczyszczania 
(Self Cleaning Mode), jonizator Plasmacluster 
neutralizujący bakterie, wirusy i zapachy oraz 
tryb osuszania (Dry Mode), które poprawiają ja-
kość powietrza w pomieszczeniach.

Ten klimatyzator wie, czego potrzebuje użytkownik. Inteligentne 
funkcje oraz pilot smart pozwalają stworzyć komfortowy klimat 
przez cały rok. Każdego dnia można cieszyć się zdrowym 
powietrzem dzięki technologii jonizacji Plasmacluster. Jednostka 
wewnętrzna dostępna jest w czterech wariantach kolorystycznych: 
biały, srebrny, titanium oraz czerwony. 
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Dane techniczne - Climate Class 8000i

Chłodzenie

A++ +→ D

Grzanie

A++ +→ D

Uwaga: Dane techniczne dla pozostałych wariantów kolorystycznych są takie same.
Podane wydajności obliczone przy poniższych parametrach:
chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C (DB)/19°C (WB); temperatura zewnętrzna 35°C (DB)/24°C (WB); grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C (DB)/15°C (WB);  
temperatura zewnętrzna 7°C (DB)/6°C (WB); Długość instalacji rur dla połączonych jednostek 7,5 m. Różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną 0 m.
Wymiary, dane techniczne i funkcje mogą ulec zmianie co jest podyktowane udoskonalaniem produktu. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Nazwa kompletu 
Nr katalogowy

CLC8001i-Set 25 E 
7733701688

CLC8001i-Set 35 E 
7733701692

Jednostka wewnętrzna 
 Nr katalogowy

CLC8001i-W 25 E 
7733701639

CLC8001i-W 35 E 
7733701644

Jednostka zewnętrzna 
 Nr katalogowy

CLC8001i 25 E 
7733701643

CLC8001i 35 E 
7733701648

Zasilanie V/Hz/Faza 220-240/~50/1

Maksymalny pobór mocy W 610 910

Maksymalny prąd pracy A 8,7

Chłodzenie

Wydajność Min/Nom./Max kW 0,9/2,5/3,0 0,9/3,5/4,2

Pobór mocy Nominalny (min.-maks.) W 780 (150 -1100)

Prąd roboczy Nominalny (min.-maks.) A 2,3 (0,7 - 2,9) 3,7  (0,7 - 5,2)

SEER W/W 8,5 8,5

Klasa energetyczna ErP – A+++

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 103 145

Grzanie

Wydajność Min/Nom./Max kW 0,9/3,2/5,0 0,9/4,2/6,5

Pobór mocy Nominalny (min.-maks.) W 910 (150 -1750)

Prąd roboczy Nominalny (min.-maks.) A 2,9 (0,7 - 5,6) 4,5 (0,7 - 8,6)

SCOP W/W 5,1 5,1

Klasa energetyczna ErP – A+++

Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/rok 769 879

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys mm 879x229x289 879x229x289

Masa netto/brutto kg 10,0 / 13,0

Przepływ powietrza (maks./śr./min.) m3/h 850 / 590 / 340

Poziom ciśnienia 
akustycznego (maks./min./Si)  dB(A) 45 / 27 / 23 46 / 27 / 23

Poziom mocy 
akustycznej Chłodzenie/ Grzanie dB(A) 57 / 56 59 / 58

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary szer. x gł. x wys mm 800x300x630

Masa netto/brutto kg 39,0 / 43,0

Sprężarka Typ – Rotacyjna

Przepływ powietrza m3/h 1950

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47 48

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie/ Grzanie dB(A) 57 / 59 61 / 59

Instalacja

Czynnik chłodniczy

Typ – R32

Potencjał ocieplenia GWP 675

Fabryczna ilość kg 1,1

Dodatkowa ilość 
(pow. 7,5 m) g/m szczegóły dostęne w instrukcji montażu

Przyłącza rur

Ciecz / Gaz mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 (1/4“/3/8“)

Maks. długość instalacji m 15

Maks. różnica poziomów m 10

Zasilanie 
(do jedn. zewn.)

Jend. zewnętrzna mm² 3x2,5

Jedn. wewn. (z komunikacją) mm² 4x1,5

Zabezpieczenie A 16

Typ sterownika – Standardowy bezprzewodowy

Optymalny zakres pracy
Chłodzenie ℃ -10∼48

Grzanie ℃ -15∼24

Przejdź  Katalog klimatyzatorów Bosch Climate 

Bosch climate class 8000i

– kolory wybrane na podstawie międzynarodowych 
badań trendów kolorystycznych
– efektywna energetycznie klimatyzacja, która zapew-
nia wysoką jakość powietrza w domu
– niski poziom ciśnienia akustycznego zapewnia moż-
liwość relaksu bez uciążliwego hałasu
– doskonała jakość i wyjątkowy design

http://www.instalreporter.pl
https://bosch-klimatyzacja.pl/wp-content/uploads/2021/03/BOSCH_Katalog_klimatyzatory_pokojowe_i_komercyjne_2021-1.pdf
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