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obecności (Human sensor), który stoi na straży 
oszczędności, dbając o optymalne zużycie ener-
gii. Kiedy czujnik obecności, a dokładniej wykry-
wania ruchu jest aktywny, monituje obecność 
w pomieszczeniu, które jest obsługiwane przez 
urządzenie. Jeśli przez 30 minut czujnik nie wy-
kryje żadnego ruchu w pomieszczeniu, instalacja  

klimatyzacyjna redukuje moc. Gdy ponownie 
będzie wykrywalny ruch w pomieszczeniu, moc 
wzrasta do normalnej wartości. Dzięki temu jeste-
śmy w stanie ograniczyć zużycie energii elektrycz-
nej, a co za tym idzie zadbać o klimat i budżet. 
Nie tylko temperatura powietrza ma znaczenie 
dla pełnego odczucia komfortu. 

Klimatyzator Climate 6000i oferuje inteligent-
ne rozwiązania, które zapewnią komfort i efek-
tywność bez wysiłku. Podczas nieobecności 
użytkownika urządzenie automatycznie obni-
ża częstotliwość pracy, aby oszczędzać energię. 
Dzięki specjalnemu czujnikowi pozwala na do-
stosowanie poziomu wilgotności od 35 do 85%.  

Sprawdzona technologia jonizacji wraz z filtrem 
BIO gwarantują polepszenie jakości powietrza.

Funkcje do zadań specjalnycH

Co wyróżnia model Climate 6000i od pozostałych 
modeli z rodziny Climate? Po pierwsze czujnik 

Powszechnie panuje przekonanie, 
że klimatyzację montuje się głównie 
w okresie wiosenno-letnim, kiedy 
doskwierają upały i użytkownik szuka 
rozwiązania, które przyniesie chłód.  
warto jednak pamiętać, że klimatyzacja 
poza chłodzeniem spełnia również inne, 
ważne funkcje. w zimie może stanowić 
źródło ciepła, a także oczyszczać 
powietrze z zanieczyszczeń.  
Te i inne funkcje ma najnowszy 
klimatyzator z oferty  
Bosch Termotechnika:  
Climate 6000i.

Nowa geNeracja klimatyzatorów pokojowych 
Bosch z serii climate 6000i 
Dobre samopoczucie zależy od powietrza
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Funkcja ECO dostępna jest w trybie chłodzenia. 
Kolejna propozycja to redukcja zużycia mocy 
elektrycznej o 25% lub 50%. Dzięki funkcji GeaR 
można dostosować moc urządzenia do obsługi-
wanego pomieszczenia. Poprzez możliwość re-
dukcji mocy roboczej w trzech zakresach pracy 
50, 75 i 100%, można precyzyjne korzystać z kli-
matyzatora. Kolejna funkcja to Tryb obniżenia.  
Ta funkcja służy oszczędzaniu energii w czasie spo-
czynku. Po godzinie urządzenie grzeje lub chłodzi 
z mniejszą mocą. w tym celu ustawiona tempera-
tura jest zmniejszana o 1 K. Po dwóch godzinach 
ustawiona temperatura zmienia się znowu o 1 K. 
Następnie zachowana zostaje nowa temperatura.

zaawansowane Funkcje pRacy

Funkcja wind avoid me zapobiega nakierowaniu 
na osobę bezpośredniego strumienia powietrza. 
Aby mieć pewność, że urządzenie w środku jest 
czyste, należy skorzystać z funkcji samoczysz-
czenia (iclean). Urządzenie wyposażone jest  
w funkcję samoczyszczenia parownika. w trak-
cie samooczyszczenia dochodzi do zamrożenia 
kurzu, pleśni i tłuszczu. Następnie wszystko jest 
ponownie szybko odmrażane i osuszane gorą-
cym powietrzem. w trakcie funkcji samoczyszcze-
nia wyświetlacz jednostki wewnętrznej wskazu-
je CL. Po 20 do 45 min. funkcja samoczyszczenia 
kończy się automatycznie.

Funkcja dostarczania świeżego powietrza (Ioni-
zer – jonizator). Jony zostają uwolnione do po-
mieszczenia w celu przeciwdziałania obecnym 
w powietrzu substancjom szkodliwym, jak pleśń, 
wirusy i alergeny. 
Gdy użytkownik chce, aby temperatura w naj-
bliższym otoczeniu była dokładnie taka, jaką so-
bie życzy, na pewno pomocna będzie funkcja  
Follow Me. Ta funkcja włącza pilota zdalnego 
sterowania w aktualnej lokalizacji w celu po-
miaru temperatury z częstotliwością co 3 min. 
Jednostka wewnętrzna jest sterowana zależ-
nie od zmierzonych wartości. wystarczy umie-
ścić pilot w miejscu, dla którego ma być ustala-
na temperatura pracy, a wbudowany wewnątrz 
czujnik temperatury przekaże aktualną wartość 
do klimatyzatora. 

Niemniej ważnym aspektem jest utrzymanie od-
powiedniej wilgotności powietrza. Kolejna cie-
kawa funkcja klimatyzatora Climate 6000i to 
możliwość regulacji wilgotności powietrza (Hu-
midity control). Po naciśnięciu przycisku Humi-
dity na pilocie klimatyzatora, można dostosować 
poziom wilgotności powietrza do indywidual-
nych potrzeb (zakres ustawień między 35 a 85%,  
w krokach co 5%). Na wyświetlaczu pokazywana 
jest ustawiona wilgotność powietrza. Inną funk-
cją, która również reguluje wilgotność powietrza 
jest tryb osuszania (dry Mode). w tym trybie 
pracy urządzenie automatycznie dostosowuje  

parametry tak, aby zmniejszyć wilgotność po-
wietrza. Dlatego też m.in. w tym trybie nie moż-
na ustawić prędkości wentylatora. 

Funkcje oszczędzanIa eneRGII

Poza opisanym powyżej czujnikiem obecności, 
klimatyzatory mają kilka dodatkowych ustawień, 
które stoją na straży mniejszego zużycia energii. 
Funkcja eco pozwala na pracę z automatyczną 
prędkością wentylatora i ustawioną tempera-
turą minimalną 24°C. Jeśli ustawiona wcześniej 
temperatura jest niższa, funkcja wyłącza się. 
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Cztery jednostki gotowe do praCy

Climate 6000i dostępny jest w 4 wariantach mocy: 2,6; 3,5; 5,3; 7,0 kw. Najwyższa klasa efek-
tywności energetycznej A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ (dla modeli 2,6 i 3,5 kw) lub A+ (dla 
modeli 5,3 i 7,0 kw) w trybie grzania. Modele z tej serii mają możliwość zdalnego sterowania 
przez aplikację HomeCom Easy, która zapewnia pełną kontrolę nad klimatem w domu lub 
biurze. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze strony Google Play i/lub App Store.
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