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Klimatyzatory pokojowe Bosch
typu split z serii Climate

Climate 5000i
Climate 5000i wyposażony jest w dodatkowe funkcje w postaci jonizatora oraz filtra BIO,
które pozwalają na oczyszczenie powietrza i zadbają o zdrowie. Automatyczna zmiana kierunku
nawiewu zarówno w pionie, jak i poziomie umożliwia równomierne rozprowadzanie powietrza
w pomieszczeniu. Model ten dostępny jest w 2 wariantach mocy: 2,6 oraz 3,5 kW. Klasa
efektywności energetycznej – chłodzenie/grzanie – A+++/A+.

Climate 3000i
Climate 3000i cechuje wyjątkowy design oraz wysoka jakość wykonania. Pełen zakres
funkcjonalności pozwala na osiągnięcie komfortu dopasowanego do potrzeb każdego domownika.
Nowa możliwość sterowania poprzez aplikację HomeCom Easy zapewnia pełną kontrolę nad
klimatem w domu. Model ten dostępny jest w 4 wariantach mocy: 2,6; 3,5; 5,3 oraz 7 kW.
Klasa efektywności energetycznej – chłodzenie/grzanie – A++/A+.

W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na klimatyzację.
Wiąże się to m.in. ze zmianami klimatycznymi. Urządzenia klimatyzacyjne
są używane głównie do chłodzenia pomieszczeń, ale oprócz tego oferują
wiele dodatkowych funkcji, takich jak możliwość filtrowania powietrza
czy regulowania wilgotności.
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Zużycie energii klimatyzacji
Zużycie energii przez klimatyzator zależy od
jego mocy. Klimatyzatory Bosch mają moce
od 2 do 7 kW, więc obliczenie zużycia jest dość
proste. Wystarczy pomnożyć moc urządzenia
przez średnią liczbę godzin, w których użytkownik korzysta z niego w ciągu dnia, a w rezultacie
pomnożyć ją przez cenę za kilowatogodzinę.
Funkcją klimatyzatora jest obniżanie temperatury, więc wybór odpowiedniej temperatury
jest właściwym sposobem na niezwiększanie

Climate 6000i
Oferuje inteligentne rozwiązania – podczas nieobecności użytkownika, urządzenie automatycznie
obniża częstotliwość pracy, aby oszczędzać energię (Human sensor). Dzięki specjalnemu czujnikowi
dostosowuje wilgotność w pomieszczeniu 35-85%. Sprawdzona technologia jonizacji wraz z filtrem
BIO gwarantują polepszenie jakości powietrza. Model dostępny jest w 4 wariantach mocy: 2,6;
3,5; 5,3 oraz 7 kW. Klasa efektywności energetycznej – chłodzenie/grzanie – A+++/A++ (modele
2,6 i 3,5 kW) lub A+++/A+ (modele 5,3 i 7,0 kW). Climate 6000i cechuje niezwykle łatwy montaż
oraz wysoka jakość wykonania. Opracowana przez Bosch płyta montażowa ułatwia bezbłędny
i szybki montaż jednostki wewnętrznej. Dzięki wbudowanej poziomicy i specjalnej matrycy na
śruby, nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Konserwacja jednostki wewnętrznej nie
jest skomplikowana. Wentylator i silnik można zdemontować odkręcając tylko jedną śrubę.
Skrzynka przyłączeniowa i płytka są dostępne od przodu urządzenia. Dużo miejsca z tyłu jednostki
wewnętrznej ułatwia poprowadzenie rur łączących z jednostką zewnętrzną oraz odprowadzenie
skroplin kondensatu.

Poprawa jakości powietrza
W zależności od rodzaju filtra wbudowanego
w urządzenie klimatyzacyjne, powietrze będzie
oczyszczane na różne sposoby, ale już sama instalacja klimatyzatora gwarantuje stałą wymianę powietrza i mniejszą ilość cząstek zawieszonych w powietrzu, a tym samym mniejsze ryzyko

przenoszenia chorób zakaźnych. W tym aspekcie
urządzenia klimatyzacyjne przynoszą dodatkowe
korzyści osobom cierpiącym na alergie, ponieważ powietrze, którym oddychają jest czystsze.
Dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym, filtracja powietrza staje się coraz bardziej
efektywna.
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zużycia. Utrzymywanie zakresu temperatury 2426°C jest uważane za najbardziej wydajną opcję
i taką, która zapewnia najwyższy poziom komfortu powietrza w pomieszczeniach. Im większa różnica między wnętrzem klimatyzowanego pomieszczenia a temperaturą zewnętrzną,
tym większe zużycie.
Konserwacja klimatyzacji
Konserwację jednostki wewnętrznej użytkownik
może wykonać sam. Urządzenie typu split należy

Climate Class 8000i
Jednostka wewnętrzna dostępna jest w czterech
wariantach kolorystycznych: biały, titanium,
srebrny oraz czerwony. Warto zwizualizować,
jak będzie prezentować się jednostka na ścianie
jeszcze przed zakupem i montażem. Dzięki aplikacji
Climate Select można łatwo i szybko przygotować
wizualizację 3D, dobrać model i sprawdzić warianty
kolorystyczne. W aplikacji dostępne są również
modele z serii Climate. Model ten dostępny jest
w 2 wariantach mocy: 2,5 oraz 3,5 kW.
Należy jednak podkreślić ponadprzeciętny zakres
modulacji mocy. Wariant 2,5 kW oferuje modulacje
w przedziale: 0,9-3,0 kW chłodzenie oraz 0,9-5,0 kW
grzanie. Większa jednostka to odpowiednio 0,9-4,2
kW modulacji mocy dla chłodzenia oraz 0,9-6,5 kW
dla grzania. Serię cechuje również najwyższa klasa
efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie
grzania jak i chłodzenia.
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czyścić szmatką zwilżoną neutralnym detergentem, pamiętając o całkowitym odłączeniu go od
sieci elektrycznej. Jednakże, jednostka zewnętrzna musi być konserwowana i serwisowana wyłącznie przez profesjonalistów, ponieważ zawiera
ona czynnik chłodniczy i konieczne będzie przeprowadzenie kontroli i regulacji, które wymagają specjalnego narzędzia.
Czyszczenie filtrów jest podstawowym zadaniem,
aby zagwarantować dobry przepływ powietrza.
Zwykle filtry należy czyścić na początku każdego sezonu. Wyjęcie ich jest proste, wystarczy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, a potem
odkurzyć i wypłukać w zimnej wodzie. Bardzo
ważne jest, aby nie stosować żadnych środków
chemicznych do filtrów, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.
Jednostka zewnętrzna może być sprawdzona
za pomocą prostej kontroli wzrokowej. Nadmiar
kurzu lub „kłaczków” można usunąć za pomocą
szmatki lub, jeśli jest to możliwe, odkurzyć w celu
usunięcia zanieczyszczeń.
Aplikacja HomeCome Easy
Każdy opisany w tym artykule model klimatyzacji
Bosch (Climate i Climate Class) ma funkcję zdalnego sterowania za pomocą smartfona, dzięki czemu
w pomieszczeniach panuje zawsze dokładnie
taka temperatura, jakiej oczekujesz. Wystarczy
pobrać aplikację Bosch HomeCom Easy i podłączyć klimatyzator do telefonu komórkowego.
Następnie za pomocą aplikacji można sterować
wydajnością chłodzenia systemu za pomocą zaledwie kilku kliknięć, ustawiać harmonogram
pracy i czasy bezczynności, sprawdzać zużycie
energii itd. Modele z serii Climate wyposażone
są w opcjonalne akcesorium w postaci modułu
Wi-Fi, które pozwala na zdalne sterowanie klimatyzacją. Modele Climate Class mają natomiast moduł wbudowany jako wyposażenie standardowe.
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Klimatyzatory Bosch zapewniają czyste
powietrze, dzięki specjalnym filtrom (katalityczny, BIO oraz HD). Poza filtrami,
urządzenia mają funkcję samooczyszczenia (i-Clean). Technologia i-Clean automatycznie zamrażając, a następnie
szybko rozmrażając szron, usuwa kurz,
pleśń i tłuszcz, które, jeżeli przylegają
do wymiennika ciepła, mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Kolejnym elementem, który dba o zdrowie jest
jonizator. Element ten uwalnia do powietrza dodatnie i ujemne jony, które otaczają i w wyniku reakcji chemicznej, zabijają bakterie zamieniając je w nieszkodliwe
cząsteczki wody. Dzięki temu powietrze w domu staje się czyste i zdrowe.
Klimatyzatory pokojowe Bosch Climate
Systemy klimatyzacyjne występują w różnych
konstrukcjach. Klimatyzatory pokojowe Bosch to
jednostki split. Układ klimatyzacji typu split jest
podzielony na dwie jednostki zainstalowane na
stałe. Jednostka wewnętrzna służy do zasysania i filtrowania powietrza. Sprężanie i rozprężanie czynnika chłodniczego oraz wydmuchiwanie
gorącego powietrza z pomieszczenia odbywa się
w oddzielnie zainstalowanej jednostce zewnętrznej. Klimatyzatory typu split są znacznie wydajniejsze niż klimatyzatory monoblokowe.

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801,
www.bosch-klimatyzacja.pl
klimatyzacja@pl.bosch.com
rekl ama

III EDYCJA WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH
CAD&BIM – PRZEDPREMIEROWA
PREZENTACJA FLUID DESK BIM
FLUID DESK zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach on-line. Wybierz jeden
z terminów:
· 22 listopad (wtorek),
· 23 listopad (środa),
· 24 listopad (czwartek).
Program każdego dnia jest taki sam, zatem wybierz jeden z najbardziej dogodnych terminów.
Spotkanie to unikalna szansa udziału w przedpremierowej prezentacji FLUID DESK BIM – programu, który w 2023 roku zrewolucjonizuje warsztat pracy nie tylko inżynierów HVAC.
W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną
szczegółowo najnowsze biblioteki CAD & BIM
uznanych producentów: Wilo oraz IMI.
Na warsztatach FLUID DESK nie może zabraknąć
wykładów eksperckich. Tym razem udział wezmą
firmy GRYFIT TECHNIK z premierą klap przeciwpożarowych CX-4S i CX-5 montowanych na powierzchni przegród budowlanych bez użycia zaprawy w czasie krótszym niż 5 min.
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Wybierz termin warsztatów: 22, 23 lub 24 listopad
i wyślij zgłoszenie na adres e-mail: support@fluid-desk.com w tytule maila wpisując Warsztaty
FLUID DESK BIM z InstalReporter i wybraną datę,
a w treści maila imię i nazwisko oraz mail kontaktowy, na który będzie przesłany link do spotkania.
Liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10:30 i potrwają około 3,5 godziny.
Skorzystaj z 20% rabatu przy zakupie wymienionych poniżej pakietów licencji FLUID DESK
· Ventpack + Eksplorator Projektu 5.0 – zamiast
6580 zł netto, zapłacisz tylko 5264 zł netto,
· Ventpack + Hydronicpack 5.0 – zamiast 8580 zł
netto, zapłacisz tylko 6864 zł netto,
· Ventpack + Eksplorator Projektu + Hydronicpack 5.0 – zamiast 10 170 zł netto, zapłacisz tylko 8136 zł netto,
· Ventpack + Eksplorator Projektu + Hydronicpack
5.0 + PREMIUM – zamiast 12 660 zł netto, zapłacisz tylko 10 128 zł netto.
Od 1 stycznia 2023 roku ceny oprogramowania
FLUID DESK wzrosną o 10% (pierwszy raz od 4 lat!)
– zatem obecna promocja to ostatnia szansa,
aby skorzystać z tak niskich cen!
Więcej

