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Mono split – Technische gegevens 
Outdoor Units: Climate 5000 Indoor Unit

12, 18, 24 kBtu/h R32; EEC: A++/A+ (gemiddelde klimaatzone)                     

Werkingsbereik T°C (koud/warm): -15 tot +50 / -15 tot +24;    

Geluidsvermogen LWA: 61dBA (max) voor 09kBtU

Climate 5000

12 kBtu/h ► 3,6 kW

18 kBtu/h ► 5,3 kW

24 kBtu/h ► 7,0 kW

Nieuw gamma Climate 5000
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Mono split – Artikelnummer

Productnaam en vermogen Artikelnummer Pakket-nummer

Climate 5000 RAC 2,6-3 IBW 7733700753
7739453996

Climate RAC 2,6-2 OUE 7733700754

Climate 5000 RAC 3,5-3 IBW 7733700755
7739453997

Climate RAC 3,5-2 OUE 7733700756

Climate 5000 RAC 5,3-3 IBW 7733700757
7739453998

Climate RAC 5,3-2 OUE 7733700758

Climate 5000 RAC 7-3 IBW 7733700759
7739453999

Climate RAC 7-2 OUE 7733700760

Nieuw gamma Climate 5000
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Mono split – Nomenclatuur
Single Split

5000  Comfort 

2 

Waardeniveau

3 

Vermogen/Type koelmiddel

Producttype

5000 2,6 OUE

Nomenclatuur van 

de airconditioning-

producten:

Vermogen in kW

OUE ► R32

OU ► Outdoor Unit

IBW ► Indoor basic Wall type

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies
FUNCTIES Climate 5000

Gezondheid

Hogedichtheidsfilter inbegrepen

Koude katalysatorfilter inbegrepen

Biofilter inbegrepen

Zelfreiniging inbegrepen

Betrouwbaar-

heid

Zelfdiagnose inbegrepen

Ventielbeschermkap (OU) inbegrepen

Anti-roestkast inbegrepen

Linkse bevestigingsplaat (metaal) inbegrepen

Koelmiddellekdetectie inbegrepen

Lage omgevingskoeling inbegrepen

Verwarmingsband (carter OU) niet inbegrepen

Verwarmingsband (chassis OU) niet inbegrepen

Bescherming vloeistof N inbegrepen

Gouden vleugelklep inbegrepen

Comfort

Turbo-modus inbegrepen

Bidirectionele luchtstroom inbegrepen

Verticale lamelbeweging (via afstandsbediening) 
+ L/R-beweging

inbegrepen

Stille modus inbegrepen

Temperatuurcompensatie inbegrepen

5 snelheden van de externe ventilator inbegrepen

12 snelheden van de interne ventilator inbegrepen

Slimme anti-koudelucht inbegrepen

Verwarming 8 °C (vorstbescherming) niet inbegrepen

Horizontale lamelbeweging (via afstandsbediening) 
+ boven-benedenbeweging

niet inbegrepen

Luchtcirculatiesysteem laag geluidsniveau niet inbegrepen

Snelle koeling/verwarming niet mogelijk

Volg mij niet inbegrepen

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies

FUNCTIES Climate 5000

Energie-

besparing

Koperen leidingen met binnengroef inbegrepen

Verdamper met meerdere bochten inbegrepen

Hydrofiele aluminium vleugelklep inbegrepen

Slaapstand inbegrepen

1W stand-by inbegrepen

ECO of stille modus niet inbegrepen

Gemak

Eenvoudig te reinigen paneel inbegrepen

Bidirectionele afvoer inbegrepen

Automatische herstart inbegrepen

Klokprogramma inbegrepen

Praktische handgreep (OU) inbegrepen

Lamelpositiegeheugen inbegrepen

I Remote inbegrepen

Geïntegreerde verticale lamellen inbegrepen

Mono- en multicompatibel inbegrepen

Noodgebruik inbegrepen

Nieuw gamma Climate 5000
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Afstandsbediening
Afstandsbediening

RG57B/BGE

Artikelnummer 7739832509

Combineerbaar met Climate 5000

Kenmerk Kort model

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies - Samenvatting

 Koelmiddellekdetectie (Refrigerant Leakage Detect):

Wanneer het toestel een koelmiddellek detecteert, verschijnt er een EC-boodschap op het scherm van de binnenunit en stopt de airconditioner met werken. 

Deze functie beschermt de compressor verder ook tegen schade.

 Zelfdiagnose (Self-diagnosis and Safety):

Bij een storing gaat het toestel zelf automatisch uit en wordt de bijhorende storingscode weergegeven, wat de diagnose en herstelling aanzienlijk 

vereenvoudigt.

 Lage omgevingskoeling (Low Ambient Cooling):

Door de geïntegreerde lage ruimteset kan de snelheid van de ventilator van de buitenunit aangepast worden aan de condensatietemperatuur. Zo is een 

koelmodus mogelijk met buitentemperaturen tot -15 °C.

 Vuurbestendige elektrische kast (Fire-proof electric Box):

De elektrische schakelkast heeft een nieuw design dat aan hogere brandveiligheidseisen beantwoordt om een interne brand te voorkomen die te wijten is 

aan ongelukken met elektrische vonken.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies - Samenvatting
 Anti-koudelucht (Anti-cold Air Function):

De opstart van de airconditioner en de ventilatorsnelheid in verwarmingsmodus hangen af van de temperatuur van de warmtewisselaar van de binnenunit. 

Daardoor kan het uitblazen van koude lucht vermeden worden wat ongemak vermijdt voor de gebruiker.

 12 snelheden van de interne ventilator (12 Grades Indoor Fan Speeds):

Tot 12 snelheidsniveaus voor de interne ventilator die een nauwkeurigere regeling verzekeren en voor een comfortabelere luchtstroom zorgen.

 Lamelpositiegeheugen (Louver Position Memory Function):

De horizontale lamel zal zich automatisch verzetten naar dezelfde positie waarin deze vorige keer ingesteld stond toen het toestel actief was.

 Koude katalysatorfilter (Cold Catalyst Filter):

Verwijdert de formaldehyde en andere vluchtige organische stoffen (VOS) zoals schadelijke gassen en geuren.

 5 snelheden van de externe ventilator (5 Grades Outdoor Fan Speeds):

Dankzij de DC-ventilatormotor, gaat de snelheid van de externe ventilator van 2 naar 5 snelheden ► meer comfort en energiebesparing.

 1 W stand-by:

Door de slimme aan-uittechnologie gaan de airconditioners automatisch in energiespaarmodus bij stand-by en wordt het energieverbruik verminderd van 

5W naar 1W per uur, wat een besparing van 80 tot 90 % is.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies - Samenvatting

 Bidirectionele afvoer (2-way Draining):

Zowel de linker- en rechterkant van de binnenunit kunnen op een afvoerbuis aangesloten worden wat de installatie vereenvoudigt.

 Automatische herstart (Auto Restart):

Bij een stroompanne worden alle recente instellingen opgeslagen door de airconditioner en worden deze automatisch hersteld wanneer er terug stroom 

beschikbaar is.

 Klokprogramma (Timer):

Met deze functie kan u het tijdstip voor het automatisch inschakelen en uitschakelen van de airconditioner instellen.

 Turbo-modus (Turbo Mode):

Bij activatie van deze functie gaat de ventilator automatisch op maximale snelheid inschakelen om de ruimte zo snel mogelijk te koelen of te verwarmen.

 Hogedichtheidsfilter (High Density Filter):

De diameterreductie van het filternet zorgt voor een verhoging van de efficiëntie van de filter van tot 80% tegenover traditionele filters die in andere 

airconditioners gebruikt worden.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies - Samenvatting

 Aluminium warmtewisselaar met hydrofiele coating (Aluminum heat exchanger with hydrophilic coating)

Verbetering van het bevochtigingsvermogen van de aluminium platen van de warmtewisselaar die een speciale coating hebben met een hydrofiele laag die 

een snelle verwijdering van condens van de binnenunit verzekert. Het gaat ook de snelle vorming van schimmel en bacteriën tegen en verzekert zo een 

efficiëntere werking van de airconditioner.

 Slaapstand (Sleep Mode):

Met deze functie kan de airconditioner de koeling automatisch verhogen of de verwarming verlagen met 1 °C per uur tijdens de 2 eerste uren, waarna deze 

de 5 volgende uren hetzelfde blijft en daarna uitgaat. Deze functie zorgt voor een energiebesparing en zorgt dat het comfort toch behouden blijft tijdens de 

nacht.

 Manuele schakelknop (Manual Switch Button): 

U kan uw airconditioner eenvoudig aanzetten/uitschakelen door op de manuele schakelknop te drukken, zonder de afstandsbediening of speciale 

gereedschappen te moeten gebruiken.

 Stille modus (Mute Operation):

U wil de pieptoon en de display van de airconditioner uitschakelen? Door op de stille modus te klikken kan u in alle rust slapen.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies - Samenvatting
 Automatische beweging (Auto Swing):

Verdeelt koude/warme lucht naar een maximale oppervlakte door de verticale kleppen automatisch te verzetten.

 Bidirectionele luchtstroom (Two direction airflow):

In koelmodus stuurt de lamel de koude luchtstroom niet direct naar de gebruikers maar parallel met het vloerniveau, waardoor de lucht door de 

zwaartekracht kan vallen. Koude lucht “valt”. 

In verwarmingsmodus wordt de warme luchtstroom naar beneden gestuurd. Deze oplossing zorgt voor een uniforme temperatuurverdeling in de ruimte en 

verhoogt het comfort. Warme lucht stijgt.

 Digitale weergave (Digital display):

Om de werkingsstatus te controleren moet op de knop van de afstandsbediening gedrukt worden. De digitale weergave zal ON/OF tonen ...

 Volg mij (Follow me):

In normale omstandigheden zal de airconditioner de kamertemperatuur meten aan de hand van de sensor die in het lichaam van de binnenunit geplaatst is. 

Door de Follow Me-functie te activeren, wordt de temperatuurmeting uitgevoerd door de sensor die in de bedrade of niet bedrade afstandsbediening 

geïntegreerd is. Zo kan een nauwkeurige temperatuur behouden worden op de plaats waar de gebruiker zich bevindt.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies - Samenvatting

 I-Remote:

De hoofdfuncties kunnen aangepast worden door de programma’s van de afstandsbediening aan te passen. U kunt de meest comfortabele instellingen 

instellen en diegene die u niet nodig hebt verwijderen.

 ECO-modus (Economy operation):

Activeer deze functie om de airconditioner voor 8 uur in spaarmodus te laten werken. Daardoor kan het energieverbruik verminderd worden tot 60 % 

tegenover de werking in conventionele modus.

 Zelfreiniging (Self cleaning):

De binnenunit zal in speciale combimodus blijven werken om de interne verdamper te blazen en drogen na het uitschakelen van de unit opdat deze schoon 

en gezond blijft.

 Stille modus (Silence Mode):

Wanneer deze functie geactiveerd is, zal de compressor op lage frequentie werken en zorgt de binnenunit voor een lichte bries wat het geluid op het 

laagste niveau brengt en een stille en comfortabele kamer voor u garandeert. 

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies

 ΔT zal met 1 ℃ verhoogd worden bij koeling, 2 ℃ 

bij verwarming

 De interne ventilator schakelt over naar turbo-

snelheid

 In verwarmingsmodus werkt het toestel verder met 

de turbo-functie 

 In koelingmodus gaat het toestel over naar de 

voorgaande regelmodus na 30 minuten werking

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Stille modus

Bron Gemiddelde waarde dB(A)  

Trein 80

Auto 60

Bibliotheek 40

Climate 5000 20 

Gehoorlimiet 10

✓

• Houd de knop FAN 2s ingedrukt op de afstandsbediening om naar de 

stille modus over te gaan (inactief in zelfreinigende modus). 

• De interne ventilator zal op een zeer hoge ventilatiesnelheid werken, 

waardoor het geluid van de binnenunit op een laag niveau van 20 

dB(A) gehouden kan worden.

• De frequentie zal op F3 in stille modus ingesteld worden.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Stille modus (Mute Operation)

Schakelt de pieptoon en de display uit, waardoor de klant een rustige 

en comfortabele nachtrust kan hebben.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Comfort: 12 snelheden – binnenunit

De snelheid van de interne ventilator verbeteren van 6 graden (SH/H/M/L/S/SS) tot 12 graden 

(SH/H+/H/H-/M+/M/M-/L+/L/L-/S/SS), zorgt voor een nauwkeurigere regeling en een 

comfortabelere luchtstroom. 

Nieuw gamma Climate 5000



© Robert Bosch GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
18

Functies – Comfort: 5 snelheden – buitenunit

Dankzij de DC-ventilatormotor gaat de externe ventilatorsnelheid van 2 naar 5 graden, dit 

is comfortabeler en zuiniger. 

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Comfort: 25 compressorstanden

Conventioneel Bosch Climate Series

Nieuw gamma Climate 5000



© Robert Bosch GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
20

Functies – Energiebesparing: 1W stand-by

De producten van Bosch Climate zijn uitgerust met 

slimme aan-uittechnologie waardoor er automatisch 

energie kan bespaard worden in stand-bymodus. Dat 

kan het energieverbruik van 4~5W (normale modus) 

tot 0,5~1W (spaarmodus) verlagen en kan zorgen 

voor een energiebesparing van 80%. 

Conventioneel Bosch Climate Series

14 dagen van een lamp 4 dagen van een wasmachine 3 dagen van een koelkast

(geschat verbruik per dag met 10 uur in stand-bymodus)

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Energiebesparing: slaapstand

• In koelmodus stijgt de ingestelde temperatuur met 1 

℃/per h de 2 eerstvolgende uren (tot max. 30 ℃). Na 2 

uur stopt de stijging en wordt de interne ventilator op 

lage snelheid ingesteld.

• In verwarmingsmodus daalt de ingestelde temperatuur 

met 1 ℃/h (begrensd tot 17 ℃). Na 2 uur stopt de daling 

en wordt de interne ventilator op lage snelheid 

ingesteld.  

• Na 7 uur in slaapstand gaat het toestel uit de actuele 

modus en schakelt het toestel uit.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Gemak: bidirectionele afvoer

Linkse of rechtse kant

Beide kanten van de binnenunit, zowel links en rechts, zijn 

beschikbaar voor de aansluiting van de afvoerbuis. Dit 

vereenvoudigt de installatie.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Gemak: lamelpositiegeheugen 

Tijdens de volgende start van het toestel, zal de hoek van de 

horizontale lamel zich automatisch verplaatsen naar de eerder 

ingestelde positie. 

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Gemak: I-Remote

Functie Aanpassing

Automatische herstartfunctie Ingeschakeld/uitgeschakeld

Temperatuurcompensatie De waarde instellen van 0℃ tot 6℃

Vergrendelfunctie Vergrendelen/Ontgrendelen

Anti-koudeluchtfunctie Slimme modus/normale modus

Snelheid van de interne ventilator 

wanneer de ingestelde

temperatuur is bereikt

Stop van de interne 

ventilator/verlaging van de 

snelheid van de interne ventilator/ 

behouden van de snelheid van de 

interne ventilator 

• Reset van de functies en parameters met "Special Remote".

• Controle van de werking met eender welke normale afstandsbediening

• Eenvoudige controle van de foutcodes en de werkingsstatus (SAV)

Nieuw gamma Climate 5000
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Installatie – Elektrische en koeltechnische aansluiting  

Productnaam en grootte
Intensiteit

Nom(Min~Max)

Bescherming 

stroomonderbreker
Elektrisch ingang/uitgang Koeltechnische leidingen

Lengte/hoogteverschil *

van de koeltechnische 

leidingen

Climate 5000 - RAC 3,5-2 IBW 5.4(0.5~6.9) 16A 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² -
25 / 10 m

Climate 5000 - RAC 3,5-2 OUE 5 x 1,5 mm² Ø 6,35/9,52 mm ― 1/4"-3/8"

Climate 5000 - RAC 5,3-2 IBW 6.9(0.6~10.3) 16A 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² -
30 / 20 m

Climate 5000 - RAC 5,3-2 OUE 5 x 1,5 mm² Ø 6,35/12,7 mm ― 1/4"-1/2"

Climate 5000 - RAC 7-2 IBW 10.2(0.7~13.3) 20A 3 x 2,5 mm² / 5 x 2,5 mm² -
50 / 25 m

Climate 5000 - RAC 7-2 OUE 5 x 2,5 mm² Ø 9,52/15,9 mm ― 3/8“-5/8"

Ø 65 mm behalve

Ø 90 mm 7 kW

* minimum 3 m en 5 m aanbevolen

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Elektrische aansluiting

Voeding

R
e

la
is

IDU

ODU

Er wordt een relais (RY) tussen de W en 1(L) van de interne printplaat geplaatst. 

Deze kan de stroom van de externe unit uitschakelen wanneer de unit in stand-bymodus is, om zo de stand-

byfunctie van 1W te bereiken. 

Bekabeling van een SPLIT-systeem

W,1(L) : Fase

2(N)     : Nulleider

S          : Stuursignaal

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Elektrische aansluiting 

ODU                                                 IDU

5 draden 

tussen  

IDU en ODU

4 draden 

tussen

IDU en ODU

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Betrouwbaarheid: lage omgevingskoeling

Met de lage omgevingskoeling-functie, kan de 

snelheid van de externe ventilator aangepast worden 

in functie van de condensortemperatuur en kan de 

airconditioner zonder problemen werken op 

temperaturen die zo laag gaan als -15 ℃. 

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Betrouwbaarheid: koelmiddellekdetectie

Wanneer het toestel een koelmiddellek detecteert, verschijnt de storingscode EC op het scherm van 

de binnenunit en stopt de airconditioner met werken. 

Deze functie zorgt ervoor dat de compressor beschermd wordt tegen schade die veroorzaakt kan 

zijn door een koelmiddellek of een overbelasting van de compressor.

Nieuw gamma Climate 5000
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Functies – Betrouwbaarheid: noodgebruik

Conventionele airconditioners (zonder noodgebruikfunctie) tonen een foutcode en stoppen 

onmiddellijk in geval van een temperatuurfout. 

De Bosch-airconditioners (met noodgebruikfunctie) geven een foutcode weer en blijven correct verder 

werken in plaats van onmiddellijk te stoppen, waardoor het toestel in noodgeval blijft werken. 

Opmerking: als twee of meerdere sensors abnormaal zijn, stopt de unit. 

Nieuw gamma Climate 5000
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Informatie over R32 – Difluormethaan – CH2-CF2

Difluormethaan
De voordelen van R32

• Geen impact op de ozonlaag ODP

• 5 tot 10% efficiënter dan R410A

• Minder vloeistof nodig voor een identiek vermogen (20 

tot 30% minder vloeistof vergeleken met R410A)

• Een totaal pure vloeistof dus de recyclage is eenvoudiger

• Een PRG van slechts 675 (drie keer minder dan R410A)

• Product gekend want R410A bestaat voor 50% uit R32A 

(50% uit R125)

• De prijs €

Vermindering van 

equivalente CO2-uitstoot

Nieuw gamma Climate 5000
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Minimum vereiste ruimte
voor de werking

B

A

Nieuw gamma Climate 5000

voor onderhoud


