Cooling solutions
Airconditioning
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Voorwoord

Inhoud
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Inhoud
Invented for life.
Bosch staat voor topkwaliteit en betrouwbaarheid.
Invented for life is de leidraad voor alles wat we doen. We investeren
continu in onderzoek en ontwikkeling om producten te creëren die de
levenskwaliteit verbeteren, die inspireren en tot de verbeelding spreken.
Bosch Climate streeft naar perfecte verwarmingsoplossingen met respect
voor de natuur. Dit resulteert in vernieuwende, kwalitatieve en eenvoudig
te bedienen toestellen die gekenmerkt worden door een uitgesproken
design. Kortom, Bosch creëert technologie voor het leven.

Climate 3000i
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Climate 5000i
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Climate 5000 MS
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Wat nu?
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Climate 3000i

Climate 3000i

Climate 3000i
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Technische gegevens:
Type:

Het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit.

3000i-Set 26 WE

3000i-Set 35 WE 3000i-Set 53 WE 3000i-Set 70 WE

verwarming en
koeling

verwarming en
koeling

verwarming en
koeling

verwarming en
koeling

2,6 / 2,9

3,6 / 3,8

5,3 / 5,6

7,0 / 7,3

Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor
koeling

A++

A++

A++

A++

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+

A+

A+

A+

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling
(SEER)

7,4

7,0

7,0

6,4

SCOP/A gemiddeld klimaat

4,1

4,2

4,0

4,0

Werking
Nominaal vermogen koud/warm in kW
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor verwarming
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming

Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen
Koeltechnische beschermende maatregelen
Type van het gefluoreerde broeikasgas

bevat gefluoreerde broeikasgassen
R32

R32

Kenmerken van het koelmiddelcircuit

R32

R32

niet hermetisch gesloten koelcircuit

Binnenunit
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij koeling
hoog/middel/laag in dB(A)
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij verwarming
in dB(A)
Afmetingen (b x h x d) binnenunit in mm
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max /
verwarming min~max in °C

37/32/22

37/32/22

41/37/31

46/37/35

54

56

56

62

729 x 292 x 200

802 x 292 x 200

971 x 321 x 228

1082 x 337 x 234

17~32 / 0~30

17~32 / 0~30

17~32 / 0~30

17~32 / 0~30

roterend

roterend

Buitenunit
Type compressor

Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner met uniek en stijlvol
design biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig
energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.
Efficiënt en stil
De Climate 3000i heeft een omkeerbare werking en
kan zowel koelen als verwarmen. Met een A++ ErPlabel voor koeling en een A+ label voor verwarming
is deze airconditioner zeer efficiënt. Dankzij
de intelligente aan/uit-technologie schakelt de
airconditioner automatisch naar stand-by modus.
De Gear-functie optimaliseert het vermogen en
vermindert aanzienlijk je energieverbruik. Daarnaast
heeft de Climate 3000i een zeer stille werking
en garandeert de corrosiebescherming een lange
levensduur.

Gebruiksvriendelijk
Onze Climate 3000i is compact en zeer eenvoudig in
gebruik. Het toestel bevat diverse vooraf ingestelde
functies. Je kan diverse comfortfuncties gebruiken,
zoals een stille modus en timerfunctie. Dankzij de
afstandsbediening met sneltoets kan je de gewenste
temperatuur van overal instellen, zonder je te
verplaatsen. Daarnaast kan je de airconditioner
bedienen via onze HomeCom Easy app als je de WiFimodule integreert.

roterend

Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A)

56

55

57

60

Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)

62

63

65

67

Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm

720 x 495 x 270

720 x 495 x 270

805 x 554 x 330

890 x 673 x 342

Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max /
verwarming min~max in °C

15~50 / -15~24

15~50 / -15~24

15~50 / -15~24

15~50 / -15~24

Koeling

A++ +→ D
Verwarming

A++ +→ D

Cooling solutions
Split airconditioner met omkeerbare werking
Beste prijs-kwaliteitverhouding
Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS
Optionele internetconnectie
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Climate 5000i

Climate 5000i

Technische gegevens:
Type:

5000i-Set 26 WE

5000i-Set 35 WE

verwarming en koeling

verwarming en koeling

2,6 / 2,9

3,6 / 3,8

A+++

A+++

A+++ → D

A+++ → D

A+

A+

A+++ → D

A+++ → D

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling (SEER)

7,4

7,0

SCOP/A gemiddeld klimaat

4,1

4,2

Werking
Nominaal vermogen koud/warm in kW
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor koeling
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming

Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen
Koeltechnische beschermende maatregelen

Climate 5000i

Type van het gefluoreerde broeikasgas
Kenmerken van het koelmiddelcircuit

De meest efficiënte airconditioner
binnen zijn categorie.

niet hermetisch gesloten koelcircuit

37/32/22

38/33/22

Geluidsdrukniveau van binnenunit bij verwarming in dB(A)

56

60

802 x 295 x 200

802 x 295 x 200

17~32 / 0~30

17~32 / 0~30

Buitenunit
Type compressor

Gebruiksvriendelijk
De Climate 5000i airconditioner is zeer eenvoudig
in gebruik. Het toestel bevat namelijk verschillende
comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus en
timerfunctie. Dankzij de elegante afstandsbediening
met sneltoets kan je van overal de gewenste
temperatuur instellen. Daarnaast kan je deze
airconditioner ook bedienen via onze HomeCom Easy
applicatie door de WiFi-module te integreren.
Goede luchtkwaliteit
De bio-filter, koude katalysator, hogedichtheidsfilter
en ionisator zorgen ervoor dat bacteriën, virussen
en andere vervuilende deeltjes in de lucht
geneutraliseerd worden. Zo kan je samen met je
gezin in alle vertrouwen genieten van een goede
luchtkwaliteit.

R32

Geluidsdrukniveau van binnenunit bij koeling hoog/middel/
laag in dB(A)

Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max /
verwarming min~max in °C

Geniet van een betere luchtkwaliteit in je woning met de Climate 5000i split airconditioner. Dankzij
een A+++ energielabel voor koeling, is dit stijlvolle toestel eenvoudigweg de meest efficiënte in zijn
categorie. Deze airconditioner is eenvoudig in gebruik en garandeert een goede luchtkwaliteit voor
jou en je gezin.

Stijlvol design
De elegante binnenunit past perfect bij de lichtgrijze
buitenunit, die bestaat uit een zwart rooster met
Bosch-logo. Het stijlvolle design van de Climate
5000i is dus perfect te combineren met jouw woning.
Dankzij de 3D Swing-functie kan je de verticale
en horizontale bewegingen van de kleppen zeer
nauwkeurig controleren en dus de richting van
de luchtstroom bepalen. De corrosiebescherming
garandeert een lange levensduur.

R32

Binnenunit

Afmetingen (b x h x d) binnenunit in mm

Comfortabel en efficiënt
De Climate 5000i heeft een omkeerbare werking,
wat betekent dat dit toestel zowel kan koelen als
verwarmen. Dankzij deze airconditioner bespaar je
ook op je energiefactuur. Het toestel heeft namelijk
een uitstekend A+++ ErP-label voor koeling en een A+
label voor verwarming. Zo draag je ook jouw steentje
bij aan onze planeet. Met de intelligente aan/uittechnologie en Eco-modus bespaar je energie en
verminder je het verbruik.

bevat gefluoreerde broeikasgassen

roterend

Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A)

56

55

Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)

60

64

Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm

765 x 555 x 303

765 x 555 x 303

Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max /
verwarming min~max in °C

15~50 / -15~24

15~50 / -15~24

Koeling

A++ +→ D
Verwarming

A++ +→ D

Cooling solutions
Split airconditioner met omkeerbare werking
Zeer efficiënt: A+++ label koeling
Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS
Optionele internetconnectie
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Climate 5000 MS

Climate 5000 MS

Climate 5000 MS

Technische gegevens:
Type:

De ideale binnentemperatuur met slechts één buitenunit.

CL5000MS 18 OUE

CL5000MS 27 OUE

CL5000MS 36 OUE

CL5000MS 42 OUE

verwarming en
koeling

verwarming en
koeling

verwarming en
koeling

verwarming en
koeling

5,3 / 5,6

7,9 / 8,2

10,6 / 10,5

12,3 / 12,3

A++

A++

A++

A++

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+

A+

A+

A+

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

Seizoensgebonden energie-efficiëntie
voor koeling (SEER)

6,1

6,1

6,5

6,5

SCOP/A gemiddeld klimaat

5,1

5,1

5,1

5,1

Werking
Nominaal vermogen koud/warm in kW
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Seizoensgebonden energieefficiëntieklasse voor koeling
Spectrum energie-efficiëntieklasse
voor koeling
Energie-efficiëntieklasse
voor verwarming
Spectrum energie-efficiëntieklasse
voor verwarming

Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen
Koeltechnische beschermende
maatregelen
Type van het gefluoreerde broeikasgas

bevat gefluoreerde broeikasgassen
R32

Kenmerken van het koelmiddelcircuit

R32

R32

R32

niet hermetisch gesloten koelcircuit

Buitenunit
Type compressor

roterend

Geluidsdrukniveau van buitenunit
in dB(A)

57

60

63

64

Akoestisch vermogen van buitenunit
in dB(A)

65

68

70

70

Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm

860 x 554 x 333

936 x 702 x 363

1034 x 810 x 410

1034 x 810 x 410

Bedrijfstemperatuurbereik koeling
min~max / verwarming min~max in °C

15~50 / -15~24

15~50 / -15~24

15~50 / -15~24

15~50 / -15~24

Ben je op zoek naar een flexibele en gebruiksvriendelijke airconditioner die verkoeling of warmte
geeft wanneer je dat wenst? De Climate 5000 MS is een multi split airconditioner waarmee je zowel
je huis kan verwarmen als koelen aan de hand van één enkele buitenunit.
Koeling

Binnenunit naar keuze
Afhankelijk van je behoeften, kan je de Climate 5000
MS buitenunit combineren met binnenunits van de
reeksen Climate 3000i en Climate 5000i. Zo kan je
2 tot 4 wandunits plaatsen in de meest gebruikte
ruimtes. Dankzij de hoge SEER- en SCOP-waarden
ben je ook zeker van een beperkt energieverbruik. De
SEER-waarde bepaalt de energieklasse in koelmodus,
de SCOP-waarde in verwarmingsmodus. Hoe hoger
de SCOP- en SEER-waarden, hoe zuiniger het toestel.

Het brede temperatuurbereik laat toe te koelen
bij hoge buitentemperaturen tot 50°C, alsook te
verwarmen bij lage buitentemperaturen tot -15°C.

A++ +→ D
Verwarming

A++ +→ D

Stille werking
Deze multi split airconditioner heeft een zeer stille
werking, dus ideaal voor de slaapkamer. Je zal dus
slapen als een roos! Deze airconditioner beschikt
bovendien over verschillende comfortfuncties, zoals
o.a. een stille modus.

Cooling solutions
Multi split airconditioner met omkeerbare werking
Groot temperatuurbereik
Compatibel met binnenunits van Climate 3000i
en Climate 5000i
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Wat nu?

Headline Title

Wat nu?
Een airconditioner aangepast aan je behoeften zorgt voor een comfortabel gevoel van verfrissing.
Volgende stappen kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste airconditioner:
1

Vergelijk en maak je keuze!
Surf naar www.bosch-climate.be en ontdek ons volledige aanbod aan producten.
We bieden oplossingen voor diverse toepassingen, woningen en budgetten.
Vergelijk de eigenschappen van de verschillende toestellen en maak je keuze.

2

Vind je Bosch Climate Partner!
Heb je een keuze gemaakt? Surf dan snel naar www.bosch-climate.be
Op de homepage, bij “Vind een installateur”, geef je je postcode in en krijg je een overzicht van alle Bosch
installateurs in je buurt. Onze Bosch Climate Partners zorgen ervoor dat je Bosch toestel ook perfect geplaatst
en onderhouden wordt.

3

Heb je nog vragen?
Heb je een vraag of opmerking over onze producten of diensten?
Hier vind je een overzicht van hoe je ons kunt contacteren:
Telefoon
Hoofdkantoor Mechelen: 015 46 57 00
Website
Stuur ons een bericht via het online aanvraagformulier op onze website www.bosch-climate.be
Adres
Bosch Thermotechnology nv/sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
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Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
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www.bosch-climate.be

