Bosch klimaanlæg
bosch-climate.dk

Climate 3000i

Det nemme valg
Climate 3000i luft til luft klimaanlæg er en økonomisk måde at øge boligens
komfort på hele året, reducere varmeregningen, samt omstille til en mere
miljøvenlig opvarmning. Serien passer til boliger som ønsker en supplerende
varmekilde, og på samme tid øges komforten ved at kunne køle boligen i de
varme perioder.

Du får
▶ Suppleringsvarme samt køling i din bolig
▶ Nem opvarmning
▶ Bosch kvalitet
▶ Nem betjening med app*/fjernbetjening
▶ Stort letlæseligt display

Ideel til fritidsbolig og helårsbolig
Climate 3000i luft til luft klimaanlæg fås i 3 forskellige
effekter, der betyder at klimaanlægget kan opfylde et
behov for varme, eller et ønske om at nedkøle fx et
soveværelse i de varme perioder. Den kan også anvendes i garagen der ønskes opvarmet, samt i fritids- og
helårsboligen, hvor det ønskes at reducere de årlige
udgifter til opvarmning ved at installere klimaanlægget som suppleringsvarme og samtidig give
muligheden for nedkøle boligen i de varme perioder.

Areal
Model

Suppleringsopvarmning

Køleareal

Climate 3000i 35

10 - 40 m2

10 – 30 m2

Climate 3000i 53

20 – 60 m2

20 – 50 m2

Climate 3000i 70

20 – 90 m2

20 – 80 m2

Et utal af smarte funktioner
Climate 3000i luft til luft klimaanlæg har mange smarte
funktioner, som ”follow me remote” hvor fjernbetjeningen måler rumtemperaturen, frem for indedelen.
Den har også en rensefunktion hvor indedelens
kondensator opvarmes til 56⁰C for at dræbe bakterier,
samt fjerne dårlig lugt. Som tilbehør kan der naturligvis tilkobles et WIFI-modul der nemt og enkelt tilkobles
til Bosch HomeCom App for regulering og overvågning
af varmepumpen.

Stort display for nem aflæsning af temperatur
Climate 3000i luft til luft klimaanlæg ligner ikke de
mange andre luft til luft varmepumper. Bosch´s
design på både ude- og indedel gør at Climate 3000i
har et eksklusivt udseende. Indedelen er udstyret med
et stort display der gennemlyser den perlemorshvide
front. På displayet kan nemt aflæses aktuel temperatur.
Du kan naturligvis også slukke for displayet.
Udedelen har det klassiske Bosch design du også
finder på Bosch‘s luft/luft varmepumper.

Lydsvag
Climate 3000i serien er meget lydsvag og især indedelen udmærker sig ved at være ekstrem lydsvag. Den
har et lydtrykniveau på under 21 dB(A) på ”silent
drift”.

*Tilkøb

Climate 3000i

Styring via
app (tilkøb)

Køling

A+++→ D
Varme

A++ +→ D

EFFEKT VALG
Manuelt valg af klimaanlæggets effekt ved opvarmning
eller køling til enten 50%, 75% eller 100%.

i CLEAN 56⁰C
Med i CLEAN funktionen er det nemt at holde
indedelen fri for bakterier, mug, pollen og dårlig
lugt. Et enkelt tryk på fjernbetjeningen og indedelen vil rense sig selv.

ECO FUNKTION
ECO funktion reducerer energiforbruget med ca.
30% i 8 timer. Denne funktion benyttes typisk om
natten, eller når boligen ikke benyttes.

8⁰C FUNKTION
Når boligen ikke benyttes, vil det være muligt at reducere temperaturen til 8⁰C. Vær opmærksom på,
at der ved denne funktion, kan være brug for en
yderligere varmekilde for at sikre, at boligen ikke
bliver kold, og klimaanlægget afrimer korrekt.

FØLG MIG
En indbygget rumføler i fjernbetjeningen benyttes
som referencegiver frem for føleren i indedelen.
Dette sikrer, at den ønskede rumtemperatur
opnåes. Maksimalt 8 meter mellem fjernbetjening
og indedel.

EKSTRA ROBUST
Udedelen er ekstra beskyttet med en coating, der
sikrer udedelen overfor vejrbelastning.

UNDGÅ TRÆK
Når denne funktion aktiveres, vil klimaanlægget
ved køling sende kold luft op under loftet som
derefter fordeles i lokalet. På varmedrift sendes
luften ned til gulvet hvor det vil fordele sig.

WIFI
Bosch IP Gateway G10 CL-2 (tilbehør) installeres
nemt og hurtigt i indedelen. Med Bosch HomeCom
Easy app, er det muligt at styre dine Bosch
produkter til opvarmning og køling .

Parametre
Energieffektivitets mærke v. opvarmning
Virkningsgrad v. opvarmning
Energieffektivitets mærke v. køling
Virkningsgrad v. køling
Garanti
Krav til service

Enhed
D -> A+++

Indedel netto vægt

53 WE
A+

70 WE
A+

SCOP

4,2

4,0

4,0

D -> A+++

A++

A++

A++

SEER

7,0

7,0

7,0

2

2

2

Nej

Ja

Ja

År
Ja / nej

Serviceinterval
Indedel: B x D x H

35 WE
A+

mm

Hvert 2. år

Hvert 2. år

971 x 228 x 321

1081 x 234 x 337

8,7

11,2

13,6

dB(A)

37 / 32 / 22 / 21

41 / 37 / 31 / 20

46 / 37 / 34 / 21

Udedel: B x D x H

mm

720 x 270 x 495

805 x 330 x 554

890 x 342 x 673

Udedel netto vægt

Kg

23,7

33,5

43,9

Arbejdsområde udetemperatur for varmedrift

⁰C

-15 til 24

-15 til 24

-15 til 24

63

65

67

Indedel lydtryks niveau – (max, mellem, min, silent)

Lydeffekt niveau til ENS støjberegner

Kg

Ingen krav
802 x 200 x 295

dB(A)
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