
Tiesiog jauskitės gerai.
Klimato įranga Jūsų namams.
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Daugiau nei 130 metų „Bosch“ prekių ženklas daugiausia dėmesio skiria ateities technologijoms, 

ne išimtis ir šildymo įranga. Nuo dujinių kondensacinių katilų, saulės šiluminės energijos, oro 

kondicionavimo įrenginių, vandens šildytuvų iki šilumos siurblių, energijos valdymo ir išmaniųjų namų 

gaminių – „Bosch“ siūlo viską iš vieno gamintojo.

Prieš patekant saulei ir pamažu atsibundant dienai. Prieš skubą ir prieš šurmulį yra oras. Nuo jo priklauso 

viskas. „Bosch“ klimato sprendimai. Jūsų namuose, kai tik to reikia.

 

„Bosch“ – dar viskam neprasidėjus.

„Bosch“ – technologija gyvenimui
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Kaip užtikrinti sveiką namų klimatą?
Tai paprasta!

Jei norite, kad Jūsų butas ar namas išliktų maloniai jaukus, „Bosch“ kli-
mato įrenginiai – puikus pasirinkimas. Su jais Jūs be didelių pastangų užti-
krinsite malonią ir sveiką gyvenimo aplinką sau ir savo artimiesiems. 
Išbandykite technologiją visam gyvenimui. Vienu mygtuko paspaudimu 
Jūsų namai taps gerovės oaze.

Visada tinkama temperatūra

„Bosch“ klimato įrenginiai šildo Jūsų namus žiemą ir vėsina vasarą. Mėgaukitės jaukia aplinka 
savo namuose ištisus metus – su paprastu oro kondicionieriumi arba tikru šilumos siurbliu 
oras–oras. 

Tiesiog jauskitės gerai

Mūsų gera savijauta priklauso nuo oro. „Plasmacluster“ technologija ir oro filtrai nuolatos 
gerina patalpų oro kokybę. Jie filtruoja iš oro kenksmingas medžiagas, dūmus ir kvapus, kartu 
jį valo. Filtrus lengva išimti ir išvalyti.

Paprasta naudoti

„Bosch“ klimato įrenginį lengva ir paprasta nustatyti ir juo naudotis nuotolinio valdymo pultu 
arba nemokama programėle.

Tiesiog geras dizainas

Išskirtinio ir kokybiško dizaino „Bosch“ klimato įrenginiai tinka visose gyvenamosiose 
patalpose – ir butuose, ir individualiuose namuose.

Tiesiog taupykite energiją ir tausokite aplinką 

Naujoviška inverterio technologija automatiškai pritaiko išėjimo galią prie oro sąlygų. 
Tai reiškia, kad klimato įrenginys visada dirba su minimaliomis energijos sąnaudomis – 
taigi energija neprarandama. Visuose „Bosch“ klimato įrenginiuose naudojamas aplinkai 
nekenksmingas šaltnešis R32.

Daugiau informacijos: 
www.boschsildymotechnika.lt 



Geriausias kainos ir kokybės santykis 
už puikų patalpų klimatą

Geriausias kainos ir kokybės santykis
„Climate 3000i“ – tai kokybiškas ir saugus oro 
kondicionierius, turintis šildymo funkciją. Karštą vasarą 
jis efektyviai aušina. Ir atvirkščiai – drėgną rudenį, kai 
dar neįjungtas centrinis šildymas, įrenginys užtikrina 
jaukų patalpų klimatą*.

Tiesiog patogu
Visas funkcijų spektras leidžia lengvai pritaikyti patalpų 
klimatą pagal kiekvieno šeimos nario poreikius. 
Norėdami greitai ir lengvai pasirinkti norimą nuostatą, 
naudokite infraraudonųjų spindulių valdymo skydelį 
arba „Bosch HomeCom Easy“ programėlę (reikalingas 
tinklų sietuvas, priedas).

Visada švarus ir sveikas oras
Veiksminga „i-Clean“ funkcija pašalina kenksmingas 
bakterijas, įkaitindama garintuvą iki 56 °C, o didelio 
tankio oro filtras sulaiko kenksmingas daleles. Taip į 
patalpas patenka tik švarus oras. 

Trumpai:

• Puikus gaminys vėsinti ir šildyti ne 
sezono metu

• Funkcijų įvairovė visiems poreikiams

• Šiuolaikinė filtravimo technologija

• Lengva ir patogu naudoti nuotolinio 
valdymo pultu arba „Bosch HomeCom 
Easy“ programėle (reikalingas tinklų 
sietuvas)

4
Tiesiog jauskitės gerai

„Climate 3000i“ įrenginiai pasižymi išskirtiniu „Bosch“ dizainu ir kokybišku 
veikimu.

* „Climate 3000i“ neskirtas ilgalaikiam darbui šildymo režimu, esant 
žemesnei nei 0 °C oro temperatūrai

Tiesiog taupykite energiją
Veikdamas EKO režimu prietaisas suvartoja mažiau 
energijos nei įprastai. Be to, „Gear“ energijos taupymo 
funkcija leidžia pasirinkti vieną iš trijų veikimo našumo 
galimybių.



Climate 3000i
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A+++ → D

Šildymas

Vėsinimas

CL3000i-Set 26 WE CL3000i-Set 35 WE CL3000i-Set 53 WE CL3000i-Set 70 WE

Vėsinimas

Nominali galia (min.-maks.) kW 2,6 (1,0-3,2) 3,5 (1,4-4,3) 5,3 (2,1-5,9) 7,0 (3,4-8,2)

Sezoninis energijos vartojimo 
efektyvumo koeficientas (SEER) 7,4 7,0 7,0 6,4

Darbo temperatūros diapazonas °C -15…+50

Šildymas 

Nominali galia (min.-maks.) kW 2,9 (0,8-3,4) 3,8 (1,1-4,4) 5,6 (1,6-5,8) 7,3 (3,1-8,2)

Sezoninis veiksmingumo koeficientas, 
vidutinės klimato sąlygos (SCOP) 4,1 4,2 4,0 4,0

Darbo temperatūros diapazonas °C -15…+24

Vidinis blokas CL3000iU W 26 E CL3000iU W 35 E CL3000iU W 53 E CL3000iU W 70 E

Garso slėgio lygis (aukštas/žemas/tylus) dB (A) 37/22/20 37/22/21 41/31/20 46/34,5/21

Garso galios lygis dB (A) 54 56 56 62

Matmenys (A x P x G) mm 292 x 729 x 200 295 x 802 x 200 321 x 971 x 228 337 x 1082 x 234

Svoris kg 8,0 8,7 11,2 13,6

Išorinis blokas CL3000i 26 E CL3000i 35 E CL3000i 53 E CL3000i 70 E

Garso slėgio lygis dB (A) 56 55 57 60

Garso galios lygis dB (A) 62 63 65 67

Matmenys (A x P x G) mm 495 x 790 x 270 495 x 790 x 270 554 x 874 x 330 673 x 955 x 342

Svoris kg 23,5 23,7 33,5 43,9

Aušinimo skysčio tipas R32

Visuotinio atšilimo potencialas - GWP  675

A+++→ D



Tobulas patalpų klimatas visus metus
„Climate Class 6100i“ patikimai šildo žiemą, kai lauko 
temperatūra nukrenta iki –20 °C, ir vėsina vasarą, kai 
patalpose tampa per šilta.

Visada švarus ir sveikas oras
Naudojant „Plasmacluster“ funkciją, patalpoje 
išplatinami teigiami ir neigiami jonai, kurie suriša 
teršalus, naikina virusus ir bakterijas, neutralizuoja 
nemalonius kvapus.

Tiesiog patogus
Koando efektas užtikrina malonų patalpų klimatą be 
skersvėjų. Vasarą vėsus oras plūsta palei lubas, o 
paskui lėtai „nukrenta“ ir atvėsina visą patalpą. Žiemą 
šiltas oras plūsta palei grindis, o paskui, pagal gamtos 
dėsnius, lėtai kyla aukštyn. Taip grindys įšyla ir jomis 
malonu vaikščioti.

Malonus klimatas reikiamoje vietoje
„Spot air“ režimu patalpą galima padalinti net į šešias 
zonas ir konkrečiai zonai pasirinkti šildymą arba 
vėsinimą. Be to, „Multi-Space“ režimu kelios patalpos 
vienu metu vėsinamos arba šildomos iki nustatytos 
temperatūros.

10 °C šildymo režimas
Nuo užšalimo apsaugantis režimas leidžia sumažinti 
patalpų temperatūrą iki 10 °C, kai namuose niekas 
negyvena. Taip Jūs sutaupysite pinigų ir nerizikuosite 
dėl šalčio žalos – optimalus sprendimas vasarnamiams.

Patikimas šilumos 
siurblys tobulam patalpų 
klimatui
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Trumpai:

•  Patikimas A++ klasės šilumos siurblys 
šildymui ir vėsinimui

•  „Plasmacluster“ technologija valo orą

•  Koando efektas užtikrina labai malonų 
patalpų klimatą

•  Lengva ir patogu naudoti nuotolinio 
valdymo pultu arba „Bosch HomeCom 
Easy“ programėle

Didelis veiksmingumas, daug patogių funkcijų ir 2 galios parinktys.
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Climate Class 6100i

A+++→ D

Vėsinimas

A++ +→ D

Šildymas
Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

CLC6101i-Set50 HE CLC6101i-Set 65 HE

Vėsinimas

Nominali galia (min.-maks.) kW 2,5 (0,9-3,0) 3,5 (0,9-4,2)

Sezoninis energijos vartojimo 
efektyvumo koeficientas (SEER) 7,7 7,6

Darbo temperatūros diapazonas °C -10…+43

Šildymas 

Nominali galia (min.-maks.) kW 3,2 (0,9-5,0) 4,2 (0,9-6,5)

Sezoninis veiksmingumo koeficientas, 
vidutinės klimato sąlygos (SCOP) 4,6 4,6

Darbo temperatūros diapazonas °C -20…+24

Vidinis blokas CLC6101i-W 50 HE CLC6101i-W 65 HE

Garso slėgio lygis (aukštas/žemas/tylus) dB (A) 39/33/23 40/34/23

Garso galios lygis dB (A) 54 55

Matmenys (A x P x G) mm 289 x 879 x 229

Svoris kg 9,0 10,0

Išorinis blokas CLC6101i 50 HE CLC6101i 65 HE

Garso slėgio lygis dB (A) 48 49

Garso galios lygis dB (A) 62 63

Matmenys (A x P x G) mm 540 x 780 x 269

Svoris kg 30,0

Aušinimo skysčio tipas R32

Visuotinio atšilimo potencialas - GWP  675



Mėgaukitės 
jaudinančio dizaino 
oro kondicionieriumi
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Paprasčiausiai geriausias
„Climate Class 8100i“ įtikina aukštesniu A+++ 
efektyvumu tiek vėsinimo, tiek šildymo režimuose. 
Šilumos siurblys patikimai veikia, esant žemai lauko 
temperatūrai iki –25 °C, ir užtikrina maksimalų taupymą.

Dizaino revoliucija
Pirmą kartą vidaus bloką galima pasirinkti baltos, titano, 
sidabrinės ar raudonos spalvos. Taigi Jūs turite didelį 
patrauklių spalvų pasirinkimą, todėl galėsite priderinti 
įrenginį prie savo interjero ir individualaus stiliaus.

Paprasčiausiai švarus ir sveikas oras
Išskirtinė „Plasmacluster“ technologija valo orą ir 
pašalina teršalus, tokius kaip virusai, bakterijos ir 
alergenai. Su „Spot Air“ režimu Jūs galite pašalinti 
nepageidaujamą kvapą konkrečioje zonoje, pavyzdžiui, 
šlapias šuo po pasivaikščiojimo arba drėgni drabužiai 
konkrečioje zonoje.

Visada higieniškai švarus
Veikiant savaiminio išsivalymo režimui, „Plasmacluster“ 
technologija neleidžia sieniniame bloke susidaryti 
pelėsiui. Dėl apgalvotos konstrukcijos oro groteles 
lengva išardyti, kad būtų lengviau išvalyti sieninio bloko 
vidų.

Buvimo jutiklis
Judesio jutiklis aptinka žmonių buvimą patalpoje 
ir pritaiko klimato įrenginio veikimą, atsižvelgiant į 
judėjimo patalpoje intensyvumą. Pavyzdžiui, įrenginys 
persijungia į energijos taupymo režimą, kai kambaryje 
nė vieno nėra.

Trumpai:

• Energiją taupantis A+++ klasės oras / 
oras šilumos siurblys geresnei gyvenimo 
kokybei

• Patrauklių atspalvių asortimentas, sukurtas 
remiantis tarptautiniais spalvų tendencijų 
tyrimais

• Didelis patogumo ir oro kokybės funkcijų 
pasirinkimas

• Patogus režimų pasirinkimas nuotolinio 
valdymo pulteliu arba „HomeCome Easy“ 
programėle

Aukščiausias patogumo lygis dabar pritaikytas Jūsų interjerui
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Climate Class 8100i

A+++→ D

Vėsinimas

A++ +→ D

Šildymas

Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

CLC8101i-Set 65 HE CLC8101i-Set 65 HET CLC8101i-Set 65 HES CLC8101i-Set 65 HER

Vėsinimas

Nominali galia (min.-maks.) kW 3,5 (0,9-4,2)

Sezoninis energijos vartojimo 
efektyvumo koeficientas (SEER) 8,5

Darbo temperatūros diapazonas °C -10…+43

Šildymas 

Nominali galia (min.-maks.) kW 4,2 (0,9-6,5)

Sezoninis veiksmingumo koeficientas, 
vidutinės klimato sąlygos (SCOP) 5,1

Darbo temperatūros diapazonas °C -25...+24

Vidinis blokas CLC8101i 65 HE CLC8101i 65 HET CLC8101i 65 HES CLC8101i 65 HER

Garso slėgio lygis (aukštas/žemas/tylus) dB (A) 46/37/23

Garso galios lygis dB (A) 59

Matmenys (A x P x G) mm 289 x 879 x 229

Svoris kg 10

Išorinis blokas CLC8101i 65 HE

Garso slėgio lygis dB (A) 48

Garso galios lygis dB (A) 61

Matmenys (A x P x G) mm 630 x 800 x 300

Svoris kg 39

Aušinimo skysčio tipas R32

Visuotinio atšilimo potencialas - GWP  675



 

Džiovinimo režimas
Šis režimas apsaugo nuo didelės drėgmės patalpoje, ypač drėgnomis dienomis.

Laikmatis
24 valandų laikmatis leidžia užprogramuoti įjungimo ir išjungimo laikus. 1–2–3–5 
valandų laikmačiai automatiškai išjungia įrenginį praėjus nustatytam laikui. (CL3000i 
turi tik 24 valandų laikmatį).

„Plasmacluster“ jonizatorius
„Plasmacluster“ technologija, naudojant teigiamus ir neigiamus jonus, valo orą ir 
naikina kenksmingas bakterijas bei virusus, taip pat neutralizuoja nemalonius kvapus.

Savaiminio išsivalymo režimas
Apsaugo nuo pelėsio susidarymo vidaus bloke, nes viduje naudojami „Plasmacluster“ 
jonai.

Didelio tankio filtras (HD)
Filtro tinklelio skersmuo mažesnis, todėl jis sugeba pašalinti iš oro net iki 80 % dulkių 
ir žiedadulkių. Palyginti su tradiciniais tokio tipo filtrais, HD filtras yra daugiau nei 50 
% efektyvesnis.

Netiesioginis oro srautas („Wind Avoid Me“)
Reguliuojant oro srauto kryptį, ši funkcija apsaugo nuo tiesioginio oro srauto į kūną, 
taip pat nuo nemalonių skersvėjų.

Nuotolinis valdymas
Tiesiog prisijunkite prie „Bosch HomeCom Easy“ programėlės, naudodamiesi WLAN. 
(CL3000i reikalingi priedai)

Funkcijų apžvalga

Savaiminio išsivalymo funkcija („i-Clean“)
Naudojant naują „iClean“ technologiją, įrenginys iš pradžių veikia visa apkrova, kad 
susidarytų šerkšnas ant garintuvo plokštelių. Tada prietaisas įkaitinamas iki 56 °C. 
Kondensatas išvalo garintuvą, pašalindamas nešvarumus, bakterijas ir pelėsius.

Automatinis paleidimas
Dingus elektrai, Jūsų klimato sistema nepamirš jokių nustatymų. Atsiradus maitinimui, 
įrenginys automatiškai įsijungia iš naujo su tomis pačiomis nuostatomis (išskyrus 
laikmačius).
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Funkcija „Sek mane“ („Follow Me“)
Naudodamas funkciją „Follow me“, įrenginys palaiko temperatūrą pagal zoną, kurioje 
yra nuotolinio valdymo pultas, o ne oro kondicionieriaus.

Kelių patalpų („Multi Space“) režimas
„Multi Space“ režimu kelias patalpas galima greitai atvėsinti arba sušildyti. 
Ventiliatoriaus greitis ir oro žaliuzių kampas automatiškai reguliuojami, kad tolygiai 
paskirstytų šiltą arba šaltą orą.

Koando efektas
Koando efektas užtikrina malonų kambario klimatą – vėsus oras nukreipiamas palei 
lubas, o šiltas – palei grindis, taip išvengiama skersvėjų. Koando efektas aktyvus 
veikiant „Auto“ režimui, tačiau jį galima apeiti, valdant oro srauto kryptį nuotolinio 
valdymo pultu.

Tikslaus oro srauto („Spot air“) režimas
„Spot air“ režimu patalpą galima padalinti net į šešias zonas ir konkrečiai zonai 
pasirinkti šildymą arba vėsinimą. Be to, galite pašalinti nepageidaujamus kvapus 
konkrečioje zonoje.

10 °C funkcija
Palaiko patalpoje 10 °C temperatūrą ir apsaugo nuo užšalimo, kai namuose nėra 
žmonių. Funkcija ypač naudinga vasarnamiams.

Buvimo jutiklis
Judesio jutiklis aptinka žmonių buvimą patalpoje ir pritaiko klimato įrenginio veikimą, 
atsižvelgiant į judėjimo patalpoje intensyvumą.

Tylus lauko bloko režimas
Naudojant tylųjį režimą, lauko bloko garso emisiją galima sumažinti iki 0,2 dB A 
vėsinimo režimu ir iki 1 dB A šildymo režimu. Ši funkcija ypač svarbi, jei nenorite naktį 
trukdyti kaimynams.

EKO režimas
Veikdamas EKO režimu prietaisas suvartoja mažiau energijos nei įprastai ir sumažina 
Jūsų energijos sąnaudas.

1 W budėjimo režimas
Išmanioji įjungimo (išjungimo) technologija leidžia įrenginiui automatiškai pereiti prie 
budėjimo energijos taupymo režimu, sumažinant energijos sąnaudas nuo įprastų 5 W 
iki 1 W per valandą. Tai sutaupo 80–90 %.

Pavaros („Gear“) funkcija
Funkcija „Gear“ siūlo tris veikimo galios parinktis: 50 %, 75 % ir 100 %. Norėdami 
taupyti energiją, galite pasirinkti mažesnį galios lygį.
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Tobula apžvalga, tobulas valdymas

Užtikrinkite malonią aplinką vienu prisilietimu 

UAB „Robert Bosch”

Ateities pl. 79A,

LT-52104, Kaunas

Tel. +370 37 410 806

www.boschsildymotechnika.lt 

Su „HomeCom Easy“ naudoti „Bosch“ šiluminę 
techniką labai paprasta. Ji leidžia reguliuoti 
šildymą, karštą vandenį ar oro kondicionavimą 
namuose bet kada ir bet kur, naudojant išmanųjį 
telefoną.

Visus „Bosch“ šildymo įrenginius – dujų katilą, šilumos siurblį, saulės sistemą ar klimato įrenginį – galima valdyti 
„HomeCom Easy“ programėle. Savaime suprantamas būsenos ekranas suteikia puikią lauko ir vidaus temperatūros, 
veikimo režimo ir sistemos būsenos apžvalgą bet kuriuo metu. Gedimo atveju automatiškai gausite pranešimą į savo 
išmanųjį telefoną.

Įrenginiams su integruotu tinklų sietuvu (Climate Class 6100i/8100i) programėlė yra viskas, ko Jums reikia patogiam 
nuotoliniam valdymui.

Tiesiog prijunkite savo išmanųjį telefoną prie vidaus bloko, kad galėtumėte viską valdyti savo telefonu.
„Climate 3000i“ serijai tinklų sietuvas siūlomas kaip priedas. Labai lengva bet kuriuo metu prisijungti prie interneto ir 
pasinaudoti programėlės teikiamomis funkcijomis.

Tiesiog pasinaudokite visais 
„HomeCom Easy“ 
programėlės pranašumais
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