
Vienkārši jūties labi.
Klimata iekārtas jūsu mājoklim.



2
Vienkārši paliec vēss

Vairāk nekā 130 gadus Bosch zīmols ir bijis uz nākotnes tehnoloģijām vērsts, arī apkures jomā. No 

gāzes kondensācijas katliem, saules siltumenerģijas, gaisa kondicionēšanas ierīcēm, ūdens sildītājiem 

līdz siltumsūkņiem, enerģijas pārvaldības un viedās mājas produktiem – Bosch piedāvā visu no viena 

ražotāja.

Pirms uzlec saule un diena lēnām mostas. Pirms steigas un pirms kņadas, ir gaiss. No tā viss atkarīgs. 

Bosch klimata risinājumi. Tavās mājās, kad vien tas ir nepieciešams.

 

Bosch – pirms viss vēl sākas.

Bosch- tehnika dzīvei
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Kā nodrošināt veselīgu mājas klimatu?
Tas ir viegli!

Ja vēlaties saglabāt savu dzīvokli vai māju patīkami komfortablu, Bosch 
klimata iekārtas ir ideāli piemērotas. Pateicoties tām, jūs bez piepūles 
nodrošināsiet patīkamus un veselīgus dzīves apstākļus sev un saviem 
tuvākajiem. Atklājiet tehnoloģiju dzīvei. Jūsu māja kļūst par labklājības 
oāzi, tikai nospiežot pogu.

Vienmēr pareizā temperatūra

Bosch klimata iekārtas nodrošina jūsu mājās siltumu ziemā un dzesēšanu vasarā. Izbaudiet 
omulīgu atmosfēru savās mājās visa gada garumā- ar vienkāršu gaisa kondicionieri vai īstu gaiss-
gaiss siltumsūkni. 

Vienkārši jūties labi

Mūsu labsajūta ir atkarīga no gaisa. „Plasmacluster“ tehnoloģija un gaisa filtri pastāvīgi uzlabo 
iekštelpu gaisa kvalitāti. Tie izfiltrē kaitīgās vielas, dūmus un smakas no gaisa un vienlaikus to 
attīra. Filtrus var viegli noņemt un notīrīt.

Viegli izmantot

Bosch klimata iekārtu iestatīšana un ekspluatācija ir ļoti vienkārša un pašsaprotama – izmantojot 
tālvadības pulti vai bezmaksas lietotni.

Vienkārši labs dizains

Ar savu ekskluzīvo un kvalitatīvo dizainu Bosch klimata iekārtas iederas visās dzīvojamās telpās 
gan dzīvokļos, gan vienģimenes mājās.

Vienkārši taupiet enerģiju un saudzējiet vidi 

Novatoriskā invertora tehnoloģija automātiski pielāgo izejas jaudu laikapstākļiem. Tas nozīmē, 
ka klimata iekārta vienmēr strādā ar minimālu enerģijas patēriņu – tādējādi netiek zaudēta 
enerģija. Visās Bosch klimata iekārtās tiek izmantots videi draudzīgs aukstumaģents R32.

Vairāk informācijas:  
wwww.boschsiltumtehnika.lv



Labākā cenas un veiktspējas attiecība 
izcilam iekštelpu klimatam

Labākā cenas un kvalitātes attiecība
Climate 3000i ir kvalitatīvs un drošs gaisa 
kondicionieris ar sildīšanas funkciju. Karstā vasarā tas 
efektīvi dzesē āra temperatūrā līdz +50 °C. Un otrādi- 
drēgnajā rudenī, kad centrālapkure vel nav pieslēgta, 
ierīce nodrošina omulīgu iekštelpas klimatu*. 

Vienkārši ērts
Pilns funkciju klāsts ļauj viegli pielāgot iekštelpas 
klimatu katra mājsaimniecības locekļa vajadzībām. 
Izmantojiet infrasarkano vadības pulti vai Bosch 
HomeCom Easy lietotni (nepieciešama vārteja, 
piederums), lai ātri un ērti izvēlētos vēlamo 
iestatījumu. 

Vienmēr tīrs un veselīgs gaiss
Efektīvā „i-Clean“ funkcija likvidē kaitīgās baktērijas, 
uzkarsējot iztvaicētāju līdz 56 °C, savukārt augsta 
blīvuma gaisa filtrs aiztur kaitīgās daļiņas. Tādējādi 
istabā tiek ievadīts tikai tīrs gaiss.

Īsumā:

• Izcils produkts dzesēšanai un apsildei 
starpsezonu laikā

• Funkciju daudzveidība visām prasībām

• Moderna filtru tehnoloģija

• Vienkārša un parocīga lietošana ar 
distances vadības pulti vai Bosch 
HomeCom Easy lietotni 
(nepieciešama vārteja)
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Climate 3000i ierīces raksturo unikāls, ekskluzīvs Bosch  dizains
un kvalitatīvs izpildījums.

*Climate 3000i nav paredzēts ilgstošai darbībai apkures režīmā pie gaisa temperatūrām zem 0°C

Vienkārši ietaupiet enerģiju
Eko režīmā ierīce darbojas ar mazāku enerģijas patēriņu 
nekā parasti. Turklāt „Gear“ enerģijas taupīšanas 
funkcija ļauj izvēlēties vienu no trim darbības 
veiktspējas iespējām. 



Climate 3000i
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A+++ → D

Apkure

Dzesēšana

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

Dzesēšana

Nominālā jauda (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)

Energoefektivitāte (SEER) 7,4 7,0 7,0 6,4

Darbības temperatūras diapazons °C -15…+50

Apkure 

Nominālā jauda (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)

Energoefektivitāte (SCOP) 4,1 4,2 4,0 4,0

Darbības temperatūras diapazons °C -15…+24

Iekšējais bloks CL3000iU W 26 E CL3000iU W 35 E CL3000iU W 53 E CL3000iU W 70 E

Skaņas spiediena līmenis (augsts/ zems/ kluss) dB (A) 37/22/20 37/22/21 41/31/20 46/34,5/21

Skaņas jaudas līmenis dB (A) 54 56 56 62

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

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

Ārējais bloks CL3000i 26 E CL3000i 35 E CL3000i 53 E CL3000i 70 E

Skaņas spiediena līmenis dB (A) 56 55 57 60

Skaņas jaudas līmenis dB (A) 62 63 65 67

Izmēri (A x P x D) mm 495 x 790 x 270 495 x 790 x 270 554 x 874 x 330 673 x 955 x 342

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

Dzesēšanas šķidruma tips R32

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)  675

A+++→ D



Ideāls iekštelpu klimats visu gadu 
Climate Class 6100i uzticami apkurina ziemā, kad āra 
temperatūra pazeminās līdz -20 °C, un atdzesē vasarā, 
kad iekštelpu temperatūra kļūst pārāk augsta. 

Vienmēr tīrs un veselīgs gaiss 
Izmantojot „Plasmacluster“ funkciju, telpā tiek izplatīti 
pozitīvie un negatīvie joni, kuri saista piesārņotājus, 
iznīcina vīrusus un baktērijas, kā arī neitralizē 
nepatīkamas smakas.

Vienkārši komfortabls
Koandas efekts nodrošina patīkamu iekštelpas klimatu 
bez caurvēja. Vasarā vēss gaiss plūst gar griestiem, 
pirms tas lēnām „nokrīt“ un atdzesē visu telpu. Ziemā 
siltais gaiss tiek sadalīts pa grīdu, lai pēc dabas 
likumiem lēnām paceltos augšup. Tādejādi grīda kļūst 
silta un patīkami staigājama.

Patīkams klimats vajadzīgā vietā
“Spot air” režīmā telpu iespējams sadalīt līdz pat sešām 
zonām, un izvēlēties apsildi vai dzesēšanu konkrētai 
zonai. Turklāt “Multi-Space” režīmā vairākas telpas 
vienlaikus tiek atdzesētas vai uzsildītas līdz iestatītajai 
temperatūrai.

10° C apkures režīms
Pretaizsalšanas režīms ļauj samazināt telpas 
temperatūru līdz 10⁰C laika posmos, kad mājoklis netiek 
izmantots. Tādejādi jūs taupiet līdzekļus, neriskējot ar 
sasalšanas bojājumiem – optimāls risinājums brīvdienu 
mājām un vasarnīcām.

Uzticams siltumsūknis
ideālam telpas klimatam

6
Vienkārši paliec vēss

Īsumā:

•  Uzticams A++ klases siltumsūknis 
apkurei un dzesēšanai 

•  “Plasmacluster” tehnoloģija attīra 
gaisu

•  Koandas efekts nodrošina ļoti 
patīkamu telpas klimatu

•  Vienkārša un parocīga lietošana ar 
distances vadības pulti vai Bosch 
HomeCom Easy lietotni

Augsta efektivitāte, daudzas komforta funkcijas un 2 jaudas varianti.
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Climate Class 6100i

A+++→ D

Dzesēšana

A++ +→ D

Apkure
Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

CLC6101i-Set50 HE CLC6101i-Set 65 HE

Dzesēšana

Nominālā jauda (min.-maks.) kW 2,5 (0,9-3,0) 3,5 (0,9-4,2)

Energoefektivitāte (SEER) 7,7 7,6

Darbības temperatūras diapazons °C -10…+43

Apkure 

Nominālā jauda (min.-maks.) kW 3,2 (0,9-5,0) 4,2 (0,9-6,5)

Energoefektivitāte (SCOP) 4,6 4,6

Darbības temperatūras diapazons °C -20…+24

Iekšējais bloks CLC6101i-W 50 HE CLC6101i-W 65 HE

Skaņas spiediena līmenis (augsts/ zems/ kluss) dB (A) 39/33/23 40/34/23

Skaņas jaudas līmenis dB (A) 54 55

Izmēri (A x P x D) mm 289 x 879 x 229

Svars kg 9,0 10,0

Ārējais bloks CLC6101i 50 HE CLC6101i 65 HE

Skaņas spiediena līmenis dB (A) 48 49

Skaņas jaudas līmenis dB (A) 62 63

Izmēri (A x P x D) mm 540 x 780 x 269

Svars kg 30,0

Dzesēšanas šķidruma tips R32

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)  675



Izbaudiet
klimata iekārtu
ar aizraujošu dizainu
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Vienkārši labākais
Climate Class 8100i pārliecina ar augstāku A+++ 
efektivitāti gan dzesēšanas, gan apkures režīmos. 
Siltumsūknis uzticami darbojas aukstā āra temperatūrā 
līdz pat -25° C un garantē maksimālus ietaupījumus.

Dizaina revolūcija 
Pirmo reizi iekštelpu bloku var  izvēlēties baltā, titāna, 
sudraba un sarkanā krāsā. Tādējādi jums ir plaša 
pievilcīgu krāsu izvēle, kas vienmēr atbilst interjeram un 
individuālajam stilam.

Vienkārši tīrs un veselīgs gaiss
Unikālā “Plasmacluster” tehnoloģija attīra gaisu un 
novērš tādus piesārņotājus kā vīrusus, baktērijas un 
alergēnus. Kombinējot ar “Spot Air” režīmus, jūs varat 
likvidēt nevēlamu smaku konkrētā zonā, piemēram, 
slapjš suns pēc pastaigas vai mitras drēbes kādā zonā.   

Vienmēr higiēniski tīrs
Pašattīrīšanās režīmā “Plasmacluster” tehnoloģija 
novērš pelējuma veidošanos sienas blokā. Pārdomātā 
konstrukcija atvieglo gaisa režģu demontāžu, lai bez 
piepūlēm iztīrītu sienas bloka iekšpusi.

Klātbūtnes sensors
Kustības sensors nosaka cilvēku klātbūtni telpā un 
pielāgo klimata iekārtas darbību atkarībā no kustību 
intensitātes telpā. Piemēram, iekārta pārslēdzas 
elektroenerģijas taupīšanas režīmā, kad telpā neviena 
nav.

Īsumā:

• Energoefektīvs A+++ klases gaiss/gaiss 
siltumsūknis labākai dzīves kvalitātei

• Pievilcīgu krāsas toņu klāsts, kas izveidots, 
pamatojoties uz starptautiskiem krāsu 
tendenču pētījumiem

• Pilns funkciju klāsts komfortam un gaisa 
kvalitātei

• Ērta režīmu izvēle ar distances vadības 
pulti vai ar HomeCome Easy lietoti

Augstākais komforta līmenis tagad piemērots jūsu interjeram.
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Climate Class 8100i

A+++→ D

Dzesēšana

A++ +→ D

Apkure

Home
Com
Easy

Home
Com
Easy

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

Dzesēšana

Nominālā jauda (min.-maks.) kW 3,5 (0,9-4,2)

Energoefektivitāte (SEER) 8,5

Darbības temperatūras diapazons °C -10…+43

Apkure 

Nominālā jauda (min.-maks.) kW 4,2 (0,9-6,5)

Energoefektivitāte (SCOP) 5,1

Darbības temperatūras diapazons °C -25...+24

Iekšējais bloks CLC8101i 65 HE CLC8101i 65 HET CLC8101i 65 HES CLC8101i 65 HER

Skaņas spiediena līmenis (augsts/ zems/ kluss) dB (A) 46/37/23

Skaņas jaudas līmenis dB (A) 59

Izmēri (A x P x D) mm 289 x 879 x 229

Svars kg 10

Ārējais bloks CLC8101i 65 HE

Skaņas spiediena līmenis dB (A) 48

Skaņas jaudas līmenis dB (A) 61

Izmēri (A x P x D) mm 630 x 800 x 300

Svars kg 39

Dzesēšanas šķidruma tips R32

Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)  675



 

Sausināšanas režīms
Šīs režīms novērš augstu mitrumu telpā, īpaši mitrās dienās.

Taimeris
24 stundu taimeris ļauj ieprogrammēt ieslēgšanas un izslēgšanas laikus. 1-2-3-5 h 
taimeri automātiski izslēdz ierīci pēc iestatītā laika. (CL3000i ir tikai 24 stundu 
taimeris).

Plasmacluster jonizators
“Plasmacluster” tehnoloģija, izmantojot pozitīvos un negatīvos jonus, attīra gaisu un 
likvidē kaitīgās baktērijas un vīrusus, kā arī neitralizē nepatīkamas smakas.

Pašattīrīšanās režīms
Novērš pelējuma veidošanos iekštelpu blokā, pateicoties “Plasmacluster” jonu 
izmantošanai iekštelpu blokā.

Augsta blīvuma filtrs (HD)
Pateicoties mazākam filtra sieta diametram, tas spēj attīrīt gaisu no putekļiem un 
ziedputekšņiem līdz pat 80%. Salīdzinot ar tradicionālajiem šāda veida filtriem, HD 
filtra efektivitāte ir par vairāk nekā 50% lielāka.

Netieša gaisa plūsma (Wind Avoid Me)
Regulējot gaisa plūsmas virzienu, šī funkcija novērš tiešu gaisa plūsmu uz ķermeni, kā 
arī nepatīkamu caurvēju.

Attālinātā vadība
Vienkārši izveidojiet savienojumu ar lietotni Bosch HomeCom Easy, izmantojot WLAN. 
(CL3000i nepieciešami piederumi)

Funkciju pārskats

Pašattīrīšanās funkcija (i-Clean)
Ar jauno “iClean” tehnoloģiju ierīce sākotnēji tiek darbināta ar pilnu slodzi, lai radītu 
sarmu uz iztvaicētāja plāksnītēm. Pēc tam ierīci uzkarsē līdz 56 °C. Kondensāts attīra 
iztvaicētāju, noņemot netīrumus, baktērijas un pelējumu.

Automātiskā palaišana
Jūsu klimata sistēma neaizmirsīs nevienu iestatījumu strāvas padeves pārtraukuma 
gadījumā. Strāvas padevei atjaunojoties, iekārta automātiski sāk darboties ar tiem 
pašiem iestatījumiem (izņemot taimerus).
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Funkcija “Sekot man” (Follow Me)
Izmantojot funkciju “Follow me”, iekārta uztur temperatūru atbilstoši zonai, kurā 
atrodas tālvadības pults, nevis vietai, kur atrodas gaisa kondicionieris.

Vairāku telpu režīms (Multi Space)
“Multi Space” režīmā var ātri atdzesēt vai apsildīt vairākas telpas. Ventilatora ātrums 
un gaisa žalūziju leņķis tiek automātiski regulēti, lai vienmērīgi sadalītu siltu vai aukstu 
gaisu.

Koandas efekts
Koandas efekts nodrošina patīkamu telpas klimatu: vēsais gaiss tiek virzīts gar 
griestiem, bet siltais gaiss - gar grīdu, tādējādi nepieļaujot caurvēju. Koandas efekts ir 
aktīvs režīmā „Auto“, bet to var apiet, ar pulti kontrolējot gaisa plūsmas virzienu.

Precīzās gaisa plūsmas režīms (Spot air)
“Spot air” režīmā telpu iespējams sadalīt līdz pat sešām zonām, un izvēlēties apsildi 
vai dzesēšanu konkrētai zonai. Turklāt jūs varat likvidēt nevēlamu smaku konkrētā 
zonā.

10 °C funkcija
Uztur istabas temperatūru 10°C un pasargā no aizsalšanas, kad mājā ziemā nav 
cilvēku. Funkcija īpaši noderīga brīvdienu mājām. 

Klātbūtnes sensors
Kustības sensors nosaka cilvēku klātbūtni telpā un pielāgo klimata iekārtas darbību 
atkarībā no kustību intensitātes telpā. 

Āra bloka klusais režīms
Izmantojot kluso režīmu, āra bloka skaņas emisiju var samazināt līdz 0,2 dB A 
dzesēšanas režīmā un līdz 1 dB A sildīšanas režīmā. Šī funkcija ir īpaši svarīga tad, ja 
jūs nakts laikā nevēlaties traucēt kaimiņus.

Eko režīms
Eko režīmā ierīce darbojas ar mazāku enerģijas patēriņu nekā parasti un samazina jūsu 
enerģijas patēriņu.

1W gaidīšanas režīms
Inteliģentā ieslēgšanas/izslēgšanas tehnoloģija ļauj ierīcei automātiski pāriet 
gaidstāves enerģijas taupīšanas režīmā, samazinot enerģijas patēriņu no parastajiem 
5W līdz 1W stundā, kas ir 80% -90% ietaupījums.

Pārnesuma funkcija (Gear)
“Gear” funkcija piedāvā trīs darbības jaudas iespējas: 50%, 75% un 100%. Lai taupītu 
enerģiju, varat izvēlēties zemāku jaudas līmeni.
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Perfekts pārskats, perfekta kontrole

Nodrošiniet patīkamu vidi tikai ar pieskārienu 

Robert Bosch SIA

Mūkusalas iela 101

Rīga, LV-1004 

Tālrunis: +371 67802080

www.boschsiltumtehnika.lv 

Padariet Bosch siltumtehnikas lietošanu ļoti 
vienkāršu: ar HomeCom Easy. Tas ļauj regulēt 
apkuri, karsto ūdeni vai gaisa kondicionēšanu 
mājās jebkurā laikā un vietā, izmantojot 
viedtālruni.

Visas Bosch apkures ierīces var vadīt ar HomeCom Easy lietotni – gāzes katlu, siltumsūkni, saules sistēmu vai klimata 
iekārtu. Pašsaprotams statusa displejs sniedz jums perfektu pārskatu par āra un telpas temperatūru, darbības režīmu 
un sistēmas stāvokli jebkurā laikā. Bojājuma gadījumā jūs automātiski saņemsit ziņojumu savā viedtālrunī.

Ierīcēm ar iebūvētu vārteju (Climate Class 6100i/8100i) lietotne ir viss, kas jums nepieciešams ērtai tālvadībai. 
Vienkārši pievienojiet viedtālruni iekštelpu blokam, lai kontrolētu visu no sava tālruņa. 

Climate 3000i sērijai vārteja ir pieejama kā piederums. Ir ļoti viegli izveidot savienojumu ar internetu jebkurā laikā, lai 
gūtu labumu no lietotnes piedāvātajām funkcijām.

Vienkārši izmantojiet visas 
HomeCom Easy lietotnes 
priekšrocības
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