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Bosch, um parceiro forte no
mundo do ar condicionado
Fundada em 1886, a Bosch é líder de mercado em aquecimento. Desenvolve, fabrica e distribui
sistemas de aquecimento, água quente sanitária, climatização e sistemas solares térmicos, seguindo
sempre os elevados padrões de inovação, tecnologia, fiabilidade e economia.
A Bosch oferece como resultado de mais de 125 anos de experiência, produtos de alta qualidade,
elevada eficiência energética e respeito pelo meio ambiente.

Climatização ideal com um simples toque num botão
Os sistemas de ar condicionado Bosch são práticos,
versáteis e económicos.
Adaptam as suas performances às necessidades do
momento, o que resulta numa excelente eficiência,
inclusive em situações de carga parcial. Estes sistemas
são constituídos por unidades exteriores e uma ou
várias unidades interiores, podendo ser utilizados para
aquecimento ou arrefecimento. Estas soluções Bosch
tem um papel decisivo no conforto, pois garantem uma
climatização agradável em todas as áreas de pequenos
ou grandes edifícios, independentemente da estação
do ano.

Soluções eficientes a partir de um único fornecedor
Se procura uma caldeira industrial ou um sistema de ar
condicionado de alta eficiência, a Bosch tem inúmeras
soluções que vão ao encontro das suas necessidades.
E não só: a Bosch também oferece soluções e
sistemas personalizados, com todos os equipamentos
necessários. Uma gama de produtos abrangente, com
todo o potencial de eficiência. O resultado: os custos
energéticos são permanentemente mantidos em níveis
reduzidos, contribuindo em simultâneo, de forma
sustentável, para a proteção do meio ambiente.
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O futuro: “made by Bosch”
A Bosch tem uma reputação mundial
de produtos e serviços de elevada
qualidade. A organização global e o
sistema de produção padronizado da
Bosch garantem a incontestada
aprovação e a fiabilidade dos seus
sistemas de grande escala.
O espírito único e pioneiro da
engenharia e tecnologia Bosch aliado
à longa tradição em inovação, a que a
Bosch dá especial importância,
permite alcançar a tecnologia
avançada e a alta qualidade dos
nossos sistemas de ar condicionado
que garantem a satisfação das
expetativas dos utilizadores a longo
prazo.
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VRF, um sistema perfeito
para a climatização comercial
Unidades exteriores

VRF (Variable Refrigerant Flow), a tecnologia de
ar condicionado para hotéis, escritórios, edifícios
comerciais, etc.
Os sistemas VRF Bosch requerem pouco espaço de
instalação em comparação com outras soluções.
Esta característica é ainda mais otimizada na
la gama Air Flux devido à sua versatilidade de
capacidades.
A Bosch comercializa 4 gamas de unidades
exteriores VRF com potências desde 7,2 kW até 90
kW num único circuito frigorífico, o que permite
uma adaptação perfeita às necessidades específicas
de cada projeto. A nova gama Air Flux fornece
unidades exteriores altamente eficientes com
capacidade total de saída até 90 kW. Se necessário,
é possível combinar até 3 unidades exteriores e
obter assim até 270 kW num único sistema.

Unidades interiores
Cassette series

Além disso, a diversidade de tipologias de unidades
interiores disponível garante uma adaptação perfeita,
com a solução mais adequada, para cada tipo de
instalação segundo as necessidades. É possível
combinar, de forma flexível, unidades exteriores com
13 tipos diferentes de unidades interiores, oferecendo
uma ampla gama de capacidades.
Os sistemas de controlo individuais, centralizados ou
os sistemas BMS permitem regular, desde sistemas
simples aos mais complexos de uma forma muito
fiável.
O sistema de controlo central torna extremamente fácil
o controlo do fluxo de ar em cada divisão. A utilização
é muito intuitiva e as numerosas funções inteligentes,
ajudam a poupar muito tempo todos os dias.
Uma extensa gama de acessórios, completa o portfólio.
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Com o Air Flux 5300, a Bosch oferece um novo e atrativo sistema modular para a construção de
sistemas de ar condicionado. Extremamente flexível, é capaz de responder a quaisquer requisitos.
A solução para dar resposta de forma simples e prática a todas as necessidades de ar condicionado
dos seus clientes com uma solução de um único fornecedor: Bosch.

Unidades interiores Conduta

Unidades interiores
Chão e Teto-Chão

Unidades interiores
Murais

Controlo
Centralizado

Controlo
Individual

Software de seleção profissional - Air Select
Simples desde o início:
O Air Select é a ferramenta de seleção Air Flux.
Com o Air Select, a Bosch torna a seleção de equipamentos
particularmente fácil, este software permite configurar cada
sistema Air Flux de forma rápida e confiável e sem
complicações.
O funcionamento é muito simples, rápido e intuitivo, e com o
máximo de benefícios. Poderá aceder a esta ferramenta
através do site www.boschairselect.com, onde se pode
registrar para ter um acesso completo. Existe também uma
versão para desktop que poderá descarregar no mesmo site.
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Gama de Unidades
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90.0 kW

85.0 kW

78.5 kW

73.0 kW

67.0 kW

61.5 kW

56.0 kW

50.0 kW

45.0 kW

40.0 kW

33.5 kW

28.0 kW

26.0 kW

25.2 kW

22.4 kW

20.0 kW

17.5 kW

16.0 kW

14.0 kW

9.o kW

7.2 kW

Tipo

12.5 kW

Gama de Unidades Exteriores

•

• • • • • • • • • • • •

AF5300A C

•

• • • • • • • • • • • •

Air Flux

AF5300A

Bomba de
Calor Mini
VRF

• •

Bomba de
Calor Mini
VRF

MDCI

• • • •

Bomba de
Calor Mini
VRF

• •

•

Bomba de
Calor Mini
VRF

• •
•

RDCI

• • • •

Disponíveis mais de 40 modelos para corresponder às mais variadas necessidades dos clientes.

Para necessidades de grandes potências, as gamas AF5300AC e RDCI têm a possibilidade de
ser instaladas em cascata conseguindo potências mais elevadas.
Air Flux - AF5300 A C
25 a 90 kW

95 a 180 kW

185 a 270 kW

RDCI
25 a 45 kW

50 a 90 kW

95 a 135 kW

140 a 180 kW
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Air Flux 5300 unidades exteriores
a solução perfeita de climatização com alto rendimento
Estas eficientes unidades de ar condicionado com uma nova geração de controladores, torna o ar
condicionado ainda mais simples.

Simplesmente flexível
O comprimento da tubagem de cobre até 1000 m, e
uma diferença de altura máxima de 110 m entre as
unidades interiores e exteriores, proporcionam um
projeto de instalação simples e flexível. O processo
de instalação é ainda simplificado pelo enchimento e
carregamento automático do refrigerante e verificação
simples da informação via “control box”.
Simplesmente silencioso
Modo multi-silencioso com 11 opções diferentes para
“modo silencioso noite”, “modo silencioso” e “modo
super silencioso” permite reduzir os níveis sonoros
quando necessário. A conjugação da nova tecnologia
anti-vibratória e os tubos de metal flexíveis (para
extração e injeção no compressor), permite um baixo
nível de emissão sonora, suportado por ventiladores
assimétricos. Uma excelente climatização sem poluição
sonora - com a gama Air Flux da Bosch.

Simplesmente de confiança
Um número alargado de verificações automáticas,
asseguram que os equipamentos funcionem com
confiabilidade tendo em conta as necessidades
de arrefecimento do edifício. Diferentes perfis de
prioridade tornam mais fácil a configuração de
diferentes requisitos do edifício.

Projeto simples
Diferentes comprimentos da tubagem simplificam
o planeamento da instalação. Além disso, a Bosch
utiliza a ferramenta inteligente de planeamento Air
Select para ajudá-lo: é extremamente fácil de usar e
ajuda a determinar a configuração ideal do sistema em
pouquíssimo tempo.

Simplesmente eficiente
Com o Air Flux 5300, a Bosch oferece-lhe uma vasta
gama de unidades de ar condicionado para edifícios.
O seu núcleo é um compressor “scroll” com injeção
de vapor. Um sistema inteligente de gestão de energia,
ajusta automaticamente as temperaturas do circuito
de refrigeração para o máximo conforto e aumento da
eficiência energética.

Air Flux

25.2
kW

28.0
kW

33.5
kW

40.0
kW

45.0
kW

50.0
kW

56.0
kW

61.5
kW

67.0
kW

73.0
kW

78.5
kW

85.0
kW

90.0
kW

AF5300A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

AF5300A C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Air Flux unidades exteriores
Principais características:
►N
 ovas funcionalidades com baixos custos de
investimento, pouco espaço de utilização e projeto de
design flexível.
►1
 3 referências com potências até 90 kW
►A
 capacidade do sistema pode ser configurada até
270 kW (utilizando até três unidades em cascata) com a
gama AF5300A C
►A
 ltamente eficiente:
AF5300A 25C-3 - EER até 4.75 e um COP até 5.50 A
F5300A 25-3 - EER até 4.55 e um COP até 5.20
►D
 esign atrativo

Air Flux AF5300A

Air Flux AF5300A C

► Temperaturas de evaporação e condensação
automaticamente adaptáveis
► 11 modos silenciosos
► Frequências de funcionamento desde 15 a 140 Hz
► Duas etapas de subarrefecimento
► Modo antineve, impede a acumulação de neve no
equipamento

► Temperaturas de evaporação e condensação
automaticamente adaptáveis
► 11 modos silenciosos
► Frequências de funcionamento desde 15 a 140 Hz
► Duas etapas de subarrefecimento
► Modo antineve, impede a acumulação de neve no
equipamento

►
►
►
►

Modo backup
Limitação da capacidade (desde 100% até 40%)
Possibilidade de carga de refrigerante automática
Modo vácuo

►
►
►
►

Modo backup
Limitação da capacidade (desde 100% até 40%)
Possibilidade de carga de refrigerante automática
Modo vácuo

►
►
►
►

Revisão automática carga de refrigerante (falta ou excesso)
Autolimpeza de baterias
Funções arranque otimizadas
Painel de controlo para fácil acesso a informação

►
►
►
►

Revisão automática carga de refrigerante (falta ou excesso)
Autolimpeza de baterias
Funções arranque otimizadas
Painel de controlo para fácil acesso a informação

Soluções para necessidades de grandes potências num único sistema.
A gama AirFlux 5000 C permite a instalação em cascata de unidades exteriores para alcançar sistemas com potências
mais elevadas. A combinação até 3 unidades permite obter sistemas até 270 kW .
Air Flux - AF5300 A C
25 a 90 kW

95 a 180 kW

185 a 270 kW
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Gama MDCI

uma solução altamente eficiente para pequenos edifícios comerciais.
O sistema Mini VRF DC Inverter com todos os compressores DC Inverter e motor(es) do(s)
ventilador(es) DC constitui uma solução altamente eficiente para pequenos edifícios comerciais.
Quatro a quinze divisões exigem apenas uma unidade exterior, permitindo um controlo individual
em cada divisão.

Tecnologias Avançadas - Tecnologia Full DC Inverter
No coração do nosso sistema está um compressor acionado por um módulo de potência (Inverter) inteligente. Esta
tecnologia avançada permite que a capacidade da unidade exterior seja modulada em função das necessidades de
arrefecimento ou aquecimento do compartimento a climatizar. Este sistema avançado garante uma regulação precisa
da temperatura e uma utilização altamente eficiente da energia.

Permutador de calor de alto desempenho
Redução da resistência do ar
►

►

►

Compressor duplo rotativo

 novo desenho das alhetas permite um aumento
O
da área de permuta e, ao mesmo tempo, diminui a
resistência do ar, garantindo uma economia de
energia e uma melhoria do desempenho das
trocas de calor.
A s alhetas hidrofílicas e os tubos de cobre

internamente tratados otimizam a eficiência da
permuta de calor.
As alhetas azuis de revestimento especial

aumentam a durabilidade e protegem contra a
corrosão do ar, água e outros agentes, garantindo
uma maior
vida útil
da serpentina.
Redução
da resistência
do ar

Motor DC Sem Escovas Altamente Eficiente:
►N
 úcleo do motor de conceção criativa
► Íman de neodímio de alta densidade
►E
 stator de tipo concentrado
►G
 ama de frequências de funcionamento mais

Novo design

Design original

Redução da resistência do ar

ampla

A tubagem de interior
melhora a transferênc

Melhor Equilíbrio e Vibração Extremamente
Baixa:
►D
 uplo excêntrico de cames
►2
 Contrapesos de equilíbrio
Novo design

Peças Móveis de Alta Estabilidade:

Design original

Redução da resistência do ar

A tubagem de interior roscado de alta eficiência
melhora a transferência de calor

►T
 ecnologia otimizada de materiais de
construção de cilindros e palhetas
►T
 ecnologia otimizada de acionamento do
compressor
►R
 olamentos altamente robustos
►E
 strutura compacta

Novo design

Design original

A tubagem de interior roscado de alta eficiência
melhora a transferência de calor

Alhetas hidrófilas + tubagem de interior roscado

Alhetas hidrófilas + t
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MDCI unidades exteriores
Vasta gama de unidades
exteriores
A capacidade das unidades exteriores varia
entre 7,2 kW e 45 kW, ideal para pequenos
edifícios de escritórios, moradias,
apartamento e lojas, constituindo uma
solução perfeita para aplicações comerciais

Velocidade do Motor (RPM)

e residenciais.

1000

MDCI

Ajuste contínuo
do ventilador DC

800

7/9 kW

12/14/16/18 kW

20/22/26 kW

3.8

3.8

40/45 kW

Ajuste por degraus
múltiplos de um
ventilador AC

600
400
200
-

Pressão do Sistema Frigorífico

+

Vasta gama de temperaturas
de funcionamento
O Sistema Mini VRF tem um
funcionamento estável em
temperaturas extremas.
Hélice Potente

Conceção para redução
do ruído
A forma do ventilador de conceção
otimizada e a grelha de descarga de
ar permitem maior caudal de ar e

Grelha do Ventilador
de Design Moderno

menor ruído.

Alta Eficiência
Elevados valores de COP e EER
EER
3.50

7 kW

COP
3.78
3.02

3.54

3.43

3.30

3.28

3.29

3.42

3.35

3.32

9 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 20 kW 22 kW 24 kW 40 kW 45 kW

3.7

3.56

4.15
3.61

4.19

4.05

3.93

2.52

2.49

7 kW

9 kW 12 kW 14 kW 16 kW 18 kW 20 kW 22 kW 26 kW 40 kW 45 kW
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Fácil instalação e Manutenção
Transporte fácil
Todas as unidades exteriores podem ser
transportadas por elevador, o que simplifica
muito a instalação e reduz tempo e trabalho.

Fácil instalação
Não é necessária qualquer área específica para
as unidades exteriores.
As unidades exteriores e interiores Mini VRF são
quase tão fáceis de instalar como os sistemas
de ar condicionado residenciais, tornando-as
ideais para pequenos edifícios de escritórios e
lojas.

Conceção para economia de espaço
As unidades Mini VRF são mais estreitas e mais
compactas, resultando em poupanças
significativas do espaço de instalação.
Em algumas áreas residenciais maiores e
pequenas zonas comerciais, como moradias ou
restaurantes, habitualmente é necessário mais
do que uma unidade interior, o que, por sua
vez, exigiria várias unidades exteriores.

Mais comodidade na instalação
Estão disponíveis espaços em quatro direções para ligação das
tubagens e cablagens em diferentes locais de instalação.

Lado frontal

Lado direito

Lado traseiro

Lado inferior
Lado traseiro

Lado frontal
Lado inferior

Lado direito
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Ligação flexível das unidades
interiores
O sistema Mini VRF com controlo inteligente
permite um controlo independente por zonas
com a máxima flexibilidade. Uma única
unidade exterior pode suportar até quinze
unidades interiores, libertando um espaço
considerável no exterior. Utilize o seu terraço
Unidade Exterior [kW]

7

9

12

14

16

18

20

22

26

40

45

com muito mais facilidade, devido ao espaço

Máx. Unidades Interiores

4

5

6

6

7

9

10

11

12

14

15

disponível decorrente do menor número de
unidades exteriores.

Endereçamento
Automático
Os endereços das unidades
interiores podem ser

A unidade exterior
pode definir o endereço
das unidades interiores.
Cablagem de transmissão protegida

automaticamente definidos pelas
unidades exteriores.
Os controlos com e sem fios
podem consultar e alterar o
endereço de todas as unidades
interiores.

Para uma instalação mais simplificada dos tubos – caixa de derivação
(MBB04 - até modelo MDCI18-3)
Uma instalação mais fácil graças à caixa de derivação que simplifica o trabalho na tubagem, adotando dessa forma
a ligação roscada. Os bocais direitos e esquerdos dos tubos de ligação da unidade exterior à caixa de derivação
são reservados, o que simplifica muito a instalação no terreno. Com a caixa de derivação são fornecidos dois
conjuntos de adaptadores para transformar tubos de Ø6,35 mm (1/4'') em Ø9,53 mm (3/8'') e de Ø12,7 mm (1/2'')
em Ø15,9 mm (5/8'').

Baixo ruído
A caixa de derivação linear regula o fluxo de

Nova conceção de
ligações de tubagens

refrigerante e reduz o ruído. Colocando a caixa
de derivação no teto ou no exterior, o ruído
produzido pela mesma torna-se impercetível
nos espaços habitados.
Instalação rápida sem soldadura
Todos os tubos de e para a caixa de derivação
são ligados por abocardamentos, facilitando o
trabalho e diminuindo o tempo de instalação.
Instalação interior
A caixa de derivação pode ser instalada no teto
em vez de ser instalada no exterior. A remoção
das tampas lateral e inferior proporciona um
fácil acesso para manutenção ou reparação de
componentes internos, como por exemplo,
placas eletrónicas.
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Gama RDCI
Oferece simultaneamente arrefecimento e aquecimento num só sistema
A Gama All DC Inverter, com recuperação de calor, oferece o funcionamento simultâneo de aquecimento e arrefecimento no mesmo sistema. O calor é removido dos locais onde se pretende arrefecer
e é transferido para os locais onde é necessário aquecer. Isto permite economizar até 50% de custos,
em comparação com sistemas de bombas de calor tradicionais.
Recuperação de calor, mais eficiência

Ajuste automático da potência de
aquecimento

O aquecimento e o arrefecimento em simultâneo em
diferentes zonas permite uma maior economia de

O permutador de calor da unidade exterior está

energia devido à recuperação de calor de um

concebido em duas partes, o que permite uma

espaço para o outro, economizando até 50% dos

gestão de acordo com a carga térmica. O

custos quando comparado com um sistema

desempenho do sistema pode então ser equilibrado

convencional de bomba de calor.

através da regulação da área de permuta, podendo
cada uma das partes, de forma independente, ser
definida como condensador ou evaporador.
Arrefecimento
Aquecimento

Consumo
de Energia

Recuperação
de calor sem
consumo de
energia

Funcionamento Simultâneo
de Arrefecimento e Aquecimento

Arrefecimento Arrefecimento Arrefecimento Arrefecimento

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

Aquecimento

14 kW

Aquecimento

14 kW

Utilização parcial

Sistema de 2 tubos

Sistema de 3 tubos

Alta Eficiência
Elevado EER
A recuperação de calor é conseguida através de transferência de calor. O calor extraído pelas unidades
interiores em modo de arrefecimento é transferido para as áreas que necessitam de calor, maximizando a
eficiência energética. Isto permite reduzir os custos de eletricidade devido à elevada eficiência, sobretudo em
carga parcial (até 7,0 na categoria de 8 HP).
EER 7.0
7.0

8 HP, até
10 HP, até
12 HP, até
14 HP, até
16 HP, até

EER

6.0

5.0

4.0

3.0
100 % arrefecimento

75 % arrefecimento
25 % aquecimento

50 % arrefecimento
50 % aquecimento

25 % arrefecimento
75 % aquecimento

100 % aquecimento

7.0
6.8
6.7
6.5
6.5

O EER baseia-se nas seguintes
condições:
Temperatura exterior 7°C tbs/6°C tbh,
temperatura interior 27°C tbs/19°C tbh
para arrefecimento, temperatura
interior 20°C tbs para aquecimento.
tbs*: termómetro de bulbo seco.
tbh*: termómetro de bulbo húmido.
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RDCI unidades exteriores
40 Pa

Elevada pressão
estática externa
Uma pressão estática de 40 Pa
permite flexibilidade na
instalação.

Vasta Gama de Aplicações
A potência das unidades exteriores varia entre 8 HP e 64 HP, com intervalos de 2 HP. Podem ser instaladas no máximo 64
unidades interiores com uma capacidade de até 130% do total das unidades exteriores num único sistema frigorífico.

RDCI

Modelo

Nº de
Unidades
Exteriores

Nº Máximo
de Unidades
Interiores

Arrefecimento

13

25.2

27

16

28

31.5

20

33.5

37.5

23

40

45

26

45

50

29

53.2

58.5

33

56

63

36

61.5

69

39

68

76.5

43

73

81.5

46

80

90

1

50

85

95

2

53

90

100

Combinação de Unidades Exteriores

N.º de
Compressores

8 HP
1

10 HP

12 HP

14 HP

8 HP

1

1

10 HP

1

1

12 HP

1

1

14 HP

1

2

16 HP

1

2

18 HP

2

2

20 HP

2

2

2

22 HP

2

2

1

24 HP

2

3

1

26 HP

2

3

1

28 HP

2

4

2

30 HP

2

4

1

32 HP

2

4

34 HP

3

4

2

36 HP

3

4

2

38 HP

3

4

1

40 HP

3

5

1

16 HP

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

Potência (kW)
Aquecimento

56

96

108

1

59

101

113

1

63

106.5

119

1

64

113

126.5

42 HP

3

6

3

64

120

135

44 HP

3

6

2

1

64

125

140

1

2

64

130

145

3

64

135

150

2

64

143.2

158.5

2

64

146

163

2

64

151.5

169

2

64

158

176.5

46 HP

3

6

48 HP

3

6

50 HP

4

6

52 HP

4

6

2

54 HP

4

6

1

56 HP

4

7

1

1

1
1
1

58 HP

4

8

3

1

64

165

185

60 HP

4

8

2

2

64

170

190

1

3

64

175

195

4

64

180

200

62 HP

4

8

64 HP

4

8

Notas:
As potências baseiam-se nas seguintes condições:
Arrefecimento: Temperatura interior 27°C tbs/19°C tbh; Temperatura exterior 35°C tbs/24°C tbh.
Aquecimento: Temperatura interior 20°C tbs/15°C tbh; Temperatura exterior 7°C tbs/6°C tbh.
Comprimento dos tubos: Tubos com 7,5 m de comprimento, sem desnível.
A tabela em cima, ilustra apenas as combinações recomendadas pela fábrica.
tbs*: termómetro de bulbo seco. tbh*: termómetro de bulbo húmido.
Para sistemas com 2 ou mais unidades exteriores é necessário a utilização de distribuidores (vendidos separadamente).
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Elevado Conforto
Arrefecimento e Aquecimento simultâneo
Arrefecimento e aquecimento simultâneos através do equipamento SBOX com novo design.
A unidade exterior controla o modo de
funcionamento de cada unidade interior do
grupo, para permitir aquecimento e
arrefecimento simultâneos num só sistema,
através do equipamento SBOX que adapta a

arrefecimento

arrefecimento

Max- 4 Unidades Interiores

válvula solenoide para um controlo preciso

aquecimento

aquecimento

Max- 4 Unidades Interiores

do caudal de refrigerante.
As unidades interiores ligadas à mesma
SBOX podem funcionar simultaneamente

arrefecimento

em arrefecimento e aquecimento.

arrefecimento

aquecimento

aquecimento

aquecimento

Max- 4 Unidades Interiores

aquecimento

aquecimento

arrefecimento aquecimento

arrefecimento aquecimento arrefecimento

Max- 4 Unidades Interiores

arrefecimento

Max- 4 Unidades Interiores

Modo Automático
Neste modo, a unidade interior pode
alterar o modo de funcionamento para
nível constante definido.
A unidade muda para modo de
arrefecimento durante o dia, quando a

Temperatura definida Ts

Temperatura interior Ti

Temperatura

controlar a temperatura interior para um

temperatura interior é superior à
temperatura definida e muda para o
modo de aquecimento durante a noite,

Ti＞Ts
Modo de arrefecimento

quando a temperatura interior é inferior
à temperatura definida.

Ti＜Ts
Modo de aquecimento

O modo muda automaticamente

Aquecimento contínuo durante a descongelação
Cada permutador de calor é
descongelado utilizando o

Unidade Exterior
Permutador de Calor 1

calor transferido de um

Unidade Exterior
Permutador de Calor 1

Unidade Exterior
Permutador de Calor 1

Calor

permutador para o outro na
unidade exterior. A
descongelação não interfere
com o funcionamento das
unidades interiores em modo
de aquecimento.

Calor
Permutador de Calor 2

Funcionamento em modo
de aquecimento

Permutador de Calor 2

Descongelação do
permutador de calor 1

Permutador de Calor 2

Descongelação do
permutador de calor 2
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Fácil Instalação e Manutenção
Conceção profissional da estrutura para fácil manutenção
A janela de verificação reservada no quadro elétrico
constitui uma solução prática de verificações pontuais
e consultas de estado. Com um ecrã digital de 7
segmentos de LED; é muito fácil para consultar os
dados do sistema como a pressão, a frequência do
compressor, códigos de erro, temperatura de
descarga, etc., podendo tornar a manutenção,
instalação e colocação em funcionamento mais
simples.
Quadro elétrico
rotativo

O compressor está próximo do exterior e é
disponibilizado um sistema simples de tubagens para
uma manutenção prática. O quadro elétrico rotativo
com novo design é excelente e pode rodar com uma

Disposição externa do
compressor e sistema
de tubagens simples

grande amplitude. É útil para a inspeção e manutenção
do sistema de tubagens e reduz fortemente o tempo
de desmontagem do quadro elétrico rotativo.

Ligação simples da cablagem de comunicação
Apenas um grupo de cabos de comunicação
de PQE permite a comunicação entre as
unidades interiores, exteriores e a rede. É
mais conveniente para a cablagem de
comunicação.

H1, H2, E
P, Q, E
P, Q, E

P, Q, E

P, Q, E

P, Q, E

P, Q, E

P, Q, E

P, Q, E

Vasta gama de operação

P, Q, E

P, Q, E

P, Q, E

Endereçamento automático

Os sistemas da Gama RDCI têm uma operação estável com
O endereçamento das unidades

temperaturas extremas entre -20 ºC e 48 ºC.

interiores pode ser feito premindo
um único botão do controlador.
Não é necessário definir os

Modo de Arrefecimento
-5°C

48°C

interruptores DIP. Os

Modo de Aquecimento
-20°C

controladores com e sem fios

24°C

podem consultar e alterar o

Modo de Arrefecimento e Aquecimento Simultâneos
-5°C
-20

-10

24°C
0

10

endereços
um por um com os
Remote addressing

20

endereço de todas as unidades
30

40

50
Temperatura exterior (°C tbs)

interiores.
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Gama de Unidades
Interiores
Unidades Interiores
Murais
20

Air Flux AF-W

Unidades Interiores
Cassete

Unidades Interiores
Conduta
24

Air Flux AF-DL

24

Air Flux AF-DM

25

Air Flux AF-DH

21

Air Flux AF-4CC

22

Air Flux AF-4C

Unidades Interiores
Teto-chão

22

Air Flux AF-4CR

26

23

Air Flux AF-1C

23

Air Flux AF-2C

Air Flux AF-CF

Unidades Interiores
Chão
27

Air Flux AF-F

27

Air Flux AF-FC

28.0 kW

25.0 kW

20.0 kW

16.0 kW

14.0 kW

11.2 kW

10.0 kW

9.0 kW

8.0 kW

7.1 kW

5.6 kW

4.5 kW

3.6 kW

2.8 kW

1.8 kW

Tipo
Air Flux 5300 - Unidades interiores

2.2 kW
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• • • • • • • •

Mural
AF-W

• • • •
AF-4CC

• • • • • • • • • •

Cassete de 4 Vias
AF-4C

• • • • • • • • • •
AF-4CR

Cassete de 1 Via
AF-1C

• • • • • • •
• • • • • •

Cassete de 2 Vias
AF-2C

AF-DL

• • • • • •
• •

Conduta
AF-DM

• • •

• •
• • • • • •

AF-DH

Teto-Chão
AF-CF

• • • • • • • • •
• • • • • • •

AF-F
Chão

AF-FC

• • • • • • •

Disponíveis mais de 85 modelos para corresponder às mais variadas necessidades dos clientes.
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Air Flux - Unidades interiores murais
Fácil instalação em qualquer parede
O desiggn atrativo reflete os elevados padrões de qualidade Bosch

Reinício automático

Função auto swing

Ventilador de 7 velocidades

Painel de fácil limpeza

Função anti emissão de ar frio

Válvula de expansão
eletrónica incluída

Função “Follow Me”
(com controlo com fios)

Motor DC fan

AF-W
Mural
1
1

Fase
Fase
Oscilación
Oscilação

2
2
3
3
4
4

Função “Auto Swing”

► Display LED
► Painel liso
► Fácil instalação
► Conexão externa ON/OFF

O mecanismo de oscilação automática garante uma distribuição uniforme
do fluxo de ar e um melhor equilíbrio da temperatura da divisão.
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Air Flux 5300 - Unidades interiores Cassete
Simplesmente perfeito em qualquer teto
Vasta gama, design compacto e atrativo: As unidades Cassete tornam o trabalho de instalação mais simples.

Reinício automático

Função “Follow Me”
(com controlo com fios)

Motor DC fan

Possibilidade de admissão
de ar novo

Função anti emissão de ar frio

Ventilador de 7 velocidades

Endereçamento automático

Bomba de condensados integrada

Válvula de expansão
eletrónica incluída
260 mm

Painel de fácil limpeza

AF-4CC
Cassete 4 vias compacta

500 mm

260 mm

Altura reduzida. 26 cm para todos os modelos,

Bomba de condensados incluída (h=500 mm),

torna as características gerais de conceção

Bomba com poder de elevação de 500 mm.

muito mais flexíveis.

500 mm

Ar novo

m
0m

570

mm

57

Entrada de ar novo, admitido através da

Design compacto, instalação fácil, corpo

unidade de cassete para que possa usufruir de

compacto e peso reduzido, podem ser

um ar mais puro na sua sala.

instalados sem a utilização de um guincho.

22 | Gama de Unidades Interiores

Air Flux 5300 - Unidades interiores Cassete
Simplesmente perfeito em qualquer teto

230 mm

AF-4C

750 mm

230 mm

Cassete 4 vias

Altura reduzida. 23 cm (30 cm para modelos

Bomba de condensados incluída (h=750 mm)

90 a 140), o que torna as características gerais

Bomba de condensados standard integrada

de conceção muito mais flexíveis.

750 mm

com poder de elevação de 750 mm.

Ar novo

Entrada de ar novo, admitido através da

Subconduta, permite utilizar a mesma unidade

unidade de cassete para que possa usufruir de

de ar condicionado para arrefecer um pequeno

um ar mais puro na sua sala.

espaço nas proximidades.

Distribuição de ar flexível
7 padrões de descarga em 2 a 4 direções podem ser selecionados para cumprir os requisitos do local
de instalação ou a forma da divisão.
É possível a ligação de condutas.
230 mm

AF-4CR
Cassete 4 vias cantos redondos

750 mm

230 mm

Altura reduzida. 23 cm (30 cm para modelos

Bomba de condensados incluída (h=750 mm),

90 a 140), o que torna as características gerais

com poder de elevação de 750 mm.

de conceção muito mais flexíveis.

750 mm

Ar novo

Saída de ar 360º para melhor distribuição e

Entrada de ar novo, admitido através da

conforto, proporciona uma forte circulação do

unidade de cassete para que possa usufruir de

fluxo de ar para arrefecer ou aquecer todos os

um ar mais puro na sua sala.

cantos da divisão e distribuir uniformemente a
temperatura.
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Air Flux 5300 - Unidades interiores Cassete
Simplesmente perfeito em qualquer teto
153 mm

AF-1C
Cassete 1 via

750 mm

153 mm

Altura reduzida. Apenas com 15,3 cm para

Bomba de condensados incluída (h=750 mm,

modelos 18 a 36, o que torna as características
gerais de conceção muito mais flexíveis.

com poder de elevação de 750 mm.

Aquecimento

750 mm

O design de fluxo
único adapta-se
à instalação em cantos.

Arrefecimento

Aquecimento
O design de fluxo

Função “Auto Swing” único adapta-se
O mecanismo de oscilação
automática
garante uma distribuição uniforme do fluxo de ar e um melhor
à instalação
em cantos.
equilíbrio da temperatura da divisão. O design de fluxo único adapta-se à instalação em cantos.

Arrefecimento

AF-2C

300 mm

Cassete 2 vias
Altura reduzida. Apenas com 30 cm, o que
torna as características
gerais de conceção
300 mm
muito mais flexíveis.

750 mm

750 mm

Elevado caudal de ar
Elevado caudal de ar para aplicação em tetos
altos garante o conforto em grandes espaços.
Bomba de condensados incluída (h=750 mm),

Todas as pessoas na divisão dispõem de uma

com poder de elevação de 750 mm.

distribuição de ar e temperatura uniforme.
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Air Flux - Unidades interiores Conduta
Reinício automático

Função “Follow Me”
(com controlo com fios)

Motor DC fan

Possibilidade de admissão
de ar novo

Função anti emissão de ar frio

Ventilador de 7 velocidades

Endereçamento automático

Bomba de condensados integrada

Válvula de expansão
eletrónica incluída

Conectável à conduta

AF-DL

Entrada de ar pela traseira

Conduta Baixa pressão

Entrada de ar por baixo
min.5 mm

Bomba de condensados
como estándard
750 mm

210 mm
teto

Dimensões compactas, apenas 210 mm de
altura em todos os modelos.

Entrada de ar pela traseira

teto

Bomba de condensados incluída (h=750 mm)

Entrada de ar por baixo

Bomb
c

► Disponíveis 6 etapas de pressão estática
configuráveis desde a PCB ao controlo
com fios (segundo o modelo de controlo)
► Entrada de ar novo
► Conexão externa ON/OFF
Retorno de ar configurável
Uma porta permite a admissão de ar novo proveniente do exterior para o interior da divisão.
Desta forma, o ar interior mantém-se limpo e saudável.

AF-DM

Entrada de ar pela traseira

Entrada de ar por baixo

Conduta Média pressão

Bomba de condensados
como estándard

min.5 mm

750 mm
270 mm

teto

Dimensões compactas

teto

Bomba de condensados incluída (h=750 mm)

Altura reduzida. 27 cm (30cm para o modelo
140).

Entrada de ar pela traseira

Entrada de ar por baixo

► Disponíveis 10 etapas de pressão estática
configuráveis desde a PCB ao controlo com
fios (segundo o modelo de controlo)
► Entrada de ar novo
► Pressão estática disponível até 150 Pa
(consoante o modelo)
► Conexão externa ON/OFF

Retorno de ar configurável
Uma porta permite a admissão de ar novo proveniente do exterior para o interior da divisão.
Desta forma, o ar interior mantém-se limpo e saudável.

Bom
c
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Air Flux - Unidades interiores Conduta

Reinício automático

Função “Follow Me”
(com controlo com fios)

Motor DC fan

Endereçamento automático

Função anti emissão de ar frio

Ventilador de 7 velocidades

Conectável à conduta

Bomba de condensados
(opcional)

Válvula de expansão
eletrónica incluída

AF-DH
Conduta Alta pressão
Bomba de condensados
como estándard

Entrada de ar por baixo

A maior distância de descarga
de ar é de 14 m
Entrada de ar novo

750 mm

AF-DH 71 ~ 112

Entrada de ar pela traseira

420 mm

UNIDADE
INTERIOR
Descarga
de ar

A altura do
fornecimento
deteto
ar é de 6,5 m

Retorno de ar

450 mm

UNIDADE INTERIOR

Bomba de condensados opcional para todos

Altura necessária

os modelos.

Com uma estrutura com 420 mm de espessura

AF-DH 140 ~ 160

(modelos 71 a 160), a altura mínima exigida
acima do teto é de 450 mm.

► Dimensões compactas
► Fácil manutenção
AF-DH 200 ~ 280

min.

► Disponíveis 20 etapas de pressão estática
configuráveis desde a PCB ao controlo
com fios (segundo o modelo de controlo)
► Pressão estática disponível até 250 Pa
(consoante o modelo)
► Conexão externa ON/OFF
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Air Flux - Unidades interiores teto-chão
Reinício automático

Função anti emissão de ar frio

Ventilador de 7 velocidades

Endereçamento automático

Motor DC fan

Válvula de expansão
eletrónica incluída

Função “Follow Me”
(com controlo com fios)

AF-CF

Teto

Teto

AF-CF 36 ~ 90

Teto-chão

de ar
Saída de Saída
ar
A unidade
pode
ser instalada
no teto
A unidade
pode ser
instalada
no teto
Possibilidade
de instalação
teto-chão
ou verticamente
contra
a parede.
ou verticamente contra a parede.
A unidade pode ser instalada no teto ou
verticalmente contra a parede.

Aquecimento

AF-CF 112-140

O design de fluxo

O design de fluxo único
adapta-se à instalação
em cantos.

Aquecimento

único adapta-se
à instalação em cantos.

Arrefecimento

O design de fluxo
único adapta-se

Função “Auto Swing”

à instalação em cantos.

O mecanismo de oscilação automática garante uma distribuição uniforme do fluxo de ar e um

► Conexão externa ON/OFF

melhor equilíbrio da temperatura da divisão.

Arrefecimento
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Air Flux - Unidades interiores chão
Reinício automático

Função anti emissão de ar frio

Ventilador de 7 velocidades

Endereçamento automático

Motor DC fan

Válvula de expansão
eletrónica incluída

Função “Follow Me”
(com controlo com fios)

AF-F
Chão sem envolvente

Solução perfeita para arquitetura

Manutenção fácil

A unidade pode ser instalada de forma oculta,

O filtro é fornecido como um acessório

sendo perfeita para alguns desenhos de

standard. Pode ser facilmente removido e

arquitetura.

limpo.

A unidade tem apenas 212 mm de profundida-

Todas as partes metálicas estão fabricadas com

de e pode ser instalada no perímetro da divisão

material galvanizado para a máxima proteção

sem se perder espaço na mesma.

contra a corrosão.

Alta eficiência e funcionamento silencioso

► Desenho compacto. 21 cm de profundidade
para toda a gama

Graças ao motor do ventilador DC sem escovas,

► Altura de 55 cm para todos os modelos

baixo nível sonoro.

a unidade funciona com alta eficiência e um

► Conexão externa ON/OFF

AF-FC
Chão com envolvente

Design moderno

Manutenção prática

Design moderno para uma integração perfeita

O filtro é fornecido como um acessório

em qualquer divisão.

standard. Pode ser facilmente removido e

Design compacto com apenas 677 mm de altura

limpo.

e 220 mm de profundidade.

► Desenho compacto. 22 cm de profundidade
para toda a gama
► Altura de 68cm para todos os modelos
► Conexão externa ON/OFF

Alta eficiência e funcionamento silencioso
Graças ao motor do ventilador DC sem escovas,
a unidade funciona com alta eficiência e um
baixo nível sonoro.
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Controladores, Acessórios
e Software
29

Controlo central

31

Controlo Individual

33

Guia de Funcionalidades

34

BMS Soluções

34

Acessórios

35

Software Air Select
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Controlo central Air Flux
Gestão inteligente de
sistemas de ar condicionado
O novo sistema de controlo central, com hardware Air Flux e
software desenvolvido pela Bosch, garante o máximo conforto
e confiabilidade.
ACC MT – Controlo central com ecrã tátil
► Ecrã de 10,1“
► Software Bosch para um alto nível de funcionalidade, segurança e
confiabilidade
► Utilização fácil e intuitiva
► Atualizações simples via Internet
► Gestão simples de programações
► Função Power Over Ethernet para fornecer energia para o controlo via Ethernet
► Notificações automáticas por email
► Navegador web integrado para redes simples com um computador
► Editor de grupo para encontrar rapidamente e controlar facilmente unidades
interiores
► Gestão conveniente de horários
► Ícones para identificar rapidamente unidades exteriores e internas
► Fácil acesso aos menus através do painel
► Possibilidade de controlar até 64 unidades interiores e 8 sistemas, extensível
até 256 unidades interiores e 32 sistemas com o acessório AC-EXP.

Características principais
► Hardware e software
desenvolvido pela Bosch
► Design moderno e atrativo
► Utilização fácil e intuitiva
► Acesso Web
► Tecnologia Power over
Ethernet

O ACC M, concebido especificamente para controlar sistemas VRF, baseia-se num formato centralizado e
dedicado para o controlo e monitorização completos de todas as funções do sistema. Pode ser utilizado como
um sistema flexível multifunções e pode ser aplicado a uma grande variedade de necessidades, dependendo da
escala, finalidade e método de controlo de cada edifício.
ACC M
► Até 4 interfaces, 64 sistemas frigoríficos, 1.024
unidades interiores e 256 unidades exteriores
podem ser controlados por um único PC
► Acesso à Web
► Fácil utilização
► Monitorização e controlo centralizado de
edifícios
► Gestão para poupança de energia
► Ligação Modem SMS (opcional)

► Distribuição de custos de eletricidade
(com ACC MSW)
► Gestão da programação
► Indicador de funcionamento em baixa carga
► Produção de relatórios operacionais históricos
(diários, semanais, mensais)
► Exibição de falhas e mensagens de aviso
► Função de aviso de limpeza do filtro de ar
► Paragem de emergência e produção de sinais de alarme
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Controlo central
CC-TS – Controlo táctil centralizado
► O controlo centralizado é um dispositivo multifuncional que permite controlar até 64
unidades interiores, com una distância máxima de ligação de 1200 m. O dispositivo pode
ser ligado às unidades exteriores principais, para simplificar e centralizar a configuração
das ligações.
► Proporciona uma forma superior de gerir unidades interiores. O utilizador pode bloquear
o controlo sem fios; o modo de funcionamento ou as teclas de controlo centralizado, de
acordo com as suas preferências.
► Mostra o estado de funcionamento das unidades interiores e os códigos de erro para que
os utilizadores possam facilmente identificar uma falha, através da tabela de códigos de
erro antes de contactar os serviços técnicos.
► A função de aviso de limpeza de filtro de ar só está disponível no controlo centralizado tátil
CC-TS. O símbolo “FL” indica que o filtro de ar numa determinada unidade interior necessita
de limpeza.
► O design elegante adapta-se a qualquer espaço. A função de bloqueio de teclas permite
evitar erros de utilização.
► Permite o controlo de uma única unidade ou de todas as unidades, o que simplifica todo
o processo de controlo. O feedback dos sinais de funcionamento garante que todas as
unidades funcionem no modo correto.
► O controlo centralizado pode estabelecer a ligação até 64 unidades interiores nos sistemas
de monitorização de rede e gestão de edifícios.
CC-WT – Controlador Centralizado com programação
► El CC-WT pode incluir até 64 unidades interiores na programação semanal. Permite
ao utilizador programar 4 períodos diários e selecionar o modo de funcionamento e a
temperatura desejada. Permite o controlo de uma única unidade ou de todas as unidades
interiores.
► Proporciona uma forma superior de gerir unidades interiores. O utilizador pode bloquear
o controlo sem fios; o modo de funcionamento ou as teclas de controlo centralizado, de
acordo com as suas preferências.
► Proporciona uma forma superior de gerir unidades interiores. O utilizador pode bloquear
o controlo sem fios; o modo de funcionamento ou as teclas de controlo centralizado, de
acordo com as suas preferências.
► Mostra o estado de funcionamento das unidades interiores e os códigos de erro para que
os utilizadores possam facilmente identificar uma falha, através da tabela de códigos de
erro antes de contactar os serviços técnicos.

Controladores | 31

Controlo individual Air Flux
Controlo perfeito do ar condicionado
em cada divisão
Os controladores individuais permitem controlar
facilmente as unidades interiores de cada divisão.
Possuem software desenvolvido pela Bosch.
ARC C – Controlador individual com fios
► 7 velocidades de ventilação
► Função de controlo duplo para utilização simplificada
► Função Follow-me para um controlo mais preciso da
temperatura
► Função de relógio e data para programar horários
► Função Turbo Heat e Turbo Cool para aquecimento e
arrefecimento rápido
► Modo Ausente para ajuste das condições de conforto da
divisão, independentemente de estar ocupada ou não
► Função de programação para definir facilmente
múltiplos horários semanais
► Botão rotativo integrado para utilização simples
► Possibilidade de controlar até 16 unidades interiores,
com utilização do acessório AC-GCA adaptador
controlo de grupo
WDC - Controlo com fios
► 7 velocidades de ventilador.
► Função Follow-me para um controlo mais preciso da
temperatura.
► Função de programação.
► Possibilidade de controlar até16 unidades interiores.
ARC H – Controlador individual com fios para Hotéis
► 7 velocidades de ventilação
► Função de controlo duplo para utilização simplificada
► Utilização simples
► Função de ajuda com textos simples e claros
► ON/OFF externo integrado
► Função silenciosa
ARC C IR – Controlador individual sem fios
► Função para desligar a luz LED nas unidades
interiores
► Função de temporizador diário para definir
facilmente programas diários
► Luz de fundo para utilização sem esforço, mesmo
quando está escuro
► Ajuste preciso de temperatura em escalas de 0,5 graus

Características principais
► Software desenvolvido pela Bosch
► 7 velocidades de ventilação
► Função ajuda
► Sistema de monitorização de
parâmetros
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Controlo remoto
WRC-HP – Controlo remoto com fios
► Nos modos de arrefecimento e de aquecimento,
a utilização do modo silencioso reduz o nível de
ruido, configurando a velocidade do ventilador no
nível baixo, o que permite obter um ambiente mais
tranquilo.
► Regista o tempo total de funcionamento da unidade
interior e quando é alcançado o valor predefinido é
emitido o aviso de necessidade de limpeza do filtro
de ar da unidade interior.
► A limpeza regular permite manter o ar fresco, limpo e
saudável.
► O WRC-HP dispõe de um recetor de sinais para
controladores sem fios. Estes sinais podem, depois,
ser enviados à unidade interior para o controlo das
suas funcionalidades.
► A função de bloqueio pode ser utilizada para evitar
que sejam efetuadas se alterações por outras
pessoas.

GRC – Controlo de grupos unidades interiores
► Possibilidade de realizar um controlo de grupo até 16
unidades interiores com um controlo individual com
fios ou remoto nas gamas RDCI e MDCI.

1
2

1

Recetor de sinais
remotos

2

Ícone do aviso de
limpeza do filtro

3

Tecla de Modo
Silencioso

3
WRC-HP
(Tecla tátil)

Controlo de grupo de unidades interiores

Painel display
Veriﬁcação

X1 Y1 E
CN6

FN
Para o grupo de unidades interiores
220 VAC COMM. BUS (X Y E)

Controlador de ﬁos

Controlo remoto

HWRC – Controlo remoto com fios
► Botão de modo oculto: Pressionando os botões
de temperatura “▲” e “▼” Simultaneamente
durante 3 segundos permite selecionar o modo
de funcionamento: COOL (arrefecimento) e HEAT
(aquecimento).
► Design adequado para hotéis, hospitais, escolas e
outros tipos de edifícios similares.
► No modo automático, o sistema RDCI pode comutar
automaticamente o modo: COOL (arrefecimento)
ou HEAT (aquecimento) de acordo com o valor da
diferença de temperaturas entre Tf (temperatura
interior) e Ts (temperatura definida).

1
2

2
HWRC

1

Atalho para 26 ºC

2

Combinando ambas
as teclas - Seleção
do Modo
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Guia funcionalidades

Descrição

WRC-HP

WDC-120

ARC C

HWRC

ARC H

Relógio (data e hora) no ecrã

Não

Sim

Sim

Não

Não

Temperatura interior no ecrã

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Temperatura exterior no ecrã

Não

Não

Sim

Não

Sim

Diagramas temperaturas
exterior e interior

Não

Não

Sim

Não

Sim

Modo Sleep

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Detalhes de contato

Não

Não

Sim

Não

Sim

Texto de ajuda

Não

Não

Sim

Não

Sim

Recordatório limpeza de filtro

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Bloqueio do teclado

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Recetor infravermelhos

Sim

Sim

Não

Não

Não

Controlo 7 velocidades
ventilador

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Auto Swing

Não

Sim

Sim

Não

Não

Modo ECO

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Temporização diária

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Programação semanal

Não

Sim

Sim

Não

Não

Função "Follow me"

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Controlo de Grupos
(até 16 unidades)

Não

Sim

Sim(1)

Não

Não

Ativação/Desativação modos de
funcionamento

Não

Não

Sim

Não

Sim

Modo "away"

Não

Não

Sim

Não

Não

"Turbo Heat" / "Turbo Cool"

Não

Não

Sim

Não

Não

Informação

Funções

Funções avançadas

(1)

com acessório
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ACC KNX

ACC MOD

ACC LON

ACC BAC

BMS Soluções
BACnet Gateway
► O ACC BAC Gateway permite verificar os estado de funcionamento das
unidades e modificar os seus parâmetros para otimização do funcionamento.
► Contém 4 grupos de portas de comunicação RS485 e permite ligar até 256
unidades interiores ao BMS.
► Função web integrada.
► Cada porta pode ser ligada às portas XYE das unidades exteriores.

LonWorks Gateway
► O ACC LON Gateway permite realizar a gestão e controlo do sistema VRF
utilizando a plataforma LonWorks.
► Ligação até 64 unidades interiores ao BMS.
► Função web integrada.

Modbus Gateway
► O ACC MOD Gateway liga os sistemas VRF da Bosch a Sistemas BMS
construídos no protocolo de comunicação Modbus.
► Ligação até 64 unidades interiores.
► Função web integrada.

KNX Gateway
► Totalmente compatível com KNX/EIB standards.
► Pode ser integrado nos sistemas de controlo com as gamas de produtos
compatíveis com KNX.
► É necessário um KNX Gateway por cada unidade interior.

ODU-FA

Acessórios
Sensor de alarme
► O ODU-FA é especialmente concebido para aplicações de engenharia.
► Não exibe os parâmetros de funcionamento das unidades exteriores mas pode
ser conectado a um dispositivo de alarme.
► Quando a unidade exterior apresenta um funcionamento anormal, o indicador
luminoso RUN (funcionamento) pisca.

DX-AHU KIT

Nota: Compatível apenas com a gama RDCI

AHU KIT01B-1 / AHU KIT02B-1 / AHU KIT03B-1
► Pode ser utilizado para instalar as unidades exteriores VRF com unidades de
tratamento de ar ou unidades interiores de outras marcas.
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Software de seleção profissional - Air Select
Para responder às necessidades dos projetistas, consultores e instaladores, a Bosch
desenvolveu uma ferramenta avançada para automatização dos projetos da gama de ar
condicionado e VRF da área comercial. Esta ferramenta permite definir uma seleção rápida e
segura de um sistema de climatização Bosch completo.
► Software de seleção desenvolvido pela Bosch.
► Sistema de seleção com todas as unidades
interiores e exteriores, incluindo também os
sistemas de controlo.
► Intuitivo.
► http://www.bosch-airselect.com/

Simples desde o início:
O Air Select é a ferramenta de seleção Air Flux.
Com o Air Select, a Bosch torna a seleção de equipamentos particularmente fácil, este software permite
configurar cada sistema Air Flux de forma rápida e confiável e sem complicações. O funcionamento é muito
simples, rápido e intuitivo, e com o máximo de benefícios. Poderá aceder a esta ferramenta através do site www.
boschairselect. com, onde se pode registrar para ter um acesso completo. Existe também uma versão para
desktop que poderá descarregar no mesmo site.

Configuração e
seleção do sistema:
► Seleção das unidades exteriores e interiores
► Elaboração de um esquema frigorifico
► Cálculo de diâmetros de tubagem e verificação
das distâncias máximas permitidas
► Seleção do sistema de controlo
► Emissão automática do esquema de
comunicação
► Esquema frigorifico e vista superior das
unidades em Auto Cad
► Emissão de um relatório completo de seleção
em Excel

Com esta ferramenta, os profissionais conseguem
otimizar o sistema de climatização e obter um relatório
de cálculo de uma forma prática e simples.

Sede: Av. Infante D. Henrique.
Lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa | Portugal.
Capital social: 2 500 000 EUR
NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro
Serviço de informação geral
Tel.: 218 500 200
Email: bosch.industrial@pt.bosch.com
www.bosch-industrial.com
Departamento Pós-Venda
Tel.: 211 540 720 ou 808 234 212
Email: assistencia.tecnica@pt.bosch.com
Apoio Técnico Profissional
Tel.: 218 500 113
Email: hotline.tecnica@pt.bosch.com
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