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Systém Air Care zajišťuje čistý vzduch v mnoha 
modelech značky ŠKODA 
 

› Systém Air Care zlepšuje kvalitu vzduchu ve vozu 

› Senzor škodlivin kontroluje vnější nasávaný vzduch a v případě potřeby aktivuje funkci 

vnitřní cirkulace  

› Automatické řízení vnitřní cirkulace (AQS) s částicovým, uhlíkovým a protialergenním 

filtrem  

 

Mladá Boleslav, 23. listopadu 2021 – ŠKODA klimatizace Climatronic se systémem Air Care 

účinně snižují znečištění vzduchu ve vozidle částicemi, jako jsou například prach nebo pyl. 

Pokud senzor kvality venkovního vzduchu zaznamená snížení kvality vzduchu, systém se 

automaticky přepne na vnitřní cirkulaci a zabrání tak nasávání venkovního vzduchu do vozu. 

Integrovaný systém měření kvality vzduchu (AQS – Air Quality System) s automatickou 

vnitřní cirkulací přispívá ke zdraví pasažérů a zvyšuje jejich pohodlí jak v městském 

provozu, tak na cestách. Funkce Air Care a AQS se senzorem škodlivin jsou dostupné pro 

modely ENYAQ iV, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA a SUPERB.  

 

Automatické klimatizace Climatronic ve vozech ŠKODA zvyšují komfort a bezpečnost cestujících. 

Ve spojení se systémem měření kvality vzduchu (AQS) se Climatronic automaticky přepne na 

vnitřní cirkulaci, jakmile senzory zjistí znečištění venkovního vzduchu. Vysoce účinné filtry systému 

Air Care v tomto případě navíc neustále čistí vzduch v interiéru vozu. Dochází díky tomu 

k účinnému absorbování nežádoucích částic, pylu i nepříjemných pachů. 

 

Plně automatické klimatizace Climatronic firmy ŠKODA AUTO jsou k dispozici podle modelu a 

výbavového stupně jako dvouzónové nebo třízónové. Lze tak odděleně regulovat teplotu vzduchu 

pro řidiče a spolujezdce. Třetí zóna pak umožňuje pomocí ovládacích tlačítek zvolit preferovanou 

teplotu i cestujícím na zadních sedadlech. Zapínatelný systém Air Care automatické klimatizace 

Climatronic důkladně čistí vzduch v interiéru přes vícevrstvé filtry vnitřního prostoru a zpříjemňuje 

tak cestování nejen alergikům. 

 

Funkce Air Care vyčistí vzduch v interiéru  

Systém Air Care automatické klimatizace Climatronic využívá různé senzory a moderní 

kombinované filtry s aktivním uhlím k optimalizaci kvality a vlhkosti vzduchu. Za tímto účelem se 

sleduje nejen vnitřní a vnější teplota, ale i teplota předního skla a vlhkost vzduchu. Aby se zabránilo 

zamlžení předního skla, aktivuje se v případě potřeby kompresor klimatizace (pokud není venkovní 

teplota pod bodem mrazu). Systém se přepne do módu Defrost (vzduch proudí primárně na čelní a 

boční okna) a navýší se tak intenzita ventilátoru, aby se odvlhčil vnitřní prostor. Při tomto procesu je 

cirkulující vzduch v interiéru opakovaně veden přes vysoce účinný filtrační systém a je důkladně 

vyčištěn. Částicový, uhlíkový a protialergenní filtr zachycuje jemný prach, saze a pyly, absorbuje 

nepříjemné pachy a odstraňuje různé alergeny. Climatronic s funkcí Air Care je k dispozici pro 

všechny nové modely ŠKODA sériově nebo volitelně. 

 

Senzor rozpozná plynné škodliviny a aktivuje vnitřní cirkulaci 

V mnoha modelech značky ŠKODA pracuje systém AQS (automatická cirkulace) s dodatečným 

senzorem škodlivin, který zaznamenává plynné nečistoty, jako jsou například uhlovodíky, oxidy 
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dusíku nebo oxid siřičitý. V případě zvýšené koncentrace těchto plynů v interiéru vozu se 

automaticky přeruší přívod vnějšího vzduchu a dočasně se zapne vnitřní cirkulace. Do režimu sání 

čistého vzduchu se pak systém vrátí automaticky. Funkce Air Care a AQS (se senzorem škodlivin) 

jsou k dispozici pro modely ENYAQ iV, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA a SUPERB.  

 

 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Automatická klimatizace Climatronic 

se v mnoha modelech ŠKODA stará o čistý vzduch  

Vysoce účinné filtry systému Air Care neustále čistí 

vzduch v interiéru podle potřeby. Dochází tak k absorpci 

nežádoucích částic, pylu i nepříjemných pachů. 

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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