
Intelligentne siseruumide
kliima Põhjamaadesse.

Nordic Airise



Tutvustame uut õhksoojuspumpa
Samsung Nordic Airise

Spetsiaalselt põhjamaisesse kliimasse loodud õhksoojuspump Nordic Airise, millega saate oma kodu
tõhusalt kütta või jahutada. Eriti nutikas AI-tehnoloogia ja uus unikaalne disain. Integreeritud Wi-Fi nutirakendus
annab teile seadme üle parema ülevaate ja kontrolli. Uuel, täiustatud disainiga Samsung Nordic Airise siseosal,

on 15% suurem ventilaator ja laiem õhu sissevõtu- ja väljapuhke ava, tänu millele levivad soe ja jahe õhk
kaugemale ja laiemalt*.

Hea uinumisreziim

Easy Filter Plus Madal müratase

*Testitud mudelil AR24TXFCAWKNEU 

ECO reziim

AI Auto Comfort
Laske oma õhksoojuspumbal töötada 

tõhusamalt/kuluefektiivsemalt. Easy Filter Plus 
asub siseseadme ülaosas. Seda saab 

lihtsasti, seadet avamata eemaldada ja 
puhastada. Filtri tihe võrgustik ja kattekiht 

hoiavad soojusvaheti puhtana, suurendades 
soojuspumba energiatõhusust ja 

pikendades seadme eluiga.

Nordic Airise õhksoojuspumbad 
aitavad säilitada teie kodus 

mõnusat ja stabiilset temperatuuri 
väga vaikselt, liigset müra tekitmata. 
Mõlema mudeli müratase on väga 

madal (alates 19 dB).

Režiim AI Auto Comfort tutvustab teile 
intelligentset eluviisi. Teie elu 

lihtsustamiseks ja seadme töö 
tõhustamiseks analüüsib Ai Auto Comfort 
ruumi keskkonda ja kasutusviise². Seejärel 

arvesse võttes ka välistemperatuuri 
analüüsib ja prognoosib teie vajadusi, et 

leida just teie kodu jaoks sobivaimad 
seaded.

¹ ASHRAE (Ameerika kütte- ja külmutusseadmete ning konditsioneeridega tegelevate inseneride ühing) määratleb mõistet "seisev õhk" kui õhku, mis liigub aeglasemalt kui 0,15 m/s.
¹ Al = Artificial lntelligence (tehisintellekt). Teil peab olema Wi-Fi-ühendus ning rakenduse Samsung SmartThings konto.

2 Salvestab kõige kasulikumate režiimide soovitamiseks kasutajate andmed, eelistused ja kasutusharjumused.

Wi-Fi-juhtimine
Saate oma kodu sisetemperatuuri kaugelt ja 

ka kodus olles SmartThings nutirakenduse¹ 
abil reguleerida. Seadme sisse/välja 

lülitamiseks, jahutus-, kütte või kuivatus ja 
ventileerimis režiimi valimiseks, tööaegade 
seadistamiseks või voolutarbe jälgimiseks 

piisab vaid ühest puudutusest. Bixby 2.0 
tehisintellektisüsteem (AI)² analüüsib ja 

prognoosib teie vajadusi, et leida just teie 
kodu jaoks sobivaimad seaded.

¹ Saab kasutada Android- ja iOS-seadmetel. Teil peab olema Wi-Fi-ühendus 
ning Samsung SmartThings konto. ² Hääljuhtimiskäske saab anda (USA, 
Suurbritannia või India) inglise, hiina, korea, prantsuse, saksa, itaalia või 

hispaania keeles. 2019. aasta lõpuks plaanitakse luua portugali keele tugi.

Nautige suurepärast uinumisreziimi  - igal 
õhtul! Hea uinumisreziim reguleerib ja 

peenhäälestab temperatuuri automaatselt, 
et luua ideaalsed tingimused unetsükli iga 

etapi jaoks. Niisiis saate magada väärtuslikke 
tunde ja tunnete end täielikult 

värskendatult. Lisaks eelpool mainitule kulub 
uinumisreziimiga küttes / jahutades ka 

vähem energiat.

Säästke energiat, tundes ennast seejuures 
mugavalt. Võrreldes tava režiimiga, kasutab 

ECO režiim vähem kompressori võimsust, mis 
omakorda vähendab energiatarbimist *.

See võimaldab teil säästa energiat ja raha.

* Testitud AR07T9170HA3-l võrreldes tavaliste Samsungi mudelitega, mõõtes 
akumuleeritud võimsust kiirjahutusrežiimi ja ECO režiimi tarbimine.



Siseosa AR09TXFZBWKNEE

AR09TXFZBWKxEEVälisosa

Küte Nominaalne küttevõimus

Küttevõimsus (Min - Max)

Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP

Energiaklass

Elektri tarbimine

kW

kW

W/W

W/W A+ A+

W

Jahutus kW 2.5 3.5

kW 0.9 ~ 3.4 0.9 ~ 4.4

 W/W A+ A+

W 560 920

W/W 6 6

m3/min 10.5 10.9

Siseosa Mõõdud ( LxKxS)

Kaal

Müratase (High/Low)

mm 820*299*215 820*299*215

kg 9.2 9.2

dB 38 / 19 40 / 19

Välisosa Mõõdud (LxKxS)

Kaal

Müratase

mm 790*548*285 790*548*285

kg 33 33

dB 45 46

Tehniline Torustiku pikkus (Max) m

Torustiku kõrguste vahe (Max) m

Toide

Külmaine

Külmaine kogus (kg)

Õhusuunamine (ülesse/alla)

Õhusuunamine (parem/vasak)

Töövahemik kütmisel

Töövahemk jahutamisel

Specifications
Nordic Airise
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Wi-Fi-põhine
juhtimine

AI Auto
Comfort

Ökorežiim Isepuhastuv R32
külmaine

Madal
müratase

Garantii
3 aastat

Tagab
rahuliku une

Lisa

Juhtmevaba
pult (komplektis)

Mugav
Filtrisüsteem

AR12TXFZBWKNEE

AR12TXFZBWKXEE

3.2

0.7 ~ 6.5

4.3

810

4

0.7 ~ 6.8

4.3

1100

Nominaalne jahutusvõimsus

Jahutusvõimsus (Min - Max)

Energiaklass

Elektri tarbimine

Hooajaline kasutegur SEER 

Õhuhulk

15

8

1 / 220-240 / 50

R32 (GWP =675)

0.97

Auto

Manual

 -30 ~ 24 

 -15 ~ 46 

15

8

1 / 220-240 / 50

R32 (GWP =675)

0.97

Auto

Manual

 -30 ~ 24 

 -15 ~ 46


