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Tutvustame
Samsung Wind-Free   Comfort

Samsung Wind-Free™ tooteseeria jahutusseadmed tagavad mugava jahedustunde
ja ei tekita külmavoogusid. Need seadmed reguleerivad teie eelistuste alusel nutikal

 teie kodu sisekliimat ja säilitavad automaatselt optimaalseid tingimusi.

1. etapp 2. etapp 3. etapp
Esipaneel avaneb ja
kiirjahutusrežiim jahutab kogu
ruumi kiiresti maha.

Seatud temperatuur
saavutatakse kiirjahutusrežiimis
ja esipaneel sulgub.

Wind-Free™ ("tuuletu") režiim
levitab õhku ühtlaselt läbi
tuhandete mikroaukude.

Samsungi ainulaadne lahendus

Wind-Free™ siseseade
Õhk levib ühtlaselt läbi tuhandete mikroaukude

Kompaktne väliseade
Pakutavad võimsustasemed: 2,5 - 6,5 kW

Wi-Fi-põhine juhtimine
Bixby-hääljuhtimisega

AI Auto Comfort SmartThings
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

kavälistemperatuuri analüüsib ja prognoosib
teie vajadusi, et leida just teie kodu jaoks

sobivaimad seaded¹

Saate oma kodu sisekliimat 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.

Wi-Fi-juhtimine
Saate oma kodu sisetemperatuuri kaugelt ja
ka kodus olles SmartThings nutirakenduse¹

abil reguleerida. Seadme sisse/välja
lülitamiseks, jahutus 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.

Wind-Free™ tehnoloogia loob teie tubades
mõnusama sisekliima. See tehnoloogia levitab
tuhandete mikroaukude abil jahedat ja värsket
õhku ühtlasemalt, tekitamata ebameeldivaid

külmavoogusid. Režiimis Wind-Free™ levib jahe
õhk pehmelt ja vaikselt ning loob "tuulevaba"

keskkonna, mis tagab mõnusa olemise nii päeval,
kui ka öösel.

Nutikas kohanemineWind-Free™ Cooling Energiatõhusus

TM

AI Auto Comfort2 tutvustab teile intelligentset eluviisi.
See seade analüüsib ruumi keskkonda ning

kasutusviise3 ja kohandab seejärel
automaatselt temperatuuri. Lisaks saate

temperatuuri rakendusega SmartThings App4 ka
eemal olles reguleerida. Seadme sisse/välja lülitamiseks,

jahutusrežiimi valimiseks või tööaegade
seadistamiseks piisab vaid ühest puudutusest.

Samsungi Digital Inverter Boost tehnoloogia
aitab teil energiat säästa. Seda tehnoloogiat
kasutavad seadmed jahutavad ruumi maha

kiiresti ja energiat säästes ning tekitavad
vähe vibratsiooni ja müra. Jahutades

kompressor optimeerib voolutarvet mis
omakorda aitab minimaliseerida energiakulu.

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.
2 Sul peab olema Wi-Fi-ühendus ning rakenduse Samsung SmartThings konto.

3 Salvestab kasutajate andmed, eelistused ja kasutusmustrid, et soovitada kõige kasulikumaid lahendusi.
4 Saab kasutada Android- ja iOS-seadmetel. Sul peab olema Wi-Fi-ühendus ning rakenduse Samsung SmartThings konto.

AI = tehisintellekt. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik
Wi-Fi-ühendus ning rakenduse Samsung SmartThings konto. 

² Salvestab kasutajate andmed, eelistused ja kasutusmustrid ning
soovitab nende alusel tõhusaimaid režiime.

¹Saab 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.

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.
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Wind-Free™
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AI Auto 
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R32
külmaine

Wi-Fi-põhine
juhtimine

Spetsifikatsioonid
Wind-Free™ Comfort

Lisad

Juhtmevaba pult
(komplektis)

Siseseade AR09TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU

Väliseade AR09TXFCAWKXEU AR12TXFCAWKXEU AR18TXFCAWKXEU AR24TXFCAWKXEU

Jahutus

Nominaalne jahutusvõimus

Jahutusvõimsus (Min - Max)

Hooajaline kasutegur SEER

Energiaklass

Elektri tarbimine

kW 2.5

0.9 ~ 3.4

6.7

131

3.5

0.9 ~ 4.0

6.5

188

5

1.6 ~ 6.7

6.8

257

6.5

1.4 ~ 7.6

6.4

355

kW

W

A++ A++ A++ A++
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Küte

Nominaalne küttevõimsus

Küttevõimsus (Min - Max)

Energiaklass

Elektri tarbimine

Hooajaline kasutegur SCOP 

kW 3.2

0.9 ~ 4.5

735

4

3.5

0.9 ~ 5.0

770

4

6

1.3 ~ 8.0

1400

3.8

7.4

1.2 ~ 9.4

1511

3.8

kW

W

AAA+A+

Siseosa

Mõõdud ( LxKxS)

Siseosa kaal

Müratase (High/Low)

mm 820*299*215

8.9

37/19

820*299*215

8.9

38/19

1055*299*215

11.5

41/25

1055*299*215

11.6

45/26

kg

dB

Välisosa

Mõõdud ( LxKxS)

Siseosa kaal

Müratase 

mm 660*475*242

23

46

660*475*242

23

47

880*638*310

39.7

51

880*638*310

43.2

54

kg

dB

Tehniline

Torustiku pikkus (Max)

Torustiku kõrguste vahe (Max)

Toide

Külmaine

Külmaine kogus

Õhusuunamine (ülesse/alla)

Õhusuunamine (parem/vasak)

Töövahemik kütmisel

Töövahemk jahutamisel

m 15

8

1 / 220-240 / 50

R32

0.7

Auto

Auto

 -15 ~ 24 

 -10 ~ 46 

15

8

1 / 220-240 / 50

R32

0.7

Auto

Auto

 -15 ~ 24 

 -10 ~ 46 

15

15

1 / 220-240 / 50

R32

1.3

Auto

Auto

 -15 ~ 24 

 -10 ~ 46 

15

15

1 / 220-240 / 50

R32

1.15

Auto

Auto

 -15 ~ 24 

 -10 ~ 46 

m

kg


