Samsungs nordiska
värmepumpar För den ultimata komforten

Model Code

AR09NXFSPWKNEE

AR12NXFSPWKNEE

Kapacitet kyla nom. (min ~ max, kW)

2,5 (0,9 ~ 3,4)

3,5 (0,9 ~ 4,2)

Kapacitet värme nom. (min ~ max, kW)

3,2 (0,8 ~ 7,0)

4,0 (0,8 ~ 7,2)

Energy Efficiency
SEER (W/W, Energimärkning)

8,5

7,7

SCOP (W/W, Energimärkning)

4,6

4,5

SEER Energieffektivitetsklass för kyla (Gradering)

A+++

A++

SCOP Energieffektivitetsklass för värme i medel klimat

A++

A+

SCOP Energieffektivitetsklass för värme i kallt klimat

3,8

3,8

Ljudtrycksnivå (Inomhus, Kyla, dBA)

56

58

Ljudtrycksnivå (Utomhus, Kyla, dBA)

59

62

38/17

40/17

Classic Comfort

Noise Level

Ljudnivå (Inomhus, Hög/Låg, dBA)

Samsungs nordiska modeller är utformade för att ge optimal komfort i bostäder, både
för att kunna värma och kyla med bästa effektivitet.
Samsung Classic Comfort-serien har utformats från grunden för att vara oerhört
energieffektiv. Den unika designen har ett bredare luftintag, så att mer luft kan dras
in. Den något ökade bredden och vinkeln på utflödet, extra v-blad och en större fläkt
säkerställer att varm luft når ut i varje hörn av ditt boende. Flödesvinkeln är annorlunda
jämfört med konventionella modeller, vilket möjliggör en extra lång kastlängd på
luftflödet, med upp till 14 meter.

Ljudnivå (Utomhus, dBA)
Net. Dimension (Utomhus, WxHxD mm)

44

45

896x261x261

896x261x261

Net. Vikt (Inomhus, kg)

10,8

10,8

Net. Vikt (Utomhus, kg)

33,6

33,6

Köldmedium (Typ)

R32

R32

Arbetsområde (Kyla)

-15~46 °C

-15~46 °C

Arbetsområde (Värme)

-25~24 °C

-25~24 °C

Ja

Ja

Utomhusenhet (Korrosions-skyddade lameller)

Air Flow
Luftriktningskontroll (Upp/Ner)

Auto

Auto

Manuell

Manuell

Jonisering

Nej

Nej

Allergivänlig

Ja

Ja

Antibaktriell

Ja

Ja

Automatisk rengöring (självrengörande)

Ja

Ja

Easy Filter Plus

Ja

Ja

Smart wifi

Nej

Nej

Filterrensningsindikator

Ja

Ja

Inomhus Temp. Display

Ja

Ja

Signal På/Av

Ja

Ja

Timerfunktion

Ja

Ja

Autoläge

Ja

Ja

Automatisk omstart

Ja

Ja

2 Stegs kyla
Snabbkylningsfunktion

Ja

Ja

Ja

Ja

Komfortkyla

Ja

Ja

Nattläge

Ja

Ja

Enkelt användarläge

Ja

Ja

Avfuktning

Ja

Ja

Fläktläge

Ja

Ja

Tyst läge

Ja

Ja

Luftriktningskontroll (Vänster/Höger)

Air Purification

Välj mellan

Convenience

Operating Mode

Exclusive Plus

polarpumpen.se

Classic Comfort

17 dB

Extremt tyst med
ultimat komfort

Easy Filter Plus

Nattläge

Samsungs värmepumpar har ett överlägset filternät som
håller din luft fräsch och enheten ren. Filtret täcker 100 % av
luftinloppet och är belagt med ett unikt antibakterie- och
antivirusmaterial. Easy Filter Plus filtrerar luftburna partiklar
och allergener på ett mycket effektivt sätt för en renare
inomhusmiljö.

Med nattläget skapas det önskvärda klimatet för en god
natts sömn. Med sin temperaturkontroll håller den dig
sval, så du somnar snabbt, sover djupt och vaknar upp
utvilad.

R32

Ultimat prestanda

REFRIGERANT GAS

ENERGIEFFEKTIVITET
Energiklass A+++

Köldmedium
R32

-25°C

Köldmediet är en viktig del av
värmepumpen. Så det är mycket
viktigt att välja köldmedier som har låg
miljöpåverkan. Samsung presenterar
en ny era av värmepumpar med R32köldmedie, vilket är mer miljövänligt än
dess föregångare R410A.

refrigerant - R32

r32 KÖLDMEDIUM

R32 är ett köldmedium med lägre miljöpåverkan och reducerar den globala uppvärmningen.

EASY FILTER

Värmer ända ner till -25 °C.

Eliminerar allergener, bakterier, virus och
dammpartiklar.

TRIANGULÄR DESIGN

LJUDNIVÅ

Dess unika triangulära design har ett
bredare inlopp, så att mer luft kan
dras in. Värmer snabbare och sprider
luften bättre.

Extremt tyst - 17 db.

Ultimat komfort
Triangulär form
ger bättre effekt

polarpumpen.se

PRESTANDA NORDISKT KLIMAT

R32

Samsung Classic Comfort-serien har utformats från grunden
till att vara oerhört energieffektiv. Den unika designen har ett
bredare inlopp, så att mer luft kan dras in. Den något ökade
bredden och vinkeln på utloppet, extra v-blad och en större
fläkt säkerställer att varm luft når ut i varje hörn av ditt boende.
Utloppsvinkeln är annorlunda jämfört med konventionella
modeller, vilket möjliggör en extra lång kastlängd på
luftflödet, med upp till 14 meter.*
*Testad på AR09KSWDHWK, jämfört med Samsung konventionell modell AQV09TWS.

2 STEGS KYLFUNKTION

Det inbyggda 2-stegs kylläget börjar
att kyla luften snabbt med hjälp av
snabbkylningsläget.

Komfortkyla
Värmepumparna i Samsung Classic Comfort-seriens unika
triangulära design förbättrar dess prestanda, genom att
cirkulera kall luft snabbare, når luften ut effektivare i ditt hem.
Dess digitala inverterkompressor ger också betydligt högre
energieffektivitet. Snabbt kylningsläge börjar med att kyla
luften snabbt. Det ändras sedan till komfortläge för att behålla
önskad temperatur och uppfriskande luft kan då nå varje hörn
av ditt hem.

5

year
warranty

5 ÅRS GARANTI

NATTLÄGE
Nattläget skapar det önskvärda klimatet
för en god natts sömn.

TIMER

Samsung värmepumpar har 5 års garanti vid installation av en certifierad
installatör från Polarpumpen.

AUTO RENGÖRING
Automatisk rengöring förhindrar tillväxt
av skadliga mikroorganismer genom att
ta bort fukten inuti enheten.

AVFUKTNINGSFUNKTION

