
SAMSUNG WINDFREE

Via 21 000 mikrohull i panelet siver luften ut med lav hastighet. Samsung sin nye ’WindFree’’ gir et kjølig 
inneklima, uten direkte kald luftstrøm. WindFree opprettholder ønsket romtemperatur ved forsiktig å 
fordele kald luft gjennom 21’000 mikrohull i frontpanelet. Først senkes romtemperaturen i hurtigkjølings-
modus, og skifter deretter automatisk til WindFree kjølemodus når ønsket temperatur er nådd. 

Pumpen egner seg godt både for private hjem (ideel for soverom) og mindre kontorareal-
er hvor en ønsker å unngå ubehagelig trekk og lyd.  Beregnet i hovedsak for kjøling, men 
kan benyttes som varmepumpe, ved drift ned til -15°C. WindFree er den første pumpen av 
sitt slag i verden! Kombinert med sitt triangulære design og 21’000 mikrohull i panelet, vil 
denne pumpen skille seg ut på markedet, og kunne tilby kjøling på et helt nytt nivå! 
Via Smart Home appen kan du enkelt fjernstyre din pumpe og regulere ønsket temperatur 
i ditt hjem.

MEGET STILLEGÅENDE kun 16 dB!

SAMSUNG WINDFREE
Verdens første innedel med diff us innblåsning for et 
trekkfritt innemiljø.
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Tekniske spesifikasjoner Samsung Windfree 09 Samsung Windfree 12

Nominell kjølekapasitet kW 2,5 3,5

Nominell effektforbruk kW 1,33-3,3 1,3-4,0

SEER / Energi klasse 6,1/ A++ 6,1/ A++

Innedel

Luftmengde Høy m3 534 600

Lydnivå  (Lav/ Medium / Høy) dB(A) 19 / 37 19 / 38

Vekt kg 9,4 9,4

Dimensjon (L x H x D) mm 828 x 267 x 265 828 x 267 x 265

Modell  1~230V

Utedel

Type kompressor Rotasjon Rotasjon

Lydnivå dB(A) 45 46

Vekt kg 28 28

Dimensjon  (L x H x D) mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265

Kuldemedie R 410a g 1 100 1 100

Ferdigfylt for inntil m 10 10

Etterfylling kuldemedie g/m 15 15

Utetemperatur begrensninger

- Kjøling °C -10 ~ +46 -10 ~ +46

- Varme °C -15 ~ 24 -15 ~ 24

Vedlikeholdsvarme °C +16 - 30 +16 - 30

 Varmeelement i bunnkassen Nei Nei

Modell  1~230V

Spesifikasjoner for forbindelse mellom inne- og utedel

Tilførsels spenning 1~230V

Strømtilførsel til Utedel Utedel

Sikringsstørrelse Trege A 10 13

Forbindelsekabel ute- og innedel mm2 (effektkabel: 2 x 1,5 mm2 + jord) + (kommunikasjonskabel: 2 x 0,75 mm2)

Kjølerørsforbindelse

Maksimal lengde m 15 15

Maksimal høydeforskjell m 8 8

Væskerør diameter Tommer 1/4 1/4

Sugerør diameter Tommer 3/8 3/8
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