
Prijetno hladno. 
Presenetljivo tiho.
Nabor klimatskih naprav WindFree™ ima več tisoč 
mikroskopskih odprtin, ki omogočajo širjenje svežega 
zraka lahno in enakomerno po celotnem prostoru. 
Ta inovacija ljudem omogoča udobno življenje, delo in 
sprostitev brez izpostavljanja neprijetnemu prepihu.

 samsung.com/windfree-range



Prijetno hladno.
Presenetljivo tiho.

Nabor klimatskih naprav WindFree™ družbe Samsung z inovativnimi tehnologijami zagotavlja nove ravni udobja 
v katerem koli prostoru – tako boste lahko doživeli najvišjo stopnjo udobja, ne glede na to, kje ste in kaj počnete.

Tehnologija hlajenja WindFree™ uporablja več tisoč mikroskopskih odprtin, prek katerih dovaja svež zrak enakomerno 
in brez neprijetnega prepiha. V načinu WindFree™ se zrak dovaja lahno in tiho, tako da boste lahko uživali 

ob izjemno nizki stopnji hrupa ter najvišji stopnji udobja.

1. korak 2. korak 3. korak
Plošča se odpre, način hitrega 
hlajenja pa prostor hitro ohladi 
od enega konca do drugega.

Nastavljena temperatura je 
dosežena v načinu hitrega 
hlajenja in plošča se zapre.

Način WindFree™ enakomerno 
razporeja svež zrak skozi tisoče 
mikroskopskih odprtin.

Delovanje klimatskih naprav WindFree™ družbe Samsung

Razpoložljivi izdelki

Energetske oznake temeljijo na različici 9k Btu izdelka WindFree™ Elite in so v skladu s klasifi kacijo oznak 2019 po Direktivi EU št. 626/2011 ( LOT 10) na lestvici od D do  A+++. Klimatske naprave Samsung WindFree™ vsebujejo fl uorirana toplogredna plina R32
(GWP = 675) in/ali R410A (GWP = 2088). 1 Če želite celotno dokumentacijo o izdelkih, se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Samsung.

Stenska namestitev 
WindFree™

WindFree™
1-smerna kaseta

Na voljo v serijah Multi Split, 
Commercial in VRF 

z zmogljivostjo od 1,7 do 7,1 kW.1

Na voljo v serijah Residential in
Multi Split z zmogljivostjo 

od 2,0 do 6,8 kW.1

Na voljo v serijah Multi Split,
Commercial in VRF 

z zmogljivostjo od 1,7 do 14,0 kW.1

4-smerna kaseta
WindFree™

A+++A+++



2 Ameriško združenje ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) brezvetrje opredeljuje kot pretok zraka pri hitrostih pod 0,15 m/s, 
pri čemer se hladni sunki ne pojavljajo. 3 Potrebujete brezžično povezavo Wi-Fi in račun v aplikaciji Samsung SmartThings. Komplet za brezžično povezavo Wi-Fi lahko naročite 
posebej. Za uporabo je potreben operacijski sistem iOS 10.0 ali novejši in Android 5.0 ali novejši. 4 Shranjuje uporabniške podatke, želje in vzorce uporabe ter predlaga najbolj 
uporabne možnosti. 5 Potrebujete brezžično povezavo Wi-Fi in račun v aplikaciji Samsung SmartThings. Komplet za brezžično povezavo Wi-Fi lahko naročite posebej. 
Za uporabo je potreben operacijski sistem iOS 10.0 ali novejši in Android 5.0 ali novejši. Nekatere od opisanih funkcij so odvisne od izvedbe in so morda na voljo kot dodatna 
možnost. 6 Tipalo gibanja je vgrajeno le v model WindFree™ Elite. 7Element K (elektrostatična komponenta) proizvajalca Samsung Electronics je preverilo podjetje Intertek, 
številka poročila RT20E-S0010-R, datum izdaje: 17. april 2020, in lahko sterilizira mikroorganizme, zbrane na fi ltru (Escherichia coli: nad 99 %, Staphylococcus aureus: nad 99 %).

Tehnologija WindFree™ izboljša vaše 
udobje v zaprtih prostorih z uporabo 

tisočih mikroskopskih odprtin za 
enakomerno razprševanje svežega 

zraka brez neprijetnega prepiha. 
V načinu WindFree™ se zrak širi 

lahno ter tiho, kar ustvarja okolje 
»brezvetrja«,2 ki vam podnevi in 

ponoči zagotavlja prijetno počutje.

Samsungov kompresor s tehnologijo 
digitalnega pretvornika vam pomaga 
prihraniti energijos hitrim hlajenjem 
brez zapravljanja energije, medtem 
ko raven tresljajev in hrupa ohranja 

na minimumu. Tipalo gibanja6 (MDS) 
vaš prostor učinkovito ohladi 

s samoregulacijo aktivnosti klimatske 
naprave, kadar ni nikogar v prostoru.

Filter PM1.0 ne zajema le izredno 
fi nega prahu do 0,3 μm, temveč 

s pomočjo elektrostatične komponente 
uničuje tudi nekatere vrste zajetih 
bakterij7. Sestavljata ga dva glavna 

dela, ki naelektrita in zbirata prah ter 
nekatere vrste bakterij7. Razdelilnik 

krtač ustvarja negativne ione. Ti dajo 
prašnim delcem in določenim vrstam 

bakterij7 negativni naboj, zato se zaradi 
elektrostatične sile zbiralnika tako 

rekoč prilepijo na ozemljeno elektrodo. 
Dodatna prednost tega fi ltra je, da je 
delno pralen in tako prihrani stroške 
nakupa, vzdrževanja ter zamenjave. 

Stenska namestitev WindFree™ 
s funkcijo AI Auto Comfort3 vas seznani 

z inteligentnim načinom življenja. 
Analizira pogoje v prostoru in vzorce 

uporabe4 ter nato samodejno prilagodi 
temperaturo. Pri vseh enotah WindFree™ 

je temperaturo s pomočjo aplikacije 
SmartThings5 mogoče upravljati tudi 
na daljavo. Vklop in izklop naprave, 

izbira načina hlajenja ali načrtovanje 
njenega delovanja je le en dotik stran.

Hlajenje WindFree™ Energetska učinkovitost

Filter PM1.0

Pametno delovanje







S svojo majhno višino in 
tanko obliko 1-smerna kaseta 
omogoča preprosto vgradnjo 
za vrsto področij uporabe, 
kot so hotelske sobe ali 
pisarne. S svojimi širokimi 
in optimiziranimi lopaticami 
omogoča hitro ter učinkovito 
hlajenje prav vseh območij 
v prostoru.

1-smerna kaseta WindFree™ 
ima prav tako vgrajen sistem 
treh čistilnih fi ltrov s tremi 
različnimi ploščami za 
prečiščevanje. Filter PM1.0, 
predfi lter in fi lter dezodorant1. 
Filtri izboljšajo odstranjevanje 
delcev in ohranjajo zrak 
v zaprtih prostorih svež, saj 
odstranjujejo trdne delce in 
določene vrste bakterij.2

Stenska namestitev 
WindFree™

1-smerna kaseta 
WindFree™

Filter
PM1.0

Zamrzni 
in operi

Nabor klimatskih naprav za 
stensko namestitev Samsung 
WindFree™ je pravokotne oblike 
s čistimi linijami. Enoto je mogoče 
umestiti v kateri koli prostor – od 
zasebne uporabe do uporabe 
v manjših trgovinah/pisarnah. 
Zahvaljujoč pametnim krmilnikom, 
ki se prilagajajo osebnim željam in 
samodejno vzdržujejo optimalne 
pogoje, zagotavljajo inteligentno 
klimatsko udobje na domu.

WindFree™ Pure 1.0 je najnovejši 
izdelek nabora WindFree™. Enota 
ima vgrajen sistem čistilnih fi ltrov, 
ki ohranja zrak v zaprtih prostorih 
svež, saj odstranjuje prašne delce 
in določene vrste bakterij.2

WindFree™
hlajenje

AI Auto 
Comfort

Tipalo gibanja

Upravljanje 
prek 

povezave 
Wi-Fi

Filter 
Tri-Care

Hladilno 
sredstvo

R32

Vse funkcije niso na voljo prav pri vseh modelih.Vse funkcije niso na voljo prav pri vseh modelih.



WindFree™
hlajenje

Hladilno 
sredstvo 

R32

Filter
PM1.0

Filter
PM1.0

Upravljanje 
prek 

povezave 
Wi-Fi

Z možnostjo izbire med manjšo in 
večjo izvedbo omogoča 4-smerna 
kaseta optimalno raznolikost 
prostorov, od velikih pisarn do 
manjših prodajaln. S svojimi 
širokimi in optimiziranimi 
lopaticami omogoča hitro ter 
učinkovito hlajenje prav vseh 
območij v prostoru, medtem ko 
izbirni ionizator SPi zmanjšuje 
količino prašnih delcev in 
določenih vrst bakterij ter tako 
poskrbi za svež zrak v zaprtih 
prostorih.2

4-smerna kaseta WindFree™ 
ima prav tako vgrajen sistem 
dveh čistilnih filtrov. Filter PM1.0 
in predfilter. Filtra izboljšata 
odstranjevanje trdnih delcev in 
ohranjata zrak v zaprtih prostorih 
svež.

4-smerna kaseta 
WindFree™

WindFree™
hlajenje

Ionizator
SPi

Tipalo 
gibanja

Upravljanje 
prek 

povezave 
Wi-Fi

Hladilno 
sredstvo

R32

Vse funkcije niso na voljo prav pri vseh modelih. 1 Filter dezodorant najdete le v 1-smerni kaseti WindFree™. 2 Poročilo Intertek št.: RT20E-S0010-R Datum: 17. april 2020 (revidirano) Na podlagi zbranih podatkov je sprejeta hipoteza: Element K (elektrostatična 
komponenta) proizvajalca Samsung Electronics lahko sterilizira določene vrste bakterij, zbranih na filtru. (Escherichia coli: nad 99 %, Staphylococcus aureus: nad 99 %)



Več o klimatskih rešitvah Samsung na:
www.samsung.com/climate

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, NL-1118 CX Schiphol
P. O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Nizozemska

Samsung Electronics Co., Ltd. sodeluje v programu certificiranja Eurovent (ECP)  
za klimatske naprave (AC), spremenljiv pretok hladilnega sredstva (VRF)  
in toplotno črpalko za hlajenje tekočin (LCP-HP). Če želite preveriti veljavnost 
certifikatov izdelkov Samsung, si oglejte: www.eurovent-certification.com

Avtorske pravice © 2021 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Vse pravice pridržane. Samsung je registrirana blagovna znamka družbe  
Samsung Electronics Co., Ltd. Specifikacije in modeli se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ter lahko vključujejo predhodne informacije.  
Mere in teža, katerih vrednosti niso metrične, so zgolj približne. Vsi podatki so v času nastanka veljali za pravilne. Samsung ne odgovarja za napake  
ali opustitve. Nekatere slike so lahko digitalno spremenjene. Vsa imena blagovnih znamk, izdelkov, storitev in logotipi so blagovne znamke ter/ali  
registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov in so s tem prepoznane ter priznane.


