
Maloniai vėsu. 
Stebėtinai ramu.
„WindFree™“, kurio tūkstančiai mikroskylučių, kurios bet 
kuriame kambaryje švelniai ir tolygiai skleidžia vėsų orą, 
asortimentas leidžia jums patogiai gyventi, dirbti ir ilsėtis, 
nepatiriant nemalonių šaltų srovių.

samsung.com/windfree-range



Maloniai vėsu.
Stebėtinai ramu.

„Samsung WindFree™“ asortimente naudojamos novatoriškos technologijos, 
suteikiančios naujų komforto lygių bet kurioje erdvėje, kad jums 

būtų užtikrinta maksimali gerovė, nesvarbu, kur esate ar ką darote.

„WindFree™ Cooling“ technologija naudoja tūkstančius mikroskylučių, 
kurios skleidžia gryną orą be jokių nemalonių šaltų oro gūsių.

„WindFree™“ režimu oras skleidžiamas švelniai ir tyliai, 
todėl užtikrinamas minimalus triukšmas ir maksimalus komfortas.

1 veiksmas 2 veiksmas 3 veiksmas
Atidaromas skydelis, 
ir sparčiojo vėsinimo režimas 
greitai atvėsina kambarį nuo 
vieno kampo iki kito.

Pasiekiama nustatyta 
temperatūra sparčiojo 
vėsinimo režimu, 
tada skydelis uždaromas.

„WindFree™“ režimo gaivus 
oras sklandžiai paskirstomas 
pro tūkstančius mikroskylučių.

Kaip veikia „Samsung WindFree™“

Galimas asortimentas

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės pagrįstos „WindFree™ Elite“ 9000 Btu versija ir yra rodomos pagal 2019 m. ES Nr. 626/2011 (LOT 10) ženklinimo klasifi kaciją, pagal skalę nuo D iki A+++. „Samsung WindFree™“ oro kondicionieriuose yra fl uorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų R32
GWP = 675) ir (arba) R410A (GWP = 2088). 1 Išsamios informacijos apie produktą gausite susisiekę su savo vietos „Samsung“ atstovu.

Sieninio tipo 
„WindFree™“

„WindFree™“
vienkryptė kasetė

Pasiekiama „Multi Split“, 
komerciniuose ir VRF asortimentuose; 

pajėgumas nuo 1,7 iki 7,1 kW.1

Pasiekiama gyvenamosios paskirties 
ir „Multi Split“ asortimentuose; 
pajėgumas nuo 2,0 iki 6,8 kW.1

Pasiekiama ‚Multi Split“, 
komerciniuose ir VRF asortimentuose; 

pajėgumas nuo 1,7 iki 14,0 kW.1

„WindFree™“
keturkryptė kasetė

A+++A+++



2 ASHRAE (Amerikos Šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo inžinierių asociacija) apibrėžia „ramų orą“ (angl. „Still Air“) kaip oro sroves, kurių greitis neviršija 0,15 m/s – 
tai nesudaro šaltų skersvėjų. 3 Reikia „Wi-Fi“ ryšio ir „Samsung SmartThings“ programos paskyros. „Wi-Fi“ rinkinį reikia užsisakyti atskirai. Reikalinga „iOS“ 10.0 arba naujesnė 
versija ir „Android“ 5.0 arba naujesnė versija. 4 Išsaugomi naudotojo duomenys, nuostatos ir naudojimo modeliai, kad būtų galima pasiūlyti patogiausias parinktis. 
5 Reikia „Wi-Fi“ ryšio ir „Samsung SmartThings“ programos paskyros. „Wi-Fi“ rinkinį reikia užsisakyti atskirai. Reikalinga „iOS“ 10.0 arba naujesnė versija ir „Android“ 5.0 arba 
naujesnė versija. Galimybė naudotis kai kuriomis aprašytomis funkcijomis gali būti panaikinta arba jos gali būti pasirenkamos. 6 Judesių aptikimo jutiklio funkcija yra tik 
„WindFree™ Elite“ modelyje. 7 Patvirtino „Intertek“, ataskaitos numeris RT20E-S0010-R, išleidimo data 2020 m. balandžio 17 d. K elementas (elektrostatinis nusodintuvas) 
gali sterilizuoti mikroorganizmus, surinktus ant fi ltro (Escherichia coli: daugiau nei 99 %, Staphylococcus aureus: daugiau nei 99 %).

„WindFree™“ technologija pagerina 
komfortą patalpose:

naudojama tūkstančiai mikroskylučių, 
per kurias tolygiai skleidžiamas grynas 

oras be nemalonių šalto vėjo gūsių. 
„WindFree™“ režimu oras skleidžiamas 

švelniai ir tyliai, todėl sukuriama 
„nejudančio oro“ aplinka2, kuri leidžia 
jaustis puikiai tiek dieną, tiek naktį.

„Samsung“ kompresorius su 
skaitmeninio inverterio technologija 

padeda taupyti energiją, sparčiai vėsina 
be energijos nuostolių ir leidžia iki 
minimumo sumažinti vibravimą bei 
triukšmą. Judesių aptikimo jutiklis6

(MDS)  efektyviai vėsina kambarį 
reguliuodamas oro kondicionieriaus 

veikimą, kai nėra žmonių.

„PM 1.0“ fi ltras ne tik veiksmingai sulaiko 
ypač smulkias dulkes iki 0,3 μm, bet ir 
elektrostatiniu nusodintuvu išnaikina 
tam tikrų rūšių sugautas bakterijas7. 
Jis turi dvi pagrindines dalis, kurios 

įkrauna ir surenka dulkes bei tam tikrų 
rūšių bakterijas7. Šepečio iškroviklis 

generuoja neigiamus jonus, kurie 
dulkių dalelėms ir tam tikrų rūšių 

bakterijoms7 suteikia neigiamą krūvį, 
todėl dėl kolektoriaus elektrostatinės 

jėgos jos stipriai prisitvirtina prie žemės 
elektrodo. Papildomas privalumas yra 
tas, kad šis fi ltras taip pat yra pusiau 

plaunamas, todėl fi ltro keitimo pirkimo 
ir priežiūros išlaidos yra mažesnės. 

Sieninio tipo „WindFree™“ su 
„AI Auto Comfort“3 funkcija suteikia 
galimybę gyventi išmanų gyvenimą. 

Ji analizuoja kambario sąlygas ir 
naudojimo modelius4, tada automatiškai 

koreguoja temperatūrą. Visuose 
„WindFree™“ įrenginiuose temperatūras 
taip pat galima valdyti nuotoliniu būdu 
naudojant „SmartThings“ programėlę5. 

Norint jį įjungti ar išjungti, pasirinkti 
vėsinimo režimą ar suplanuoti darbą, 

tereikia vieno bakstelėjimo.

„WindFree™ Cooling“ Energijos efektyvumas

„PM 1.0“ filtras

Išmanus veikimas







Dėl savo mažo aukščio 
ir plonos konstrukcijos 
vienkryptė kasetė palengvina 
įrengimą įvairiose vietose, 
pavyzdžiui, viešbučių 
kambariuose ar biuruose. 
Jos didelė ir optimizuota 
mentė greitai ir efektyviai 
vėsina zonas; jokia zona 
nelieka nepaliesta.

„WindFree™“ vienkryptė kasetė 
turi trijų fi ltrų valymo sistemą 
su trimis skirtingais valymo 
skydeliais. „PM1.0“ fi ltras, 
priešfi ltris ir dezodoravimo 
fi ltras1. Filtrai sumažina kietųjų 
dalelių kiekį ir išlaiko patalpų 
orą šviežią, sumažindami 
dulkių ir tam tikrų bakterijų 
rūšių kiekį.2

Sieninio tipo 
„WindFree™“

„WindFree™“ 
vienkryptė 
kasetė

„PM 1.0“
filtras

„Freeze
Wash“

„Samsung“ sieninio tipo 
„WindFree™“ asortimentas turi 
stačiakampio formos ir dailų 
siluetą. Įrenginys harmoningai 
tinka bet kuriai erdvei, pradedant 
gyvenamosiomis patalpomis ir 
baigiant lengvomis komercinėms 
paskirtimis. Pasitelkiant 
išmaniuosius valdiklius, kurie 
prisitaiko prie jūsų asmeninių 
poreikių, namuose sudaromas 
komfortiškas klimatas ir 
automatiškai nustatomos 
optimalios sąlygos.

„WindFree™ Pure 1.0“ yra 
naujausias „WindFree™“ 
asortimento papildinys. Įrenginyje 
yra įmontuota valymo fi ltrų 
sistema, kuri išlaiko patalpų orą 
šviežią, sumažindama dulkių ir 
tam tikrų bakterijų rūšių kiekį.2

„WindFree™
Cooling“

„AI Auto 
Comfort“

Judesių 
aptikimo 

jutiklis

„Wi-Fi“ 
valdymas

„Tri-Care 
Filter“

R32
Šaltnešis

Kai kuriuose modeliuose galimos ne visos funkcijos.Kai kuriuose modeliuose galimos ne visos funkcijos.



„WindFree™“
Cooling“

R32 
šaltnešis

„PM 1.0“
filtras

„PM 1.0“
filtras

„Wi-Fi“ 
valdymas

Dėl pasirinkimo tarp didelės 
ir mažos sistemos keturkryptė 
kasetė užtikrina optimalų 
universalumą įvairiose 
erdvėse: nuo didelių biurų iki 
kompaktiškų mažmeninės 
prekybos parduotuvių. Jos didelė 
ir optimizuota mentė greitai 
ir efektyviai vėsina sritis, 
nepalikdama nepaliestos 
jokios zonos, o pasirinktinis SPi 
jonizatorius išlaiko patalpų orą 
šviežią, sumažindamas dulkes 
ir tam tikrų rūšių bakterijas.2

„WindFree™“ keturkryptė kasetė 
taip pat turi dviejų filtrų valymo 
sistemą. „PM1.0“ filtras, priešfiltris. 
Filtrai sumažina kietųjų dalelių 
kiekį ir padeda išlaikyti šviežesnį 
patalpų orą.

„WindFree™“  
keturkryptė  
kasetė

„WindFree™“
Cooling“

SPi
jonizatorius

Judesių 
aptikimo 

jutiklis

„Wi-Fi“ 
valdymas

R32
Šaltnešis

Kai kuriuose modeliuose galimos ne visos funkcijos. 1 Dezodoravimo filtras yra tik „WindFree™“ vienkryptėje kasetėje. 2 „Intertek“ ataskaitos Nr.: RT20E-S0010-R, data: 2020 m. balandžio 17 d. (atnaujinta). Pagal surinktus duomenis priimta hipotezė:  
„Samsung Electronics“ K elementas (elektrostatinis nusodintuvas) gali sterilizuoti tam tikrų rūšių bakterijas, surinktas ant filtro („Escherichia coli“: daugiau nei 99 %, „Staphylococcus aureus“: daugiau nei 99 %).



Sužinokite daugiau apie  
„Samsung“ klimato valdymo sprendimus adresu
www.samsung.com/climate

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

„Samsung Electronics Co., Ltd.“ dalyvauja „Eurovent“ sertifikavimo programoje 
(ECP), skirtoje oro kondicionieriams (AC), kintamo šaldymo skysčio srautui (VRF) ir 
skysčio aušinimo įrenginiams ir šilumos siurbliams (LCP-HP). Norėdami patikrinti 
sertifikavimo galiojimą, apsilankykite www.eurovent-certification.com

Autorių teisės © 2021 „Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.“ Visos teisės saugomos. „Samsung“ yra registruotasis „Samsung Electronics Co., Ltd.“ 
prekių ženklas. Specifikacijos ir dizainai gali būti keičiami be įspėjimo ir gali apimti preliminarią informaciją. Ne metrinės matų sistemos vienetais išreikšti 
svoriai ir matmenys yra apytiksliai. Visi duomenys laikomi teisingais jų sukūrimo metu. „Samsung“ neatsako už klaidas arba praleidimus. Kai kurie vaizdai 
gali būti modifikuojami skaitmeniniu būdu. Visi prekės ženklai, gaminių, paslaugų pavadinimai ir logotipai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai ir (arba) 
registruotieji prekių ženklai, ir jie yra pripažįstami.


