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Samsung
,OPDVWDYHWHHQMlUMHVWHOPl

Tehokkaita VHNl ekologisia viilennys- ja lämmitysratkaisuja
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Samsung
ilmastointijärjestelmät

Ota käyttöön luotetun valmistajan
ilmastointiratkaisut
Me Samsungilla keskitymme tuottamaan älykkäitä
ratkaisuja menestyvämmän liike-elämän ja
korkeamman elämänlaadun tueksi. Me kehitämme
monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja kotien ja yritysten
toiminnan parantamiseksi.
Voimme ylpeänä todeta, että Samsung kuuluu
maailman johtaviin tuotesuunnitteluyrityksiin ja on yksi
maailman suurimmista elektroniikkavalmistajista.
Samsung ilmastointijärjestelmät on suunniteltu
samalla intohimolla innovaatiota ja laatua kohtaan,
joka siivitti Samsungin yhdeksi Interbrandin 2014 Best
Global Brands -tunnustuksen saajaksi.
Näistä syistä Samsung ilmastointijärjestelmät ovat
erittäin arvostettuja kaikkialla maailmassa ja niitä on
käytössä lentokentillä, kauppakeskuksissa,
stadioneilla ja hotelleissa. Jatkuva erinomaisuuden
tavoittelu ajaa meitä LjQYHVWRLPDDQvoimakkaasti
tutkimukseen ja tuotekehitykseen, suorituskyvyn
testaamiseen sekä laadunvalvontaan, jotta voimme
tuoda markkinoille parhaat ilmastointijärjestelmät.

Hallitse VLVlLOPDDälykkään ja tehokkaan
teknologian avulla
Samsung ilmastointijärjestelmät tarjoavat
parasta suorituskykyä ja tehokkuutta,
varmistaen HWWlasumis- ja työympäristöt ovat
täsmälleen oikean lämpöisiä,ja mukavia
SLHQHQWlHQ samalla kustannuksia. Älykkäät,
suuren kapasiteetin ilmastointijärjestelmämme
tarjoavat juuri oikean ratkaisun jokaiseen
tilaDDQ
Energiatehokasta ja ekologista teknologiaa
Samsung on omistautunut tuottamaan
ekologisia ilmastointilaitteita ja
ilmastointiratkaisuja, jotka auttavat
ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja rajallisten
energiavarojen säästämisessä. Ekologisten
komponenttien, kuten R-410A jäähdytysaineen
ja älykkään invertteriteknologian avulla
Samsung ilmastointilaitteet vähentävät
saasteita ja tarjoavat miellyttävää viilennystä ja
minimaalista energiankulutusta, säästäen
ympäristöä ja kuluja.

Luotettavaa suorituskykyä
Luotettavuus on yksi avainasioista
ilmastointijärjestelmää valittaessa. T8XGHQ
muotoilunsa ansiosta Samsung ilmastointijärjestelmät
ovat tehokkaita ja luotettavia, tarjoten jatkuvaa
viilennystehoa. Niiden täydellisesti synkronoidut osat
tarjoavat vakaata toimintaa, parantaen kestävyyttä ja
laitteiden käyttöikää. Säänkestävät yksiköt
varmistavat että järjestelmät toimivat myös
haastavissa olosuhteissa.
Poikkeuksellista muotoilua ja innovaatiota
Samsung ilmastointijärjestelmiä kehutaan
innovatiivisen teknologiansa ja kauniin, mutta
käytännöllisen muotoilunsa ansiosta. Samsung
yksiköt ovat keränneet runsaasti palkintoja m\Ppäri
maailman. Niihin kuuluu mm. Galeria de Innovacion
Award, iF Product Design Award, Comfort & Design
Award ja Good Design Award.
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Energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Ympäristömerkit & ilmoitukset

Säästä energiaa, kuluta vähemmän rahaa
Energy efficiency plan -suunnitelman tavoitteena on
leikata energiankulutusta 20% vuoteen 2020
mennessä. EU-maat pyrkivät säästämään
tarpeettomaan energiahävikkiin kuluvaa rahaa.

Samsung Electronics pyrkii jatkuvasti parantamaan
tuotteidensa ympäristöystävällisyyttä kautta koko
niiden eliniän, mukaanlukien raaka-aineiden hankinta,
tuotteiden valmistus, sekä niiden kuljetus, käyttö ja
hävitys. Ympäristöystävällisyys on jokaisen tuotteen
kehityksen ytimessä.
Samsungin ympäristöystävällinen teknologia ja
kierrätysohjelmat ovat saaneet paljon tunnustusta
Salkintojen muodossa ympäri maailman.

EU

Syyt Samsung EHS:n takana

Ilmastonmuutos
Ihmisen toiminta on johtanut
kasvihuonekaasupäästöjen (CO2)
nousuun.

Öljy loppuu!
Öljyn hinnan noustessa
tarvitsemme yhä enemmän
uusiutuvaa energiaa.

Kestämättömät luonnonvarat
Nousevat öljyhinnat ovat johtaneet
myös kohonneisiin lämmityskuluihin.

Samsung EHS
Samsungin järjestelmä voidaan
integroida kotiisi, jolloin voit hoitaa
talon ja veden lämmityksen
yhdellä järjestelmällä.

Säästä rahaa
Samsung EHS voi pienentää
juoksevia kulujasi jopa 30%
perinteiseen Märjestelmään
verrattuna

Pidä planeettamme vihreänä
Uudistuvan energian tehokas
käyttö perinteisten boilerien sijaan
vähentää CO2-päästöjä ja pitää
planeettamme vihreänä.
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Lineup

EHS mono

EHS split

EHS TDM

KAPASITEETTI

_7)[

_7)[

_7)[

_7)[

_7)[

TEHO
4.0kW
5.0kW
6.0kW

Ulkoyksikkö 7.0kW
8.0kW
9.0kW
11.0kW
12.0kW
14.0kW
16.0kW
8.0kW

Vesiyksiköt

9.0kW
16.0kW

(ULOOLQHQRKMDXV\NVLNN|
Model

Neo Forte

Slim Duct

2.2kW
2.8kW
3.6kW

Sisäyksikkö
4.5kW
5.6kW
7.1kW
10.0kW
t Integroitu lämmitys- ja viilennysjärjestelmä
edullisesti

Tärkeimmät
ominaisuudet

t Vaivaton asentaa
t Kompakti ja kevyt ulkoyksikkö
t Pohjalämmitin (9~16kW)

t Luotettava

t Täydellinen all-in-one järjestelmä

t 8XGHQODLQHQpuhallin

t Nopea lämmitys TDM teknologian ansiosta

t Pohjalämmitin (9~16kW)

t Tavanomainen kausiluonteinen käyttö

t Joustavuus

t Joustavuus
t Seinälle asennettavat,
kanavamalliset sisäyksiköt
t Kattava
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Eco Heating System

Koeekologinen lämpötilaQhallinta,
tehokkuutta ja taloudellisuutta unohtamatta
/LVllQW\YLLQkasvihuonepäästöihin ja
QRXVHYLLQ|OM\Q
hintoihin vastaten Samsung tarjoaa
energiatehokkaan, kaiken kattavan yksikön, joka
huolehtii talon ja veden lämmityksestä, sekä
ilmastoinnista.

Tämä taloudellinen ja ekologinen
ilmastointijärjestelmä käyttää merkittävästi vähemmän
energiaa kuin perinteiset boilerijärjestelmät,
vähentäen energiakustannuksia ja CO2-päästöjä.
Lisäksi se tarjoaa erilaisia vesi- ja ilmapohjaisia
ratkaisuja jokaisen rakennuksen lämmittämiseen ja
viilentämiseen, ympäri vuoden.

Samsung Eco Heating System (EHS) käyttää
erittäin tehokasta lämpöpumpputeknologiaa, joka
mahdollistaa erinomaisen mukavuuden ja matalat
käyttökustannukset ympäri vuoden.
Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö (vain TDM)

ulkoilmaVWDWXRWHWDDQOlPS|l

Lämmittää ja viilentää ilmaa.

sisälle, nostaen
sisälämpötilaa talvella,
tai viilentäHQ kesällä
kuljettamalla lämpöä
sisäilmasta ulos.

EEV Kit (vain TDM)

Termostaatti
(Field supply)

Electronic Expansion Valve
-sarja hallitsee nestemäisen
jäähdytysaineen virtaa.

Säätää automaattisesti
haluttuun lämpötilaan

Wi-Fi Kit (Valinnainen)
Vesiyksikkö (vain
Split ja TDM)

Mahdollistaa langattoman
ohjailun.

Lämmittää vettä

Lämminvesisäiliö (Field
Supply)

Lattialämmitys ja jäähdytin
(Field supply)

Paikallinen hankinta

Vesiyksikön lämmittämä vesi
kulkee lattian alla ja
jäähdyttimien kautta ja tekee
kodista miellyttävän ja
mukavan.

Uusi ohjain
Säätää monia asetuksia ja
näyttää järjestelmän tilan.
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Eco Heating System
Älykäs lämpöpumpputeknologia

Teknologia
Lämpöpumppu on energiatehokas järjestelmä, joka
käyttää ulkoilman lämpöä veden ja sisäilman
lämmittämiseen. Käyttämällä ulkoilman lämpöä ja
kuljettamalla sen taloon vesijärjestelmän, kuten
lattialämmityksen, avulla, lämpöpumppu kuluttaa
vähemmän energiaa ja tWXRWWDDkuin perinteiset
boilerit.

1kW

3kW
*MNBTUB
EOFSHJBB

PUUPUFIP

Hyödyt
Lämpöpumpun integrointi veden ja talon
lämmittämiseen on energiatehokas ja
ympäristöystävällinen ratkaisu. Lämpöpumpun
energiatehokkuuden huomattavin etu on merkittävästi
pienemmät sähkölaskut. EU on määritellyt
lämpöpumppujärjestelmät uudistuviksi tuotteiksi.
Tästä määritelmästä johtuen käyttäjät voivat hakea
valtion tukia ja verohelpotuksia.

Samsung EHS, älykkäämmän lämmityksen
ja viilennyksen puolesta
Samsung EHS -sarja tarjoaa valikoiman järjestelmiä,
josta jokainen löytää tarpeisiinsa sopivan ja
energiatehokkaan järjestelmän.
t

EHS Monon integroitu muotoilu, johon kuuluu
vesikiertojärjestelmän komponentit, helpottaen
asennusta ja säästäen tilaa.

t

EHS Split, valikoiman uusin järjestelmä, on
ilmasta veteen -lämmitysjärjestelmä, joka on
suunniteltu korkean suorituskyvyn lämmitykseen.

4kW

Toimintaperuste
Jokaista syötettyä kWh:ta kohden lämpöpumppu
tarjoaa jopa yli 4 kWh ulostulon. Tämä tarkoittaa yli
400% energiatehokkuutta, joka on korkeampi
lukema kuin energiatehokkailla boilerijärjestelmillä.
Perinteiset boilerijärjestelmät voivat saavuttaa
maksimissaan 95% tehokkuuden

Energy
Efficient
Ratio

400%

400

300

200

100

0

95%
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Eco Heating System
Korkeaa suorituskykyäMDtehokasta hallintaa

Säädä sisäilmaDsaumattomasti
ekologisella lämpötilanhallinnalla

t

Matala melutaso. Nuku rauhassa läpi yön, kiitos
matalan 47 dB melutason.

Samsung EHS yhdistää parhaan tehokkuuden,
korkean suorituskyvyn ja hallinnan kaiken kattavalla
lämmitys- ja viilennysjärjestelmällä. Asukkaat voivat
luoda rauhallisen, mukavan ympäristön vaivattomasti l

t

Laaja toiminta-ala. Luo juuri sinulle mukava
ympäristölaajalla lämpötilahallinnallajopa-25°C.

t

Älykäs Wi-Fi. Hallitse lämpötilaa mistä vain
milloin vain, langattoman ohjauksen avulla.

t

/DDMDvalikoima. 7HKRkkaita lämmitys- ja
viilennysjärjestelmiä, jotkatäyttävät jokaisen
tarpeen. Valikoimaan kuuluvataivan uudet 4 kW
EHS Split ja 5 kW EHS Mono.

t

Maailmanluokan tehokkuus. Saavuta
huippuluokan tehokkuus ekologisella
lämpöpumpputeknologialla,säästäen merkittävästi
energiaa ja kuluja

t

Tehokasta lämmitystä. EULQRPDLQHQ
lämmitysteho matalissa lämpötiloissa (90%
lämmityskapasiteetti -10°C lämpötilassa) auttaa läpi
haastavista sääoloista.

Laaja toiminta-ala

(ULQRPDLVWDtehokkuXWWD

-llKG\W\V

Korkein
luokka



/lPPLW\V

5.1

Jopa
-25°C

-20°C
-25°C

Ennen

Uusi (Split 4kW)

8ONROlPS|WLOD

Älykäs Wi-Fi

Tehokasta lämmitystä
90%
matalassa
lämpötilassa

Hallintaa kaikkialla,
aina

* 90% lämmitystehosta
-10°C ulkolämpötilassa

* valinnainen
lisä

Matala melutaso
47dB(SPL)
6kW
Kilpailija D = 48dB (6kW)3asteinen Silent ModeZÚMMÊ

Täysi valikoima
Uudet 4kW Split &
5kW Mono
Suunniteltu EPBD huomioiden
( Energy Performance of Buildings Directive)
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EHS Split

-ÊNNJUÊKPLBJTUBIVPOFUUBLBJLJTTBPMPTVIUFJTTB
6DPVXQJ(HS Split on uusin järjestelmä, joka on suunniteltu täyttämään nykyaikaiset lämmitystarpeet. Tämä
oQRptimoitu lämmitystä ajatellen+\YLQsuunniteltu ilmasta veteen lämmitysjärjestelmä tarjoaa erinomaista
mukavuutta jopa äärimmäisissä lämpötiloissa.
Aurinkopaneeli

Patteri

Vesiyksikkö

Jäähdytysaineputki
Vesiputki (meno)

Lämminvesivaraaja

Vesiputki (paluu)
Lattialämmitys
Ulkoyksikkö

EHS Split prosessin yleiskatsaus (ilmasta veteen)

Aurinkopaneeli

DHW Säiliö

Vesiyksikkö

Ulkoyksikkö

Puhdas,
kuuma
vesi

Lattialämmitys - Yhteensopiva kaikkien matalalämpöisten
järjestelmien kanssa
- Korkea kausittainen energiatehokkuus
- Jopa 55°C vettä
- Helppo asentaa - helppo hallita
- Toiminta-ala jopa -25°C asti
- Uusi 4kW malli on ideaali EPB direktiivejä
ajatellen
- Korkea kapasiteetti matalissa ulkolämpötiloissa
Patteri
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EHS Split
Erinomaista lämmitystehoa

NautiWDVDLVHVWDOlPS|WLODVWDmyös
ankarissa olosuhteissa

Maksimaalinen luotettavuus

Samsung EHS Split -järjestelmän ominaisuuksiin
kuuluu parannettu tehokkuus, joustavuus ja
suorituskyky, mukavan OlPS|WLODQ
varmistamiseksi ympäri vuoden.

Optimoitu kausiluonteinen tehokkuus
EHS Split tarjoaa säännöllisen tehokasta
suorituskykyä kaikkina vuodenaikoina. Se optimoi
lämmitystehoa varsinaisessa toimintalämpötilassa,
-2°C:ta 2°C:seen, tarjoten samalla erinomaisen
YXRVLK\|W\VXKWHHQ, ekologisten direktiivien
mukaisesti

Samsung on WHKQ\Wpieniä parannuksiaDLHPSLLQ
ODLWWHLVLLQYHUUDWWXQD EHS Split on optimoitu
vastaamaan nykyaikaisiin lämmitys- ja
viilennystarpeisiin ominaisuuksilla, joihin kuuluu
mm. KLOMDLQHQ puhallin, lumenpoisto ja äänetön
toimintatila yön ajaksi.
s+LOMDLQHQSXKDOOLQ
sLumenpoisto
s6LOHQW tila

4$01
4.5

5.1

Pohjalämmitin
(9alinnainen)

Seasonal COP

3.5
3.0

2.8

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

EHS Split

Perinteinen lämpöpumppu

6&23 9XRVLK\|W\VXKGH

Tehokkuus (EHS SPLIT)
6.0

(Split 4kW)
5.5

3aremman hallinnan saavuttamiseksi

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Energialuokitus

7lPlerittäin PRQLSXROLQHQ\NVLNN|YRLGDDQOLLWWll
lämminvesivaraajaan, termostaattiin, pumppuun,
aurinkopaneeliin tai varaboileriin.
Aurinkopumppu

5.0

4.5

COP
4.0

EER
9araboileri

3.5

3.0
2-WLH
venttiili

-WLH
venttiili

9esiyksikkö

+uonetermostaatti

4

6

9

12

14

16

(kW)
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EHS simulaattori

EHS-ohjelman avulla voit valita laitteet ja simuloida lämmityskuormitusta, energiankulutusta, kuluja,
CO2 päästöjä ja LCCDQDO\\VLD(life cycle cost, elämänkaaren kulut) kansallisen tai alueellisen lämpötilan ja
rakennusolojen mukaan. Simulaation raportti voidaan myös toimittaa asiakkaalle tiedostona tai tulostettuna.
Yleiset olosuhteet

Vertailukaaviot

- Sijainti / Suunnitteluominaisuudet / Sovellusasetukset

- Kuukausittainen lämmityskuorma / Vuosittainen
energiankulutus ja -kulut / CO2-päästöt / GHG Benefit
/ LCC-analyysi

Varusteet
- Asennuskaavio / Saatavilla olevien varusteiden lista
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Samsung Eco Heating System

,BVQBMMJOFOSBULBJTV

ATVJOLJJOUFJTUÚU
Virtalähde

1P, 220-240V
50Hz

kW

EHS Split

EHS Mono

4.0 – 5.0

AE040JXEDEH

AE050JXYDEH

6.0

AE060JXEDEH

DVM HE

DVM HT

DVM S series

DVM S series

AM160FNBDEH

AM160FNBFEB

32.0

AM320FNBDEH

AM250FNBFEB

50.0

AM500FNBDEH

RD060PHXEA

7.0

RD070PHXEA

8.0

RD080PHXEA

9.0

AE090JXEDEH

AE090JXYDEH

11.0

Ulkoyksikkö

3P, 380-415V
50Hz

'90
8ONR\NVLNN|

'90(+6
+\GUR

3P, 380-415V
50Hz

1P, 220-240V
50Hz

3P, 380-415V
50Hz

EHS TDM

RD110PHXEA

12.0

AE120JXEDEH

AE120JXYDEH

14.0

AE140JXEDEH

AE140JXYDEH

RD140PHXEA

16.0

AE160JXEDEH

AE160JXYDEH

RD160PHXEA

9.0

AE090JXEDGH

AE090JXYDGH

12.0

AE120JXEDGH

AE120JXYDGH

14.0

AE140JXEDGH

AE140JXYDGH

16.0

AE160JXEDGH

AE160JXYDGH

-

9.0

AE090JNYDEH

NH080PHXEA

16.0

AE160JNYDEH

NH160PHXEA

9.0

AE090JNYDGH

AM160FNBFGB

16.0

AE160JNYDGH

AM250FNBFGB
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Ekologinen Samsung

-Turvallinen valinta
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