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Preberite …
Izvedite več  
o Samsungovi filozofiji

in preverite našo linijo izdelkov.

Zakaj izbrati Samsungove 
sisteme ogrevanja Eco?

Znižajte račune  
za energijo

Prihranite dragoceni prostor 
v svojem domu

Svoje udobje upravljajte 
s pametno povezljivostjo

Sprostite se z zanesljivim udobjem 
skozi vse leto
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Tukaj je naša filozofija:  
Mi obstajamo z namenom, da ustvarjamo 
inovacije, ki jih poganja človek, za boljši svet.  
Od telefona v vašem žepu do zraka, ki ga dihate.

Mi ne vidimo ovir, temveč priložnosti. Ne bojimo se neznanega. Predstavljamo si in 
ustvarjamo tehnologijo, ki utira novo pot. Tako smo si z inovativnimi pametnimi telefoni, 
televizorji in gospodinjskimi aparati doslej utirali pot. In tukaj smo, da ustvarimo še več.

S svojimi klimatskimi rešitvami vam pomagamo najti lasten tok in ustvariti popolno 
okolje, ki vas bo pomirilo, navdihnilo in napolnilo z energijo. Izberite najboljšo rešitev 
zase in svoj življenjski slog s pomočjo intuitivne funkcije in inovativne oblike, ki sta 
zasnovani na podlagi vašega želenega načina življenja. 

Globalno državljanstvo

Vedno smo tukaj za vas in z vami

Verjamemo, da ustvarjanje boljšega sveta za vsakogar 
pomeni vplivati na ljudi v njihovem vsakdanjem življenju 
na prijeten in spodbuden način. Neutrudno premikamo 
meje tehnologije, s svojimi inovacijami in dizajnom 
presegamo meje običajnega.

Pametna povezljivost

Mislite pametno, živite pametno

Naš cilj je z neprekinjeno povezljivostjo v vsakem trenutku 
povezati različne pametne tehnologije, da boste lahko vse 
leto uživali v doživetjih, ki si jih želite.

Družbeno izboljšanje

Čistejša in bolj zelena energija

Nenehno ustvarjamo inovacije ter razvijamo in 
optimiziramo svoje podnebne rešitve, da bi podprli 
prehod na čistejšo in bolj zeleno energijo. Ponuditi 
želimo večjo priročnost ter istočasno zmanjšati svoj vpliv 
na okolje.
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Razumevanje 
sistemov ogrevanja
Eco (EHS)

Zakaj izbrati EHS?

Tradicionalni plinski bojlerji za ogrevanje zgradb ali pripravo tople vode 
uporabljajo fosilna goriva, kot sta zemeljski plin ali kurilno olje.

Na drugi strani so Samsungove enote EHS zračne toplotne črpalke,  
ki uporabljajo elektriko in brezplačno energijo, ki je na voljo v zunanjem 
zraku, da ustvarjajo toploto ter proizvajajo toplo vodo za gospodinjstvo.

Obstajata dve vrsti zračnih toplotnih črpalk:
 
•  Toplotne črpalke zrak-zrak kot vir za ogrevanje ali hlajenje vašega 

doma z notranjo enoto klimatske naprave uporabljajo zunanji zrak.

•  Toplotne črpalke zrak-voda vzamejo toploto iz zunanjega zraka in 
proizvajajo toplo vodo za gospodinjstvo ter toploto, ki prek radiatorjev 
ali talnega gretja segreva prostor.

Toplotna črpalka je tipično sestavljena iz zunanje enote, hidroničnega 
sistema, rezervoarja tople vode za gospodinjstvo in krmilnika. 
Za povečanje njegovega potenciala in preoblikovanje v še bolj trajnostno 
možnost je mogoče sistem povezati tudi s pametnim omrežjem ali 
sončno energijo (FV).

06 07



Pridobite celoletno 
udobje doma  
s pomočjo naših 
sistemov ogrevanja Eco

Optimizirana uporaba energije
Naš sistem EHS uporablja tehnologijo toplotne črpalke za 
ogrevanje in hlajenje vaše hiše ter proizvodnjo tople vode. 
Njihov nabor naprednih tehnologij je zasnovan tako, da vam 
pomaga optimizirati porabo energije.

Prihranite prostor za stvari, ki jih cenite
Če izberete našo kompaktno rešitev TDM Plus ali ClimateHub, 
prihranite notranji in zunanji prostor za tisto, kar cenite v življenju.

Povežite in upravljajte na daljavo
Z našo aplikacijo SmartThings lahko enoto EHS upravljate  
na daljavo. Od koder koli in kadar koli lahko enoto vklopite in 
izklopite, upravljate funkcije in določite razpored njenega 
delovanja.

Občutite celoletno udobje
Naše enote EHS so s svojim zanesljivim delovanjem zasnovane, 
da zagotavljajo celoletno udobje. Opremljene so tudi 
z nadomestnimi sistemi, ki zagotavljajo stalno oskrbo s toplo 
vodo brez prekinitev.

Katere so edinstvene 
prednosti sistema EHS?

Samsungovi sistemi ogrevanja Eco (EHS) so rezultat dolgoletnih raziskav na področju 
najboljših načinov zagotavljanja ogrevanja, tople vode in klimatizacije za vaš dom.  
Naši sistemi EHS pomagajo ogrevati dom v hladnejših mesecih leta in ohlajati prostore 
poleti, tako da vam nudijo celoletno klimatsko udobje. Poleg tega je z našo pametno 
povezljivostjo vzdrževanje domačega udobja zdaj lažje kot kdaj koli prej.
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Cona 1
Radiator

Cona 2
Talno gretje

Komplet Wi-Fi

Žični
daljinski
krmilnik

Topla voda

Mešalni
ventil

+ črpalka

Vodna cev

3-smerni
ventil

+ črpalka

Sončni kolektor

Outdoor
Unit
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Rezervoar tople vode*

* Topla voda za gospodinjstvo
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za upravljanje
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Žični
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krmilnik

Topla voda

Mešalni
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hladilno sredstvo

Sončni kolektor
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Rezervoar tople vode*

Zunanja
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Hidro enota

* Topla voda za gospodinjstvo

Cona 1
Radiator

Cona 2
Talno gretje

Komplet Wi-Fi

Žični 
daljinski 
krmilnik

Topla voda
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Rezervoar tople vode*
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* Topla voda za gospodinjstvo
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z integriranim
rezervoarjem

Zunanja
enota
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Komplet
Wi-Fi

Žični
daljinski
krmilnik

Topla voda

Mešalni
ventil

+ črpalka

Sončni kolektor
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hladilno sredstvo

Zunanja
enota
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z integriranim
rezervoarjem

Cona 1
Radiator

Cona 2
Talno gretje

Komplet Wi-Fi

Žični 
daljinski 
krmilnik

Topla voda

Mešalni
ventil

+ črpalka

Cev za
hladilno sredstvo

Sončni kolektor

Komplet
EEV

Notranja enota

Zunanja
enota

Integrirana
hidro enota
z rezervoarjem

S Samsungovim sistemom EHS lahko izbirate med 
tremi vrstami enot, ki bodo zadovoljile vaše specifične 
zahteve glede udobja in prostora.

Izberite, kar vam najbolj ustreza

Mono

Pri enoti Mono je v zunanjo enoto že vključena 
hidronična enota, ki je ni treba namestiti 
v notranjosti, s čimer prihranite prostor.

ClimateHub

Dobro je vedeti, da so naši sistemi Mono, 
Split in TDM Plus združljivi s ClimateHub, 
ki združuje hidronični sistem in rezervoar 
tople vode za gospodinjstvo v kompaktni 
zasnovi z namenom prihranka prostora 
v vašem domu.

Split

Enota Split je toplotna črpalka zrak-voda z eno 
zunanjo enoto, ki je povezana z notranjo 
hidronično enoto, ta pa je nato povezana 
s hidroničnim sistemom in rezervoarjem tople 
vode za gospodinjstvo tretje osebe.

TDM Plus

TDM Plus združuje enoti zrak-voda in zrak-zrak za 
zagotavljanje ogrevanja in hlajenja prek notranje 
klimatske naprave. Ker je potrebna samo ena 
zunanja enota, je prihranek prostora občuten.

ClimateHub TDM Plus
Zunanja enota + integrirana hidro enota z rezervoarjem 
+ notranja enota

TDM Plus
Zunanja enota + hidro enota + rezervoar za vodo 
+ notranja enota

*DHW = topla voda za gospodinjstvo

ClimateHub Split
Zunanja enota + integrirana hidro enota z rezervoarjem

Split
Zunanja enota + hidro enota + rezervoar za vodo

ClimateHub Mono
Zunanja enota + integrirana hidro enota z rezervoarjem

Mono
Zunanja enota + komplet za upravljanje + rezervoar za vodo 

Klimatska 
naprava

Prihranek prostora 
v notranjosti

Radiator Talno gretje 

Topla voda 

Prihranek prostora 
v notranjosti

Radiator Talno gretje 

Radiator Talno gretje 

Topla voda 

Topla voda 

10 11



Optimizirajte svojo
porabo energije

Naš sistem EHS vključuje nabor naprednih tehnologij, ki vam pomaga 
optimizirati porabo energije. Njihova energetska učinkovitost v celotnem 
obsegu zmogljivosti znaša do A+++* in so združljivi tudi s solarnimi sistemi FV 
ter pripravljeni za pametno omrežje, kar dodatno pripomore k zmanjšanju 
emisij CO2 in porabe električne energije v primerjavi s tradicionalnimi 
plinskimi bojlerji.

*  Na podlagi sezonskega koefi cienta učinkovitosti (SCOP) za 35 ⁰C. Na podlagi testiranja, opredeljenega v standardu EN14825. 
Lahko se razlikuje glede na konfi guracijo sistema, temperaturo in dejanske pogoje uporabe.
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     *  Na podlagi sezonskega koefi cienta učinkovitosti (SCOP) za 35 ⁰C. Na podlagi testiranja, opredeljenega v standardu EN14825. 
Lahko se razlikuje glede na konfi guracijo sistema, temperaturo in dejanske pogoje uporabe.

  ** Ni na voljo za sistem Samsung EHS TDM Plus, ki uporablja rezervoar za toplo vodo tretje osebe.
*** Ni na voljo za sistema Samsung EHS Mono in TDM Plus, ki uporabljata rezervoar za toplo vodo tretje osebe.

*  Na podlagi testiranja v neodvisnem laboratoriju v skladu z uradno testno metodo ASTM B117.
Uporabljen dejanski tlak hladilnega sredstva za 1 minuto po več kot 2.280 urah testiranja 
s slanim razpršilom (SST). Za podrobnosti se obrnite na tehnične strokovnjake družbe Samsung.

100-odstotno obnovljivi 
viri s fotovoltaiko

Funkcija Omogočena fotovoltaika**

preverja stanje sončnih kolektorjev in 
vam omogoča uporabo sončne energije 
za zmanjšanje porabe omrežne 
elektrike.

Pripravljeno 
za pametno omrežje

Funkcija Pripravljeno za pametno 
omrežje*** vam pomaga prihraniti 
energijo z nastavitvijo porabe energije, 
ki je primernejša za pogodbo o dobavi, 
sklenjeno z lokalnim elektro podjetjem.

Izboljšana 
energetska
učinkovitost

Zmanjšajte porabo energije
na različne načine

A+++

Samsungovi sistemi EHS imajo oceno 
energetske učinkovitosti do A+++ 
v celotnem obsegu zmogljivosti*. 
Tako dokazano delujejo z visoko 
stopnjo učinkovitosti.

Optimizirajte svojo porabo energije

Optimiziran toplotni izmenjevalnik

Naše notranje enote EHS imajo optimiziran toplotni izmenjevalnik, 
ki združuje valovito zaščito z na novo zasnovanim ventilatorjem 
z namenom izboljšanja učinkovitosti izmenjave toplote.

Durafin™ Ultra

Naši sistemi EHS imajo dva sloja, ki izboljšujeta kakovost sistema 
z razprševanjem vode in krepitvijo odpornosti proti koroziji*.

Izboljšana zmogljivost 
izmenjave toplote, ki traja dlje
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Zrak (brezplačna energija)

3,5kW

Elektrika

1,0kW

Ogrevanje

4,5kW

Topla voda

Radiator

Talno gretje

Toplotne črpalke bodo zagotovile 
bolj trajnostno prihodnost

Tehnologija toplotne črpalke

Naše toplotne črpalke zagotavljajo okolju prijaznejše, energetsko 
učinkovitejše in celovito ogrevanje, pripravo tople vode in klimatizacijo 
za vaš dom. Za proizvodnjo 4,5 kW energije porabijo le približno 1 kW 
električne energije, preostalo energijo pa pridobijo iz zunanjega zraka*. 
Če se električna energija proizvaja iz obnovljivih virov, postane toplotna 
črpalka 100-odstotno obnovljiva.

Toplotne črpalke bodo imele pomembno vlogo pri doseganju trajnostnih 
ciljev, ki jih je določila Evropska unija. Toplotne črpalke bi lahko prinesle 
50-odstotno znižanje CO2 emisij v gradbenem sektorju**. Ali ste se nam 
pripravljeni pridružiti na tem potovanju?

Izbira hladilnega sredstva

Naše toplotne črpalke uporabljajo hladilna sredstva, tekočino, ki služi kot 
prenosnik toplote za prenos toplote iz zunanje enote. Natančneje, večina 
naših enot EHS uporablja hladilno sredstvo R32, ki pomaga blažiti 
tanjšanje ozonskega plašča in zmanjšuje vpliv na globalno segrevanje, 
saj v primerjavi z običajnim hladilnim sredstvom R410 zmanjšuje količino 
potrebnega hladilnega sredstva in zmanjšuje emisije CO₂***.

      *  Na podlagi interne analize. Povprečna vrednost COP (nazivno ogrevanje) Samsungovih izdelkov EHS je 4,52, 
zato so okolju prijaznejši v primerjavi z običajnimi sistemi z bojlerji, ki imajo običajno vrednost COP približno 1,0.

   **  Vir: Ehpa.org. 2020. Ključna dejstva o toplotnih črpalkah - EHPA. [online] Na voljo na:
www.ehpa.org/technology/key-facts-on-heat-pumps [Dostop: 12. oktober 2020].

***  Ocena potenciala globalnega segrevanja: Hladilno sredstvo R32 = 675 v primerjavi s hladilnim sredstvom R410A = 2.088. Samsung 
EHS Mono in Split (R32) potrebujeta le 83 % hladilnega sredstva, ki se uporablja v običajnem sistemu ogrevanja (R410A) enake 
zmogljivosti. Tako je raven emisij CO₂ sistema 
EHS 560 (675 x 0,83), kar je za 73 % manj od 2.088, kolikor proizvede običajen sistem ogrevanja.

Optimizirajte svojo porabo energije
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Naredite več prostora
v svojem domu

Naše enote EHS so bile zasnovane, da izstopajo s svojim prileganjem. 
Njihova kompaktna velikost omogoča, da se prilegajo v najbolj omejene 
prostore, minimalistična zasnova pa se harmonično zlije z notranjostjo 
vašega doma.

Naša rešitev ClimateHub prihrani prostor v vašem domu, saj združuje 
hidro enoto in rezervoar tople vode za gospodinjstvo v eni sami 
kompaktni zasnovi. Če želite prihraniti prostor zunaj, je lahko naša 
rešitev TDM Plus prava izbira, saj za ogrevanje in hlajenje potrebuje le 
eno zunanjo enoto, medtem ko tradicionalne toplotne črpalke 
potrebujejo dve zunanji enoti.
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Enojna integrirana enota

ClimateHub

Kompaktna in modularna hidro enota z integriranim rezervoarjem je opremljena 
s kompletom za upravljanje (ClimateHub Mono) ali hidro enoto (ClimateHub Split in 
ClimateHub TDM Plus) ter velikim 200- ali 260-litrskim rezervoarjem za toplo vodo. 
Ker je vse nameščeno na enem mestu, vam to daje več svobode pri izbiri mesta 
namestitve.

Minimalistična zasnova

Ravna, lepa in minimalistična zasnova. 
Ni treba, da so toplotne črpalke velike 
enote, ki zavzamejo veliko prostora. 
Naša enota ClimateHub se lahko 
harmonično zlije z vsakim prostorom 
− od kuhinje do pralnice ali celo 
pomožnega prostora.

Kompaktna velikost

Čeprav naše enote ClimateHub 
vključujejo rezervoar tople vode za 
gospodinjstvo, njihove dimenzije 
omogočajo, da se prilegajo skoraj 
vsakemu prostoru. Če razmišljate 
o zamenjavi običajnega sistema,  
da bi sprostili prostor, je to lahko  
dobra izbira.

Številne zmogljivosti

S ClimateHub lahko izbirate med 
dvema vrstama vgrajenih rezervoarjev 
za vodo, tj. 200- ali 260-litrsko 
možnostjo. Tako lahko izberete 
možnost, ki bolje ustreza velikosti vaše 
družine ali vaši pričakovani porabi vode.

200
litrov

260
litrov

Naredite več prostora v svojem domu
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Klimatska naprava

Dovod 
tople vode

Talno gretje

Radiator

Zunanja enota

ClimateHub

Pametno upravljanje 
več časovno deljenih operacij

Dve ločeni zunanji enotiNadalje prihranite notranji prostor 
s kombinacijo TDM Plus in ClimateHub

Pametno upravljanje 
več časovno deljenih operacij

Dve ločeni zunanji enotiNadalje prihranite notranji prostor 
s kombinacijo TDM Plus in ClimateHub

Običajni sistem

Samsung

Naredite več prostora v svojem domu

Topla voda in klimatizacija:
ena zunanja enota poskrbi za vse, 
kar potrebujete

Tehnologija TDM (več časovno deljenih operacij)

Toplotne črpalke tradicionalno delujejo prek radiatorskega in talnega 
gretja. Naša edinstvena tehnologija TDM prinaša dodatno prednost 
hlajenja in ogrevanja prek klimatske notranje enote z uporabo le ene 
zunanje enote.

Pametno upravljanje sistema toplotne črpalke optimalno porazdeli 
obremenitev in energijo ter tako zagotovi stabilno oskrbo s toplo vodo 
za gospodinjstvo, hkrati pa s klimatskimi napravami vzdržuje prijetno 
temperaturo v prostoru. To vam omogoča sprostitev dragocenega 
prostora zunaj vašega doma.
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Imejte zadeve resnično
pod nadzorom

Pri Samsungu verjamemo, da pametna povezljivost pomeni popolnoma 
integrirano upravljanje vseh združljivih pametnih naprav z zaslonom. 
To pomeni Samsung EHS skupaj s pečico, hladilnikom, robotskim 
sesalnikom, televizorjem in drugimi pametnimi napravami v vašem 
domu. Ogrevanje in klimatizacijo lahko preprosto spremljate in 
prilagajate z žičnim daljinskim krmilnikom ali pametnim telefonom 
s pomočjo aplikacije SmartThings*.

Upravljate jih lahko tudi prek katere koli druge naprave z zaslonom, 
kot je televizor ali hladilnik Family Hub**, ali pa preprosto spregovorite 
s storitvijo Bixby***, našim prijaznim pomočnikom za glasovno 
prepoznavanje.

      * Na voljo na napravah Android in iOS. Zahtevana sta brezžična povezava Wi-Fi in račun Samsung.
   ** Na voljo samo pri nekaterih modelih z aplikacijo SmartThings. Zahtevana sta brezžična povezava Wi-Fi in račun Samsung.
***  Bixby je Samsungova blagovna znamka glasovnega pomočnika z umetno inteligenco (AI) in internetom stvari (IoT). Zahtevana sta brezžična povezava Wi-Fi in račun Samsung. 

Bixby prepozna le nekatere naglase in narečja britanske angleščine (Združeno kraljestvo), ameriške angleščine (ZDA), francoščine (Francija), nemščine (Nemčija), italijanščine 
(Italija), korejščine (Južna Koreja), mandarinščine (Kitajska), španščine (Španija) in portugalščine (Brazilija). Podpora za druge jezike bo na voljo v prihodnosti.
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Intuitivno in nežno

Vgrajen načini za enostavno delovanje

Žični daljinski krmilnik

Naša enota EHS je opremljena z žičnim daljinskim krmilnikom z velikim 
in jasnim barvnim zaslonom, upravljanjem na dotik in izbiro jezikov*, 
zato je zelo prijazen do uporabnika. Ker je ločen od glavne enote, 
ga lahko namestite tudi na želeno mesto za bolj priročen dostop.

S pomočjo krmilnika lahko:

•  spremljate in prilagajate notranjo temperaturo ter temperaturo tople 
vode za gospodinjstvo v rezervoarju tople vode za gospodinjstvo;

•  nastavite omejitev porabe energije in prejem opozorila, ko je omejitev 
dosežena**;

•  vidite podrobnosti o vsaki okvari, ki se prikaže kot koda napake na 
daljinskem krmilniku. Tako lahko monterji lažje odpravijo težavo in 
skrajšajo čas servisiranja.

Tihi način
Z enim dotikom na daljinskem krmilniku 
lahko takoj izberete tihi način za zmanjšanje 
stopnje hrupa v okolici. Prav tako lahko 
nastavite, da začne enota ob določenem času 
samodejno delovati v tihem načinu.

Način odsotnosti
Kadar vas ni doma, lahko prihranite energijo 
z uporabo načina odsotnosti. Ko je ta možnost 
izbrana, se vse temperature delovanja 
samodejno nastavijo na najnižje vrednosti. 
Ko se vrnete domov, lahko nastavljene 
temperature ponovno vzpostavite tako, da 
preprosto znova izberete gumb »Outing«.

Različni načini tople vode
Izbirate lahko med štirimi načini delovanja za toplo 
vodo, ki ustrezajo vašim potrebam in okoljskim 
razmeram. Če ne potrebujete veliko tople vode, 
preprosto izberite varčni način, da prihranite 
energijo. Če hitro potrebujete toplo vodo, lahko 
izberete način Moč ali Hitro.

Imejte zadeve resnično pod nadzorom

   *  Razpoložljivi jeziki: angleščina, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina, poljščina, portugalščina, nizozemščina, grščina, češčina, 
slovaščina, fi nščina, švedščina, norveščina, danščina in litovščina.

**  Na voljo samo, če je brezžični daljinski krmilnik MWR-WW10* nameščen v izdelek z integriranim rezervoarjem.
Strategija porabe, ki je prikazana na daljinskem krmilniku, prikazuje samo porabo energije, ki se uporablja za delovanje zunanje enote.
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Scenario:
Home Coming

ClimateHub
ON

Washing Machine
ON

Robot Vacuum
ON

Kadar koli in kjer koli: 
vse je v vaših rokah

SmartThings + komplet Wi-Fi 2.0

Upravljajte svoje udobje na poti. S kompletom Wi-Fi 2.0 vam pametna povezljivost Samsungovega 
sistema EHS omogoča spremljanje statusa do 16 notranjih enot, njihov vklop/izklop ter prilagajanje 
njihovih nastavitev kadar koli in od koder koli s pomočjo aplikacije SmartThings* na pametnem 
telefonu. Ali pa enostavno povejte Bixby, kaj želite**.

Imejte zadeve resnično pod nadzorom

with
works

with
works

Upravljanje 2.0

Z aplikacijo SmartThings lahko 
spremljate in prilagajate nastavitve 
notranje temperature, nastavite svoje 
želene nastavitve, si ogledate porabo 
energije več domačih naprav ter celo 
predhodno ogrejete ali ohladite svoj 
dom, da lahko vstopite v prijeten 
prostor.

Preprosto vstopite v svoj dom 
in pozdravi vas udobje

Avtomatizacija doma s funkcionalnostjo določanja pozicije

Samsungova enota EHS bo delovala v želenem načinu glede na izbrane nastavitve
. Funkcionalnost določanja pozicije samodejno nastavi želeno temperaturo v prostoru
na želeno raven, ko se približate stavbi na vnaprej določeno razdaljo.

   *  Na voljo na napravah Android in iOS. Potrebujete povezavo Wi-Fi, Samsungov račun in izbirni komplet Wi-Fi (MIM-H04N).
Slike grafi čnega uporabniškega vmesnika na tej strani se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije SmartThings.

**  Bixby je Samsungova blagovna znamka glasovnega pomočnika z umetno inteligenco (AI) in internetom stvari (IoT). Zahtevana sta brezžična povezava 
Wi-Fi in račun Samsung. Bixby prepozna le nekatere naglase in narečja britanske angleščine (Združeno kraljestvo), ameriške angleščine (ZDA), 
francoščine (Francija), nemščine (Nemčija), italijanščine (Italija), korejščine (Južna Koreja), mandarinščine (Kitajska), španščine (Španija) in portugalščine 
(Brazilija). Podpora za druge jezike bo na voljo v prihodnosti.
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Optimizirano ogrevanje

2-consko upravljanje

2-consko upravljanje* omogoča učinkovito ogrevanje z dvema različnima 
istočasnima zahtevama po temperaturi vode, tako da lahko optimalno 
ogrevate več prostorov.

Imejte zadeve resnično pod nadzorom

*  Na voljo samo pri seriji ClimateHub, ki uporablja hidro enoto z integriranim rezervoarjem. Pri uporabi kompleta 
za upravljanje ali hidro kompleta sistem za uporabo te funkcije potrebuje izbirno komponento tretje osebe.
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Naj vam bo udobno,
brez izjeme

Naši sistemi EHS vam zagotavljajo celoletno udobje, saj izpolnjujejo vse 
potrebe po ogrevanju in hlajenju, vključno s toplo vodo za gospodinjstvo. 
Pri tem delujejo tiho, tako da ne motijo vašega vsakdanjega življenja. 
Vključujejo tudi rezervne rešitve, ki zagotavljajo dovolj tople vode tudi v zelo 
mrzlem vremenu.

Poleg tega v primeru nenadne težave s sistemom delovanje v sili poskrbi za 
oskrbo s toplo vodo za gospodinjstvo, funkcija samodiagnostike pa pomaga 
hitro odpraviti težave.
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Naj vam bo udobno, brez izjeme

Nemotena in vzdržljiva zmogljivost

Zasnovani za delovanje
v zelo mrzlih okoljih

Dvojni rotacijski kompresor BLDC

Uživajte v večji učinkovitosti in zanesljivosti z dvojnim rotacijskim 
kompresorjem BLDC zunanjih enot Samsung EHS. Zasnova in vrhunski 
gibljivi deli zagotavljajo uravnoteženo delovanje, ki je v celoti v skladu 
s predpisi EU za večjo učinkovitost*. Uporaba visokokakovostnih gibljivih 
delov zagotavlja tudi večjo stabilnost in vzdržljivost.

Namenska zasnova ohišja in osnovnega grelnika

Zunanja enota naprav EHS Mono in Split je posebej zasnovana tako, 
da zagotavlja optimalno delovanje tudi v izjemno hladnih okoljih. 
Osnovni grelnik** preprečuje zamrzovanje vodne kondenzacije, medtem 
ko povečana mreža ohišja preprečuje poškodbe zaradi snežnih zametov.

   * Vsi Samsungovi izdelki EHS izpolnjujejo minimalne standarde energetske učinkovitosti (MEPS) EU EcoDesign. 
** Na voljo samo pri nekaterih modelih.

   *  Na podlagi internega testiranja zunanjih enot Split z močjo 6 kW in 9 kW (AE060RXEDEG, AE090RXEDEG, AE090RXEDGG). Stopnja hrupa je izmerjena 3 m od sprednje
strani zunanje enote v brezzvočni sobi pri zunanji temperaturi 7 °C. Rezultati so lahko drugačni odvisno od modela (zmogljivosti), okoljskih dejavnikov in individualne uporabe.

**  Na podlagi notranjega testiranja s 6- in 9-kW modeli EHS Split. Rezultati so lahko drugačni glede na okoljske dejavnike ter individualno uporabo.

Resničnega udobja ni mogoče slišati

4-stopenjski način tihega delovanja

4-stopenjski tihi način omogoča nastavitev nizke ravni 
hrupa delovanja za izpolnjevanje strogih zahtev glede 
ravni hrupa*. Preprosto izberite enega od štirih različnih 
korakov za zmanjšanje hrupa.

Dvoslojna zvočna izolacija

Kompresor je v celoti prekrit z dvoslojno zvočno izolacijo, 
ki absorbira in zmanjša hrup**. Tako deluje tiho in diskretno, 
hkrati pa zagotavlja visokokakovostno delovanje.
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Naj vam bo udobno, brez izjeme

Naj vam nikoli ne  
zmanjka tople vode

Delovanje v nujnih primerih

Z dvema načinoma delovanja v nujnih primerih lahko naprava 
Samsung EHS neprestano zagotavlja radiatorsko in talno gretje 
ter toplo vodo za gospodinjstvo celo v primeru okvare.

Način ogrevanja v nujnih primerih
Še naprej ogreva brez uporabe pomožnega grelnika.

Dnevni način delovanja v nujnih primerih  
za zagotavljanje tople vode
Vzdržuje neprekinjeno oskrbo s toplo vodo s pomočjo 
pospeševalnega grelnika.

Samodiagnostika

Samsung EHS izvaja samodiagnostiko stanja delovanja v realnem 
času med delovanjem izdelka. Če pride do napake, se rezultat 
diagnoze prikaže kot koda napake na žičnem daljinskem krmilniku, 
kar vašemu monterju olajša odpravo težave in tako skrajša čas 
servisiranja.
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ClimateHub Rešitve z rezervoarjem tople vode tretje osebe

ClimateHub Mono
R32

ClimateHub Split
R32

ClimateHub TDM Plus
R410A

Mono
R32

Split
R32

Split
R410A

TDM Plus
R410A

Glavna funkcija Hlajenje zrak-voda • • • • • • •
Radiatorsko in talno gretje • • • • • • •
Topla voda za gospodinjstvo • • • • • • •
Hlajenje in ogrevanje s klimatizacijo - - • - - - •

Zmogljivost (kW) 5,0/8,0/12,0/16,0 4,0/6,0/9,0 4,4/6,6/9,0/
12,0/16,0 5,0/8,0/12,0/16,0 4,0/6,0/9,0 12,0/16,0 4,4/6,6/9,0/12,0/16,0

Izhodna temperatura
vode

Ogrevanje (°C) 15−65 15−65 15−55 15−65 15−65 15−55 15−55

Hlajenje (°C) 5−25 5−25 5−25 5−25 5−25 5−25 5−25

Učinkovitost SCOP (35 °C/55 °C)*

Upravljanje SmartThings (komplet Wi-Fi 2.0) • • • • • • •
Žični daljinski krmilnik • • • • • • •
2-consko upravljanje • • • • • • •

Udobje Dvojni rotacijski
kompresor BLDC • • • • • • •

4-stopenjski način tihega delovanja • • - - • - -

Delovanje v nujnih primerih • • • • • • •
Samodiagnostika • • • • • • •

Raznolikost Omogoča fotovoltaiko • • • • • • -

Pripravljeno za pametno omrežje • • • - • • -

/A+++

Paleta 
izdelkov

Upravljanje

Komplet Wi-Fi 2.0 Žični daljinski krmilnik

• SmartThings in Bixby (mobilno in glasovno upravljanje)
• Povezava za do 16 notranjih enot
• Hlajenje/ogrevanje za dobrodošlico z določanjem pozicije
• Prilagojeno upravljanje z različnimi pravili izvajanja
• Nadzor porabe energije

• 4,3-palčni barvni LCD-zaslon
• Dinamična navigacija s poenostavljenimi gumbi
• Način delovanja: ogrevanje, hlajenje, samodejno, topla voda
• Pripravljeno za pametno omrežje, omogoča FV, 2-consko 

upravljanje, spremljanje porabe energije, prihranek energije
• Večjezična podpora
 - MWR-WW10N: EN, DE, FR, IT, ES, PL
 - MWR-WW10JN: EN, PT, NL, EL, CS, SK
 - MWR-WW10KN: EN, FI, SV, NO, DA, LT

Notranje enote za klimatizacijo so združljive
s TDM Plus in ClimateHub TDM Plus

WindFreeTM Deluxe Vitki kanal Kanal MSP Konzola

• Hlajenje WindFree™
• Hitro hlajenje
• Enostavna montaža
• Samodejno čiščenje
• Prikazovalnik temperature

• Kompaktna velikost
(višina le 199 mm)

• Prilagodljiva zasnova
• Odtočna črpalka 

z visokim dvigom
• Enostaven dostop
• Enostavno čiščenje filtra

• Funkcija samodejnega 
prilagajanja ESP

• Kompaktna in lahka enota
• 3-smerni servisni dostop
• Odtočna črpalka

Plug-and-Connect

• Tanka zasnova
• Intuitivno upravljanje
• 2-smerne odprtine za zrak
• Tihi način

Krmilna enota Mono

Funkcije in specifi kacije se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.

*Ocena SCOP se razlikuje v odvisnosti od modela.

ClimateHubZunanja enota ClimateHubZunanja enota Tretja oseba
Rezervoar 
tople vode

Tretja oseba
Rezervoar 
tople vode

Tretja oseba
Rezervoar 
tople vode

Stenska 
hidro enota

Stenska 
hidro enota

Zunanja enota Zunanja enota Zunanja enota

Notranja enotaNotranja enota

ClimateHubZunanja enota

/ A++A+++ /, A+A+++ A++/ A++A+++ / A++A+++ /A+++ A+A++ /, A+A+++ A++

38 39



Projekt: Atico en el Retiro (Španija)
Arhitektura projekta: ÁBATON
Zasnova notranjosti: BATAVIA

Fotografija: Belén Imaz
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Opombe Opombe
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Več o Samsung klimatskih rešitvah 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

Copyright © 2022 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Vse pravice pridržane. Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung  
Electronics Co., Ltd. Specifikacije in dizajni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in lahko vključujejo predhodne informacije. Mere in masa,  
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.


