
Samsung  
SMART LUF T VÄRMEPUMPAR

Styr klimatet  
med surfplattan 
eller mobilen.



WiFi

A++

Inbyggd smartness
Samsung Smart luftvärmepumpar kommer med inbyggd 
WiFi som standard. Ladda ned en app till din smartphone eller 
surfplatta och fjärrstyr värmepumpen utan extra tillbehör eller 
krångliga installationer*. 

Med Samsung kan du komma fram till ett redan uppvärmt 
fritids hus eller justera temperaturen hemma från jobbet.

Samsung Smart luftvärmepumpar

Fjärrstyrd bekvämlighet

Samsung presenterar nästa generation luftvärmepumpar,  
särskilt utvecklade för vårt bistra nordiska klimat.  
Välkommen till Samsung Smart – smartare, effektivare och  
pålitligare än någonsin.

Trygg och driftsäker miljökämpe i energiklass A++
Med Samsung Smart installerad i hemmet, fritidshuset,  
garaget eller förrådet kan du sänka din energiförbrukning  
med upp till 50 %** jämfört med direktverkande el. 

Våra luftvärmepumpar är energisnåla och kan förbättra din  
inomhusmiljö tack vare ett inbyggt filter som effektivt  
stoppar damm, sporer och pollen. 

 * Kräver förstås en aktiv internetuppkoppling.

** Kan variera beroende på olika elavtal.  
    Även typen av värmekälla och åldern på den kan påverka.



21 dB(A)

-17 °C~-25°C

+8 °C~+30°C

En behaglig tystnad
Hjärtat i pumpen är en tystgående kompressor som utvecklats och 
testats särskilt för nordiskt kalla vintrar. Samsung Smart är så nära 
ljudlös en arbetande maskin kan bli: ända ned till 21 dB(A) gör den till 
en av de tystaste värmepumparna i klassen.

Värmepumpen som älskar extrema förhållanden
Vid sjunkande utomhustemperatur sätts luftvärmepumpen på 
prov. Kompressorn växlar smidigt mellan höga och låga varvtal 
och levererar konstant nominell värmeeffekt ända ned till -17°C  
och ger värmeeffekt ned till -25°C. 

Underhållsvärme skyddar din investering
Fritidshus och ägodelar förvarade i förråd eller 
garage mår bäst av att hållas uppvärmda under det 
kalla halvåret. För hög temperatur belastar både 
ekonomi och miljö i onödan, och ojämna tempera-
turer kan orsaka kondens som leder till fuktskador. 

Med Samsung Smart luftvärmepumpar skapar  
du ett jämnt klimat under vintern ned till 8°C och 
steglöst ända upp till 30°C om du så vill. 



INOMHUSENHET SMART 9 SMART 12

Modell AR09FSFKBWTN AR12FSFKBWTN

Värmeeffekt vid -25 °C Värme kW 2,4 3,0

Värmeeffekt vid -17 °C Värme kW 3,3 4,0

Värmeeffekt vid -10 °C Värme kW 4,2 4,8

Effekt (min~nom~max) +7 °C Värme kW 1,0~3,2~6,0 1,1~4,0~6,8

Effekt (min~nom~max) +35 °C Kyla kW 1,0~2,5~3,3 1,3~3,5~4,2

SCOP/SEER Värme/kyla 4,6/8,5 4,1/6,5

Energiklass Värme/kyla A++/A+++ A+/A++

Ljudtrycksnivå* Låg/hög dB(A)  21/27/33/38  21/28/35/41

Driftsområde Värme °C +8 till +30 +8 till +30

Dimension Höjd x bredd x djup mm 313 x 880 x 237 313 x 880 x 237

Vikt kg 12 12

UTOMHUSENHET SMART 9 SMART 12

Typ AR09FSFKBWTX AR12FSFKBWTX

Ljudtrycksnivå* Högfart dB(A) 44 45

Driftsområde Värme °C -25 ~ +24 -25 ~ +24

Driftsområde Kyla °C -10 ~ +46 -10 ~ +46

Dimension Höjd x bredd x djup mm 545 x 790 x 285 545 x 790 x 285

Vikt kg 36 37

Rek. säkring, trög A 10 13

Teknisk specifikation

* Ljudnivå uppmätt en meter från respektive enhet.

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r e

ve
nt

ue
lla

 tr
yc

kf
el

.

• Levereras med inbyggd WiFi som  
standard – övervaka och fjärrstyr  
temperaturen med app i mobilen.

• Tyst och energibesparande – en av 
marknadens tystaste luftvärmepumpar 
med 21 dB(A) ljudnivå och energiklass A++.

• Underhållsvärme ända ned till 8°C  
– perfekt för vintervilande fritidshus, 
garage och förråd.

• Konstant effekt med smart varvtalsreglering 
– hög värmeeffekt ned till -25°C, konstant 
nominell värmeeffekt ned till -17°C.

INOMHUSENHET UTOMHUSENHET


