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Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και τα κρύα ρεύματα μπορούν να προκαλέσουν 
δυσφορία στους χρήστες των κλιματιστικών με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση 

στην διάθεσή τους. Μπορεί να αφορά το εργασιακό περιβάλλον, ένα εμπορικό 
κατάστημα ή εστιατόριο. 

Με την άψογη αισθητική της κασέτας 360 της Samsung, μπορεί να δημιουργηθεί μια 
εξαιρετική εμφάνιση στον χώρο σας. Το πρώτο παγκοσμίως κυκλικό κλιματιστικό 

παρέχει μια μοναδική λύση στις απαιτήσεις σε επίπεδο συνθηκών άνεσης και 
αισθητικής εσωτερικού χώρου.

Κατεβάστε την εφαρμογή 360 Cassette για να κάνετε εικονική προσαρμογή της κασέτας 
στον χώρο σας.

Το πρώτο κυκλικό κλιματιστικό 
στον κόσμο - μια στυλιστική 

προσέγγιση στην άνεση

Λευκό κυκλικό 
πλαίσιο

Μαύρο κυκλικό 
πλαίσιο

Λευκό τετράγωνο 
πλαίσιο

Μαύρο τετράγωνο 
πλαίσιο

Διαθέσιμο σε

Εφαρμογή 360 Cassette



Η κασέτα 360 παρέχει τα μέγιστα σε επίπεδο 
συνθηκών άνεσης χάρη στον εξαιρετικό κυκλικό 
σχεδιασμό της καλύπτοντας  ομοιόμορφα τον 
χώρο. Ο έλεγχος της κατεύθυνσης της ροής 
του αέρα δημιουργεί αυτό που είναι γνωστό ως 
φαινόμενο “Coanda”, επιτυγχάνει την κίνηση 
του αέρα παράλληλα με την οροφή παρέχοντας 
διανομή αέρα σε μεγαλύτερη απόσταση με 
ομοιόμορφη διάχυση. 

Η μονάδα κλιματίζει τον χώρο ομοιόμορφα σε 
όλο το εύρος χωρίς να αφήνει “νεκρά σημεία” 
και διακυμάνσεις στην θερμοκρασία 
αυξάνοντας την αίσθηση της άνεσης 
για τον χρήστη και αυξάνοντας θετικά 
την εμπειρία του για το κλιματιστικό.

Κυκλική ψύξη

Οι ιδανικές θερμοκρασιακές συνθήκες είναι κρίσιμος παράγοντας σε ένα χώρο για 
την αύξηση της παραγωγικότητας. Χάρη στην ιδιαίτερη σχεδίαση χωρίς περσίδες 
της κασέτας 360, αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης στις περσίδες, η οποία σε 
σύγκριση με ένα συμβατικό κλιματιστικό θα επηρέαζε την ποιότητα αλλά και την 
ικανότητα διάχυσης του αέρα. Ο αέρας προσάγεται σε σχεδόν μηδενική γωνία σε 
σχέση με την οροφή και διαχέεται ομοιόμορφα στον χώρο. Το αποτέλεσμα είναι η 
απουσία κρύων ρευμάτων αέρα και δυσάρεστης ανομοιομορφίας στην θερμοκρασία, 
το οποίο αυξάνει ευχάριστα την εμπειρία του χρήστη σε σχέση με τον κλιματισμό.

Σχεδιασμός χωρίς περσίδες Κομψότητα και αισθητική
Με την κομψή κυκλική σχεδίαση που ταιριάζει με ένα πλήθος διαφορετικών στυλ, η κασέτα 360 
εναρμονίζεται με κάθε χώρο χωρίς δυσκολία, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον για 
τους ανθρώπους που εργάζονται ή ζουν εκεί.

Τα διαφορετικής σχεδίασης διακοσμητικά πλαίσια εξασφαλίζουν πλήθος επιλογών και 
μεγάλη ευελιξία. Μια ενσωματωμένη κυκλική οθόνη LED παρέχει μια καθαρή απεικόνιση των 
ενδείξεων και δέχεται εντολές απο το ασύρματο χειριστήριο.

1 Οι προτεινόμενες εφαρμογές είναι ενδεικτικές. Η επιλογή του προϊόντος προκύπτει σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό 
συνεργάτη της Samsung και να ζητήσετε ακριβείς πληροφορίες για τον χώρο σας γιατί ενδέχεται να μεσολαβούν παράμετροι όπως τοπικοί κανονισμοί κτιρίων.

2 Απαιτείται το κιτ Wi-Fi μοντέλο MIM-H03N για τον έλεγχο μέσω Wi-Fi  με την χρήση της εφαρμογής SmartThings της Samsung. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε, να 
αλλάξετε την λειτουργία και το χρονοπρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε. Είναι διαθέσιμο για συσκευές iPhone & Android. Απαιτείται σύνδεση δικτύου. Απαιτείται 
λογαρισμός Samsung Account.Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο. Η σχεδίαση του UI αλλά και το όνομα της εφαρμογής ενδέχεται να 
αναβαθμιστούν.

Προτεινόμενες 
εφαρμογές

Η κασέτα 360 είναι διαθέσιμη σε μια μεγάλη ποικιλία με διαφορετικά διακοσμητικά πλαίσια για να 
εξασφαλίζεται ευελιξία στον εναρμονισμό της με την εκάστοτε οροφή και αισθητική του κάθε χώρου.

Κασέτα 360
Λευκό κυκλικό πλαίσιο

Κασέτα 360
Μαύρο κυκλικό πλαίσιο

Κασέτα 360
Λευκό τετράγωνο πλαίσιο

Κασέτα 360
Μαύρο τετράγωνο πλαίσιο

Μικρές 
επαγγελματικές 

(CAC)1 check check check check

Επαγγελματικές 
(DVM) 1 check check check check

Εμφανούς 
τοποθέτησης1 check check close close

Κρυφής 
τοποθέτησης 1 check check check check

Χειριστήρια και αξεσουάρ
Η Samsung προσφέρει μια εξελιγμένη γκάμα από κομψά τοπικά και κεντρικά χειριστήρια που επιτρέπουν στους 

χρήστες να ελέγχουν εύκολα και να παρακολουθούν αυτόνομες ή πολυδιαιρούμενες μονάδες.

Κυκλική οθόνη 
LED check check check check

Ασύρματο 
χειριστήριο panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ

Ενσύρματο 
χειριστήριο panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ

SmartThings2 panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ

SPi Ionizer panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ panorama_fisheyeĀ


