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Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και τα ενοχλητικά ρεύματα αέρα μπορεί να είναι κοινά 
προβλήματα που επηρεάζουν τη δική σας άνεση, του προσωπικού σας καθώς και των 

καλεσμένων σας, όμως πλέον υπάρχει λύση για αυτά.

Η νέα κασέτα Wind-Free™ της Samsung έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει νέα επίπεδα 
άνεσης σε μικρές αλλά και μεγάλες εφαρμογές - ψύξη ομοιόμορφα και αποτελεσματικά, 
χωρίς κρύα ρεύματα αέρα χάρη στο βελτιστοποιημένο σχεδιασμό των περσίδων και την 

πρωτοποριακή τεχνολογία ψύξης Wind-Free™.

Επιλέξτε μεταξύ της κασέτας Wind-Free™ 4 κατευθύνσεων, της κασέτας 
Wind-Free™ Μίνι 4 κατευθύνσεων και της κασέτας Wind-Free™ 1 κατεύθυνσης. Υπάρχει ένα 

κλιματιστικό για να ικανοποιήσει τις ειδικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης - ανεξάρτητα 
από τον τύπο ή το μέγεθος της.

Σειρά κλιματιστικών για 
επαγγελματική χρήση 

Wind-Free™ της Samsung - 
η απόλυτη άνεση

Wind-Free™ 
Κασέτα 4 κατευθύνσεων

Wind-Free™ 
Μίνι κασέτα 4 κατευθύνσεων

Wind-Free™ 
Κασέτα 1 κατεύθυνσης

Διαθέσιμο σε



3 Η επιλογή του προϊόντος υπόκειται σε συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμογής. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί και όχι πραγματικοί υπολογισμοί. Οι ενδείξεις βασίζονται 
σε απαίτηση 100 W ανά m2, με βάση το ύψος της οροφής 2,7 m. Για το λιανικό εμπόριο και την εκπαίδευση πραγματοποιείται προσαρμογή για ύψος οροφής 3,5 μέτρων. Επικοινωνήστε 
με τον εγκαταστάτη της Samsung για να ζητήσετε ακριβείς πληροφορίες για το κτίριό σας, καθώς ενδέχεται να προκύψουν παραλλαγές λόγω παραγόντων όπως οι τοπικοί κανονισμοί 
οικοδόμησης ή ο αριθμός των παραθύρων στο δωμάτιο. 

4 Απαιτεί ένα κιτ Wi-Fi για να λειτουργήσει αυτή η επιλογή. Χρησιμοποιούνται από κοινού με ένα κιτ Wi-Fi, οι μονάδες αυτές προσφέρουν απομακρυσμένο έλεγχο Wi-Fi χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή smartphone Samsung SmartThings. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε, ελέγξτε τις λειτουργίες και προγραμματίστε τη λειτουργία της οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

5 Διαθέσιμο σε συσκευές iPhone και Android. Απαιτείται σύνδεση δικτύου. Ο λογαριασμός εφαρμογής της Samsung είναι απαραίτητος. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο. Το σχεδιασμό του UI και το όνομα εφαρμογής μπορούν να ενημερωθούν.2 Προαιρετικά για την Wind-Free™ κασέτα 4 κατευθύνσεων και Wind-Free™ Μίνι κασέτα 4 κατευθύνσεων

Προτεινόμενες Εφαρμογές
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Γραφείο  3
45 - 140 m2

Γραφεία ανοικτού τύπου

15 - 60 m2

Αίθουσες Συνεδριάσεων

17 - 70 m2

Χώροι Γραφείων

Ξενοδοχείο 3
45 - 140 m2

Αίθουσες δεξιώσεων 
και Συνεδριακοί χώροι

15 - 60 m2

Συνεδριακοί Χώροι
 

17 - 70 m2

Δωμάτια ξενοδοχείων
 

Καταστήματα 
Λιανικής 3

28 - 100 m2

Μεγάλα καταστήματα

10 - 42 m2

Μεσαία Καταστήματα

12 - 50 m2

Μικρά Καταστήματα

Εκπαίδευση 3
28 - 100 m2

Κυλικείο

10 - 42 m2

Αίθουσες διδασκαλίας

12 - 50 m2

Χώροι Γραφείων

Προαιρετικά χειριστήρια 
& αξεσουάρ

Αισθητήρας 
Ανίχνευσης 

Κίνησης panorama_fisheye panorama_fisheye close

SPi Ιονιστής panorama_fisheye panorama_fisheye close

Ασύρματο 
Χειριστήριο panorama_fisheye panorama_fisheye panorama_fisheye

Ενσύρματο 
Χειριστήριο panorama_fisheye panorama_fisheye panorama_fisheye

SmartThings 4,5 panorama_fisheye panorama_fisheye panorama_fisheye

Με προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η λειτουργία ψύξης Wind-Free™, 
τα κλιματιστικά της Samsung διαθέτουν επαναστατική τεχνολογία.

Η τεχνολογία Wind-Free™ χρησιμοποιεί χιλιάδες μικρο-οπές στην μπροστινή 
επιφάνεια του κλιματιστικού για να διαχέει καθαρό αέρα ομοιόμορφα χωρίς 
δυσάρεστα ψυχρά ρεύματα αέρα. Αυτή η ήρεμη, δροσερή κατάσταση που 
δημιουργείται από τις μικρο-οπές ορίζεται ως “Still Air” 1. Μόλις επιτευχθεί η 
επιθυμητή θερμοκρασία σε κατάσταση γρήγορης ψύξης, οι περσίδες κλείνουν 
αυτόματα. Στη συνέχεια, η μονάδα συνεχίζει να διανέμει απαλά τον καθαρό 
αέρα, ο οποίος διατηρεί το επίπεδο θορύβου στο ελάχιστο, και αυτορυθμίζεται 
για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που είναι σταθερά άνετη και δροσερή, 
χωρίς κρύα ρεύματα αέρα.

Χωρίς την μεταβολή των θερμικών φορτίων ή την ανάγκη χειροκίνητης 
αλλαγής των ρυθμίσεων του κλιματιστικού, οι ένοικοι του κτιρίου σας θα 
έχουν μια βελτιωμένη εμπειρία κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

Wind-Free™ ψύξη

Με βελτιστοποιημένες περσίδες μεγαλύτερου μεγέθους σε 
σχέση με τις συμβατικές κασέτες, επιτυγχάνουν προσαγωγή 
αέρα διπλάσιου βεληνεκούς. Η σχεδίαση αυτή διαχέει τον 
αέρα δυναμικά και ψύχει τον χώρο σε ελάχιστο χρόνο.
Ο ευρύτερος και βέλτιστος σχεδιασμός των περσίδων 
επιτρέπει μεγαλύτερη κάλυψη ψύξης, βελτιώνοντας τη ροή 
του αέρα μέσα στο δωμάτιο, ψύχοντας κάθε γωνία, χωρίς 
να αφήνει νεκρές ζώνες. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει τις 
συνθήκες άνεσης του προσωπικού και των επισκεπτών σας, 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα, την αίσθηση ευεξίας καθώς 
επίσης βελτιώνοντας τη συνολική τους ικανοποίηση.

Ταχεία απόδοση σε 
μεγάλο βεληνεκές

Ο νέος σχεδιασμένος αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης2 επιτρέπει την 
προσαρμοσμένη κατεύθυνση ροής αέρα επιτρέποντάς σας να επιλέξετε 
το επιθυμητό επίπεδο άνεσης και διευκολύνοντας την αποτελεσματική 
λειτουργία ανιχνεύοντας τη θερμοκρασία και την κίνηση στο δωμάτιο. Η 
αυτόματη ψύξη Wind-Free™ και ο έλεγχος ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 
βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας με την ρύθμιση της λειτουργίας του 
κλιματιστικού όταν δεν υπάρχει κανείς στον χώρο.

Αισθητήρας Ανίχνευσης 
Κίνησης

1 Η ASHRAE (Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού) ορίζει το “Still Air” ως ταχύτητες aαέρα κάτω από 0.15m/s αποφεύγοντας την δημιουργία κρύων ρευμάτων αέρα.


