
Samsung  
SMART HEATING & COOLING

Styr klimatet  
med surfplattan 
eller mobilen



Samsung Smart HEATING & COOLING

Värme värd att längta hem till

Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är 
det lätt att längta till vårens värmande solstrålar. Men när värme
böljan slår till på högsommaren söker vi gärna svalka.

Samsung Smart är en serie högklassiga klimatanläggningar  
utvecklade speciellt för vårt nordiska klimat. De värmer på vintern 
och kyler på sommaren så att du kan ha lagom temperatur  
hemma året om.

Du fjärrstyr din Smart luftvärmepump via en app i din mobil eller 
surfplatta.* Du kan därmed enkelt ställa in så att du  kommer 
hem till önskad inomhustemperatur året om eller reglera under
hållsvärmen för sommarstugan eller garaget. En annan finess är 
att du kan reglera temperaturen grad för grad från 8 till 30°C.

Samsung har en lång erfarenhet av att levera konsument 
produkter, så som smarta mobiler, vitvaror och TVapparater. Nu 
kan vi även erbjuda smarta luftvärmepumpar speciellt anpassade 
för det nordiska klimatet. 

* Det enda som krävs är en aktiv internetuppkoppling och att du laddar ner vår app. Appen finns för iOS,    
   Androidtelefoner och tablets. För att använda WiFi styrning måste ett  Samsungkonto registreras. 



Genom att frångå den traditionellt 
fyrkantiga designen för en triangulär 
form har Samsungs luftvärmepumpar 
fått ett bredare luftintag, en större 
fläkt och ett bredare luftutlopp.  
Sammantaget ger detta ett ökat luft
flöde som bidrar till att värma eller kyla 
ditt hus mer effektivt.

Ny triangulär design ger 
högre prestanda *

* Jämfört med tidigare modeller.



Samsung Smart Comfort Heating & Cooling

Energisnålt alternativ för en skön  
inomhusluft
Smart Comfort bygger på Samsungs innovativa triangulära form som  ger 
högre prestanda än konventionella klimatanläggningar genom högre luftflöde, 
snabbare temperaturreglering och jämnare temperaturfördelning i rummet.* 
Smart Comfort är också energisnål och uppfyller energiklass A++. 

Du kan fjärrstyra Smart Comfort via en app i mobil och surfplatta.** Du kan  
därför ställa in temperaturen i förväg så att den är behaglig när du kommer fram. 
På motsvarande sätt ställer du enkelt in rätt underhållsvärme för fritidshuset.

   * Jämfört med tidigare modeller. 
** Det enda som krävs är en aktiv internetuppkoppling och att du laddar ner vår app. Appen finns för iOS,  
     Androidtelefoner och tablets. För att använda WiFi styrning måste ett  Samsungkonto registreras. 

27,5 cm



Teknisk specifikation

 * För mer information se samsung.se samt medföljande garantikort.
** Ljudnivå uppmätt en meter från respektive enhet.

INOMHUSENHET SMART COMFORT 9 SMART COMFORT 12

Modell AR09HSFSPWKN AR12HSFSPWKN

Värmeeffekt vid -25 °C Värme kW 2,41 2,77

Värmeeffekt vid -15 °C Värme kW 3,6 4,0

Värmeeffekt vid -10 °C Värme kW 4,2 4,55

Värmeeffekt vid +7 °C (min/nom/max) Värme kW 0,8/3,2/6,3 0,8/4,0/7,0

Kyleffekt vid +35 °C (min/nom/max) Kyla kW 0,9/2,5/3,3 0,9/3,5/4,0

SCOP/SEER Värme/kyla 4,9/8,7 4,8/7,5

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

Ljudtrycksnivå** Låg/hög dB(A) 17/25/30/34/38 17/26/32/36/40

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

Dimension Höjd x bredd x djup mm 275 x 896 x 260 275 x 896 x 260

Vikt kg 11,5 11,5

UTOMHUSENHET SMART COMFORT 9 SMART COMFORT 12

Typ AR09HSFSPWKX AR12HSFSPWKX

Ljudtrycksnivå** Högfart dB(A) 44 45

Driftsområde Värme °C 25 till +24 25 till +24

Driftsområde Kyla °C 10 till +46 10 till +46

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

Vikt kg 35,5 35,5

Rek. säkring, trög A 10 13

INOMHUSENHET UTOMHUSENHET

Triangulär form
Mer luft in, mer luft ut – högre  
prestanda.

Energisnål
Lägre energikostnader tack vare  
energisnål drift. Energiklass A++. 

Låg ljudnivå
Tyst drift ner till endast 17 dB(A)  
(beroende på vald fläkthastighet).

5 års garanti 
Med Samsung luftvärme pumpar ingår  
5 års garanti. Gäller endast vid installation 
via en certifierad installatör.*

Hög effekt
Driftsäker värmekälla ned till 25°C.

Luftrening
Inbyggt filter som reducerar partiklar  
och allergener i inomhusluften. 

Smart Wifi
Övervaka och fjärrstyr temperaturen  
med app i mobilen eller surfplattan.  
Ingår som standard.

Underhållsvärme
Styr din inomhustemperatur grad
vis  från 8 till 30°C. Väl lämpad för att 
reglera underhållsvärmen i vinter
vilande fritidshus, garage och förråd.



Samsung Smart Heating & Cooling

Standardmodell i särklass

Samsung Smart är standardmodellen i serien. Precis som övriga modeller i 
Smartserien ger den behaglig värme även när det är som kallast ute – och 
efter längtad svalka på sommaren. Smart är en robust anläggning som är 
byggd för att klara de stora temperaturväxlingarna i vårt nordiska klimat. 

Precis som i vår modell Smart Comfort ingår WiFianslutning som standard. 
Det gör att du kan övervaka och fjärrstyra temperaturen med en app i din mo
bil eller surfplatta.* Du kan ställa in underhållsvärme för att hålla temperaturen 
på rätt nivå i vintervilande fritidshus, garage och förråd. 

   * Det enda som krävs är en aktiv internetuppkoppling och att du laddar ner vår app. Appen finns för iOS,  
     Androidtelefoner och tablets. För att använda WiFi styrning måste ett  Samsungkonto registreras. 



Energisnål
Lägre energikostnader tack vare  
energisnål drift. Energiklass A++. 

5 års garanti 
Med Samsung luftvärme pumpar  
ingår 5 års garanti. Gäller endast vid  
installation via en certifierad installatör.*

Hög effekt
Driftsäker värmekälla ned till 25°C.

Luftrening
Inbyggt filter som reducerar partiklar  
och allergener i inomhusluften. 

Smart Wifi
Övervaka och fjärrstyr temperaturen  
med app i mobilen eller surfplattan.  
Ingår som standard.

Underhållsvärme
Styr din inomhustemperatur grad
vis  från 8 till 30°C. Väl lämpad för att 
reglera underhållsvärmen i vinter
vilande fritidshus, garage och förråd.

Teknisk specifikation INOMHUSENHET UTOMHUSENHET

INOMHUSENHET SMART 9 SMART 12

Modell AR09FSFKBWTN AR12FSFKBWTN

Värmeeffekt vid -25 °C Värme kW 2,4 3

Värmeeffekt vid -15 °C Värme kW 3,6 4,2

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

Värmerffekt vid +7 °C (min/nom/max) Värme kW 1,0/3,2/6,0 1,1/4,0/6,8

Kyleffekt vid +35 °C (min/nom/max) 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 till +24 25 till +24

Driftsområde Kyla °C 10 till +46 10 till +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

 * För mer information se samsung.se samt medföljande garantikort.
** Ljudnivå uppmätt en meter från respektive enhet.



SNABBARE*
Samsungs Smarta klimatanläggningar med ny 
design har 26 % snabbare kylningshastighet jämfört 
med Samsungs tidigare konventionella modeller.

15 min 3 sek 20 min 24sek
Tid

°C

33°C

25°C

Samsungs triangelformade klimatanläggningar

Samsungs konventionella klimatanläggningar

LäNgRE*
Utloppsvinkeln skiljer sig från Samsungs tidigare 
konventionella klimatanläggningar vilket gör att 
luftströmmen når en längre sträcka i rummet.

11m 14m

Samsung konventionell

Samsung konventionell

Samsung triangelformad

Samsung triangelformad

65 mm

89 mm

ViDARE*
Ny bredd och vinkel på utloppet ger en vidare 
luftström som ökar täckningen i rummet.

De blå ytorna visar spridningsvinkeln för luftströmmen.

150

* Testresultat för Samsungs triangelformade modell  
    AR09HSFSBWK och konventionella modell AR09HSFSBWK.

150

Våra modeller Smart Exclusive och Smart 
Comfort har Samsungs nya triangulära 
design som ger mer luft in, ökat luftflöde och 
mer luft ut. Hela rummet får därför snabbare 
den temperatur du önskar.

Mer luft in, mer luft ut



Samsung Smart Heating & Cooling

Fjärrstyrd bekvämlighet

Inbyggd smartness
Samsung Smart klimatanläggningar har inbyggd WiFi 
som standard. Ladda ner en app till din mobil eller 
surfplatta och fjärrstyr klimatanläggningen utan 
extra tillbehör eller krångliga installationer*. Därför 
kan du enkelt förbereda rätt inomhustemperatur där 
hemma eller i fritidshuset – på distans.  
För modellen Smart Comfort kan du dessutom enkelt 
övervaka och läsa av energiförbrukningen via appen. 
Via den kan du även få en påminnelse när det är dags 
att byta filter.

Trygg och driftsäker miljökämpe
Med Samsung Smart i hemmet, fritidshuset, garaget 
eller förrådet kan du sänka din energiförbrukning 
med upp till 50%** jämfört med direktverkande el. 
Våra klimatanläggningar är energisnåla och förbätt
rar din inomhusmiljö tack vare ett inbyggt filter som 
effektivt stoppar damm, sporer och pollen.

Behaglig tystnad
Hjärtat i Smartserien är en tystgående kompressor 
som har utvecklats och testas speciellt för Nordens 

varierande temperaturer. Klimatanläggningen är 
tystgående med en ljudnivå ända ner till 17 dBA.

Värmepumpen som älskar extrema  
förhållanden
När det är kallt ute sätts din klimatanläggning på prov. 
Kompressorn växlar smidigt mellan höga och låga 
varvtal och levererar konstant nominell värmeeffekt 
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 den kalla  
perioden. Om temperaturen är för hög belastas både 
din ekonomi och miljön i onödan. Ojämna tempera
turer kan orsaka kondens som leder till fuktskador. 
Smart ger jämnt klimat på vintern ned till 8°C och 
steglöst upp till 30°C om du så vill.

* Det enda som krävs är en aktiv internetuppkoppling och att du laddar ner vår app. Appen finns för iOS,  
  Androidtelefoner och tablets. För att använda WiFi styrning måste ett  Samsungkonto registreras.  

** Kan variera beroende på elavtal. Även ålder och typ av värmekälla kan påverka
* Testresultat för Samsungs triangelformade modell  
    AR09HSFSBWK och konventionella modell AR09HSFSBWK.



Låg ljudnivå
Tyst drift ner till endast 17 dB(A) 
(beroende på modell och vald 
fläkthastighet).

M
ed

 re
se

rv
at

io
n 

fö
r e

ve
nt

ue
lla

 tr
yc

kf
el

.

8 skäl att välja Samsung

5 års garanti  
Med Samsung luftvärme
pumpar ingår 5 års garanti. 
Gäller endast vid installation via 
en certifierad installatör.**

Hög effekt
Driftsäker värmekälla ned till 
25°C.

Luftrening
Inbyggt filter som reducerar 
partiklar och allergener i  
inomhusluften. 

Smart Wifi
Övervaka och fjärrstyr  
temperaturen med app i  
mobilen eller surfplattan.*

* Det enda som krävs är en aktiv internetuppkoppling och att du laddar ner vår app. Appen finns för iOS,  
   Androidtelefoner och tablets. För att använda WiFi styrning måste ett  Samsungkonto registreras. 

** För mer information se samsung.se samt medföljande garantikort.

Digital Inverter
 Energisnål drift, A+/A++  
(beroende på modell) 
 Varvtalsstyrd kompressor ger 
en jämn och tyst drift

Triangulär form
Mer luft in, mer luft ut.
Högre prestanda.

Underhållsvärme
Styr din inomhustemperatur grad 
vis  från 8 till 30°C. Väl lämpad för  
att reglera underhållsvärmen i vinter 
vilande fritidshus, garage och förråd.


