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Styr klimaet 
med din tablet  
eller mobil



Samsung Smart HEATING & COOLING

Varme, man længes hjem til

Der er noget med vores nordlige breddegrader. Midt i den kolde 
vinter er det let at længes efter forårets varme solstråler. Men når 
varmebølgen slår til i højsommeren, søger vi gerne mod kølige 
steder.

Samsung Smart er en serie klimaanlæg af førsteklasses kvalitet, 
som er udviklet specifikt til vores nordiske klima. De varmer om 
vinteren og køler om sommeren, så du har en tilpas temperatur 
derhjemme hele året rundt.

Du fjernstyrer din Smart-luftvarmepumpe via en app på din mobil 
eller tablet.* Det er derfor let at indstille anlægget, så du kommer 
hjem til den ønskede indendørstemperatur året rundt eller  
regulere grundtemperaturen i sommerhuset eller garagen.  
En anden finesse er, at du kan regulere temperaturen grad for 
grad fra 8° til 30 °C.

Samsung har lang erfaring med levering af forbrugerprodukter 
som smarte mobiler, hvidevarer og tv-apparater. Nu kan vi også 
tilbyde smarte luftvarmepumper, som er tilpasset specielt til det 
nordiske klima. 

* Det eneste, det kræver, er en aktiv internetforbindelse, og at du downloader vores app. Appen fås til iOS,      
   Android-telefoner og tablets. Du skal registrere en Samsung-konto for at bruge WiFi-styring. 

Ved at skifte fra det traditionelle,  
firkantede design til en triangulær 
form har Samsungs luftvarmepumper 
fået et bredere luftindtag, en større 
blæser og et bredere  luft udblæsning.  
Sammenlagt giver dette et øget luft-
gennemstrømning, som bidrager til 
at opvarme eller afkøle din bolig mere 
e ektivt.

Nyt triangulært design 
giver højere ydeevne*

* Sammenlignet med tidligere modeller.
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Samsung Smart E clusive Heating & Cooling 

Høj e ekt med triangulær form
Som navnet antyder er E clusive topmodellen i Samsung Smart-serien. Den bygger på 

Samsungs seneste innovation inden for klimaanlæg, den triangulære form, som giver 

øget luftgennemstrømning, hurtigere temperaturregulering og jævnere fordeling af 

varmen i rummet.* Den otte over adefinish med Crystal Gloss Design gør E clusive 

til en pryd i dit hjem.

Trods den imponerende ydeevne er E clusive forholdsvis energibesparende og  

opfylder højeste energiklasse, A . Den leveres med en indbygget luftrenser, som 

renser indendørsluften med ionisering. Ved hjælp af fjernstyring via vores app kan du 

regulere temperaturen fra din mobil eller tablet.**

   * Sammenlignet med tidligere modeller. 
** Det eneste, det kræver, er en aktiv internetforbindelse, og at du downloader vores app. Appen fås til iOS,  
     Android-telefoner og tablets. Du skal registrere en Samsung-konto for at bruge WiFi-styring 
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Teknisk specifikation

 * Læs mere på samsung.dk og på det medfølgende garantikort.
** Lydniveau målt en meter fra den respektive enhed.

INDEND SENHED DEND SENHED

INDENDØRSENHED SMART EXCLUSIVE 9 SMART EXCLUSIVE 12

Model AR09HSSDPWKN AR12HSSDPWKN

Varmeeffekt ved -25 °C Varme kW , ,

Varmeeffekt ved -15 °C Varme kW , ,

Varmeeffekt ved -10 °C Varme kW , ,

Effekt (min./nom./maks.) +7 °C Varme kW , , , , , ,

Effekt (min./nom./maks.) +35 °C øling kW , , , , , ,

SCOP/SEER Varme køling , , , ,

Energiklasse Varme køling A A A A

Lydtrykniveau** Lav høj d A

Driftsområde Varme °C  til  til 

Dimension Højde  bredde  dybde mm         

Vægt kg , ,

UDENDØRSENHED SMART EXCLUSIVE 9 SMART EXCLUSIVE 12

Type AR09HSSDPWK AR12HSSDPWKX

Lydtrykniveau** Høj hastighed d A

Driftsområde Varme °C -  til -  til 

Driftsområde øling °C -  til -  til 

Dimension Højde  bredde  dybde mm         

Vægt kg , ,

Anbef. sikring, langsom A 10

5 års garanti
Samsung luftvarmepumper inkluderer  
5 års garanti. Gælder kun ved installation  
af en certificeret installatør.*

Høj e ekt
Driftsikker varmekilde ned til -25 °C.

Luftrensning
Indbygget filter, som reducerer partikler og 
allergener i indendørsluften. 

Smart WiFi
Overvåg og fjernstyr temperaturen med en 
app på mobilen eller tabletten. Indkluderet 
som standard.

Crystal gloss-design
Flot over adefinish gør E clusive til en 
pryd i hjemmet.

Luftrensning PLUS
educerer bakterier og virus i indendørsluften 

ved hjælp af ionisering. 

Grundvarme
Styr indendørstemperaturen gradvist  
fra 8° til 30 °C. Vælg tilpasset for at 
regulere grundvarmen i vinterhvilende 
fritidshuse, garager og lagerrum.

Triangulær form
ere luft ind, mere luft ud. 

Højere ydeevne.

Energibesparende
Lavere energiomkostninger takket  
være energibesparende drift.  
Energiklasse A . 

Lavt lydniveau
Støjsvag drift ned til kun  d A   
afhængigt af den valgte blæserhastighed .



Samsung Smart Comfort Heating & Cooling

Energibesparende alternativ  
til en behagelig indendørsluft
Smart Comfort bygger på Samsungs innovative, triangulær form, som giver højere 
ydeevne end konventionelle klimaanlæg gennem højere luftgennemstrømning, 
hurtigere temperaturregulering og jævnere temperaturfordeling i rummet.* Smart 
Comfort er også energibesparende og opfylder energiklasse A . 

Du kan fjernstyre din Smart Comfort via en app på din mobil eller tablet.** Du kan 
derfor indstille temperaturen på forhånd, så den er behagelig, når du kommer frem. 
På samme måde kan du let og enkelt indstille den rigtige grundvarme i fritidshuset.

   *Sammenlignet med tidligere modeller. 
** Det eneste, det kræver, er en aktiv internetforbindelse, og at du downloader vores app. Appen fås til iOS,  
     Android-telefoner og tablets. Du skal registrere en Samsung-konto for at bruge WiFi-styring. 
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INDEND SENHED DEND SENHED

Triangulær form
ere luft ind, mere luft ud. 

Højere ydeevne.

Energibesparende
Lavere energiomkostninger takket  
være energibesparende drift.  
Energiklasse A . 

Lavt lydniveau
Støjsvag drift ned til kun  d A   
afhængigt af den valgte blæserhastighed .

5 års garanti
Samsung luftvarmepumper inkluderer  
5 års garanti. Gælder kun ved installation  
af en certificeret installatør.*

Høj e ekt
Driftsikker varmekilde ned til -25 °C.

Luftrensning
Indbygget filter, som reducerer partikler  
og allergener i indendørsluften. 

Smart WiFi
Overvåg og fjernstyr temperaturen med  
en app på mobilen eller tabletten.  
Indkluderet som standard.

Grundvarme
Styr indendørstemperaturen gradvist fra 
8° til 30 °C. Vælg tilpasset for at regulere 
grundvarmen i vinterhvilende fritidshuse, 
garager og lagerrum.

Teknisk specifikation

 * Læs mere på samsung.dk og på det medfølgende garantikort.
** Lydniveau mål en meter fra den respektive enhed.

INDENDØRSENHED SMART COMFORT 9 SMART COMFORT 12

Model AR09HSFSPWKN AR12HSFSPWKN

Varmeeffekt ved -25 °C Varme kW , ,

Varmeeffekt ved -15 °C Varme kW , ,

Varmeeffekt ved -10 °C Varme kW , ,

Effekt (min./nom./maks.) +7 °C Varme kW , , , , , ,

Effekt (min./nom./maks.) +35 °C øling kW , , , , , ,

SCOP/SEER Varme køling , , , ,

Energiklasse Varme køling A A A A

Lydtrykniveau** Lav høj d A

Driftsområde Varme °C  til  til 

Dimension Højde  bredde  dybde mm         

Vægt kg , ,

UDENDØRSENHED SMART COMFORT 9 SMART COMFORT 12

Type AR09HSFSPWKX AR12HSFSPWKX

Lydtrykniveau** Høj hastighed d A

Driftsområde Varme °C -  til -  til 

Driftsområde øling °C -  til -  til 

Dimension Højde  bredde  dybde mm         

Vægt kg , ,

Anbef. sikring, langsom A 10



Samsung Smart Heating & Cooling

Standardmodel i særklasse
Samsung Smart er seriens standardmodel. ræcis som de øvrige modeller i 
Smart-serien giver den en behagelig varme, også når det er allerkoldest udenfor  
og en eftertragtet køling om sommeren. Smart er et robust anlæg, som er  
konstrueret til at klare de store temperaturudsving i vores nordiske klima. 

ræcis som i vores topmodeller Smart E clusive og Comfort er WiFi-opkobling 
inkluderet som standard. Det betyder, at du kan overvåge og fjernstyre tempera-
turen med en app på din mobil eller tablet.* Du kan indstille grundvarmen for at 
holde temperaturen på det rigtige niveau i vinterhvilende fritidshuse, garager og 
lagerrum.

   * Det eneste, det kræver, er en aktiv internetforbindelse, og at du downloader vores app. Appen fås til iOS,  
      Android-telefoner og tablets. Du skal registrere en Samsung-konto for at bruge WiFi-styring. 
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Teknisk specifikation INDEND SENHED     DEND SENHED

 * Læs mere på samsung.dk og på det medfølgende garantikort.
** Lydniveau mål en meter fra den respektive enhed.

Høj e ekt
Driftsikker varmekilde ned til -25 °C.

5 års garanti
Samsung luftvarmepumper  
inkluderer 5 års garanti. Gælder kun  
ved installation af en certificeret  
installatør.*

Smart WiFi
Overvåg og fjernstyr temperaturen  
med en app på mobilen eller tabletten.  
Indkluderet som standard.

Energibesparende
Lavere energiomkostninger takket  
være energibesparende drift.  
Energiklasse A . 

Luftrensning
Indbygget filter, som reducerer partikler  
og allergener i indendørsluften. 

Grundvarme
Styr indendørstemperaturen gradvist fra 
8° til 30 °C. Vælg tilpasset for at regulere 
grundvarmen i vinterhvilende fritidshuse, 
garager og lagerrum.

INDENDØRSENHED SMART 9 SMART 12

Model AR09FSFKBWTN AR12FSFKBWTN

Varmeeffekt ved -25 °C Varme kW , 3

Varmeeffekt ved -15 °C Varme kW , ,

Varmeeffekt ved -10 °C Varme kW , ,

Effekt (min./nom./maks.) +7 °C Varme kW , , , , , ,

Effekt (min./nom./maks.) +35 °C øling kW , , , , , ,

SCOP/SEER Varme køling , , , ,

Energiklasse Varme køling A A A A

Lydtrykniveau** Lav høj d A  

Driftsområde Varme °C  til  til 

Dimension Højde  bredde  dybde mm         

Vægt kg 12 12

UDENDØRSENHED SMART 9 SMART 12

Type AR09FSFKBWTX AR12FSFKBWTX

Lydtrykniveau** Høj hastighed d A

Driftsområde Varme °C -  til -  til 

Driftsområde øling °C -  til -  til 

Dimension Højde  bredde  dybde mm         

Vægt kg

Anbef. sikring, langsom A 10



Samsung Smart Heating & Cooling

Fjernstyret bekvemmelighed

Indbygget smartness 
Samsung Smart klimaanlæg har indbygget WiFi som 
standard. Download en app til din mobil eller tablet, 
og fjernstyr klimaanlægget uden ekstra tilbehør eller 
besværlige installationer*. Derfor kan du let og enkelt 
styre den rigtige indendørstemperatur derhjemme 
eller i fritidshuset  på fjernbasis.  
For modellerne Smart E clusive og Smart Comfort 
kan du desuden enkelt overvåge og a æse energi-
forbruget via appen. Via den kan du også få en  
påmindelse, når det er tid til at skifte filter.

Tryg og driftsikker miljøkriger
ed Samsung Smart i hjemmet, fritidshuset, garagen 

eller lageret kan du reducere dit energiforbrug med 
op til  ** sammenlignet med direkte virkende el. 
Vores klimaanlæg er energibesparende og forbedrer 
dit indendørsmiljø, takket være et indbygget filter, 
som e ektivt stopper støv, sporer og pollen.

Dejligt støjsvag
Hjertet i Smart-serien er en støjsvag kompressor, som 
er udviklet og testet specielt til Nordens varierende 

 
temperaturer. limaanlægget er støjsvagt med et 
lydniveau helt ned til  d A .

Varmepumpen, som elsker ekstreme forhold
Når det er koldt udenfor, sættes dit klimaanlæg på 
prøve. ompressoren skifter smidigt mellem høj og 
lave omdrejninger og leverer en konstant, nominel 
varmee ekt ned til -  C og giver varmee ekt ned 
til -25 °C.

Grundvarme beskytter din investering
Fritidshuse og genstande, der opbevares i lagerrum 
eller garager, har bedst af at være opvarmet i den  
kolde periode. Hvis temperaturen er for høj, belaster 
det både din økonomi og miljøet unødigt. jævne 
temperaturer kan skabe kondens, som leder til 
fugtskader. Smart giver et stabilt klima vinteren 
igennem ned til  C og trinløst op til  C, hvis du 
ønsker det.

  * Det eneste, det kræver, er en aktiv internetforbindelse, og at du downloader vores app. Appen fås til iOS,  
     Android-telefoner og tablets. Du skal registrere en Samsung-konto for at bruge WiFi-styring.  

**  an variere afhængigt af elaftale. Også alder og varmekildetype kan påvirke
* Testresultat for Samsungs triangulære model A HSFS W   
    og konventionelle model A V TWS.

Size : 755 mm x 80 mmCutting Line

R ERE*
Samsungs Smarte klimaanlæg med nyt design har 

  hurtigere kølehastighed sammenlignet med 
Samsungs tidligere, konventionelle modeller.

15 min 3 sek  min sek
Tid

°C

33°C

25°C

Samsungs triangulære klimaanlæg

Samsungs konventionelle klimaanlæg

L ERE*
dløbsvinklen adskiller sig fra Samsungs tidligere, 

konventionelle klimaanlæg, hvilket betyder, at luft-
gennemstrømningen når længere ud i rummet.

11m m

Samsung konventionel

Samsung konventionel

Samsung triangulær

Samsung triangulær

 mm

 mm

RE ERE*
Ny bredde og vinkel på udløbet giver en bredere 
luftstrøm, som giver en bedre dækning af rummet.

De blå over ader viser spredningsvinklen for  
luftgennemstrømningen.

15

* Testresultat for Samsungs triangulære model A HSFS W   
    og konventionelle model A V TWS.

15

Vores modeller Smart E clusive og Smart 
Comfort har Samsungs nye, triangulære 
design, som giver mere luft ind, øget luft-
gennemstrømning og mere luft ud.  
Hele rummet får derfor hurtigere den  
temperatur, du ønsker.

ere luft ind, mere luft ud

Mere luft ind
redere luftindtag

Større luftgennem-
strømning
Større blæser

Mere luft ud
redere  luft udblæsning
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igennem ned til  C og trinløst op til  C, hvis du 
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  * Det eneste, det kræver, er en aktiv internetforbindelse, og at du downloader vores app. Appen fås til iOS,  
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15

* Testresultat for Samsungs triangulære model A HSFS W   
    og konventionelle model A V TWS.
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Vores modeller Smart E clusive og Smart 
Comfort har Samsungs nye, triangulære 
design, som giver mere luft ind, øget luft-
gennemstrømning og mere luft ud.  
Hele rummet får derfor hurtigere den  
temperatur, du ønsker.
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Flot over adefinish gør E clusive 
til en pryd i hjemmet

Reducerer bakterier og virus i 
indendørsluften ved hjælp af 
ionisering. 

* Det eneste, det kræver, er en aktiv internetforbindelse, og at du downloader vores app. Appen fås til iOS,  
   Android-telefoner og tablets. Du skal registrere en Samsung-konto for at bruge WiFi-styring. 

** Læs mere på samsung.dk og på det medfølgende garantikort.

5 års garanti 
Samsung luftvarmepumper 
inkluderer 5 års garanti.  
Gælder kun ved installation af en 
certificeret installatør.**

Høj e ekt
Driftsikker varmekilde ned til 
-25 °C.

Luftrensning
Indbygget filter, som reducerer 
partikler og allergener i inden-
dørsluften. 

Smart WiFi
Overvåg og fjernstyr temperatu-
ren med en app på mobilen eller 
tabletten.*

Crystal gloss-design
Flot over adefinish gør E clusive 
til en pryd i hjemmet

Luftrensning PLUS
Reducerer bakterier og virus i 
indendørsluften ved hjælp af 
ionisering. 

Digital Inverter
Energibesparende drift, A
A  afhængigt af model . 
Stabil og støjsvag i drift.

Triangulær form
ere luft ind, mere luft ud. 

Højere ydeevne.

Grundvarme
Styr indendørstemperaturen gradvist  
fra 8° til 30 °C. Vælg tilpasset for at 
regulere grundvarmen i vinterhvilende 
fritidshuse, garager og lagerrum.

Lavt lydniveau
Støjsvag drift ned til kun  d A  
afhængigt af model og valgt blæ-

serhastighed .

10 gode grunde til at vælge Samsung

Officiel Dansk importør:
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