
Essén Company har nöjet att presente-
ra Samsungs 1-vägsblåsande kassetter 
med Wind-Free™-funktion. Takkassetten 
ger en behaglig nedkylning helt tyst utan 
fläktmotordrift tack vare sin unika kon-
struktion med 10 000 microhål. Vid be-
hov kan fläkmotorn användas som van-
ligt för att öka luftcirkulationen i rummet.

Kassett 1-väg 
Wind-Free™
Singelmultisplit luft/luft
Kyleffekt 0,9-4,2 kW
Värmeeffekt 1,0-5,0 kW

För att luften ska kunna nå ännu längre 
har Samsung utvecklat större blad och 
optimerad bladens form.
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Med Samsungs Windfree™-funktion kan 
man vistas i lokalen som kyls ned utan att 
man märker av att aggregatet avger kyla.

Styrning genom Wi-Fi
Du kan välja att styra ditt aggregat 
via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt 
lösning för att kunna hålla koll på ditt 
aggregat genom mobil, surfplatta 
eller dator. 

Låg ljudnivå
Samsung 1-vägskassett har en  ljud-
nivå från endast 28 dBA.

Endast 135 mm i bygghöjd
Samsungs 1-vägsblåsande kasset-
ter har en bygghöjd på endast 135 
mm vilket underlättar installationer 
där utrymmet är begränsat.

R32 Köldmedium
R32 är ett köldmedium med låg mil-
jöpåverkan.
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Serie DPM
SINGELMULTISPLIT LUFT/LUFT Kassett 1-väg
MODELL Kassett 1-väg 035

KYL/VÄRMEEFFEKT 1)

Kyleffekt kW 3,5 (0,9-4,2)
Värmeeffekt kW 4,0 (1,0-5,0)

LUFTFLÖDE 
Högfart m3/h 560

ELEKTRISKA DATA 2)

Effektförbrukning W x n 27

LJUDNIVÅ 3) 
Inomhusdel Silent/Låg/Mellan/Högfart dBA 28/29/32/35

DIMENSIONER 
Inomhusdel Bredd/Djup/Höjd mm 970/410/135
Fasad Bredd/Djup/Höjd mm 1198/500/35

VIKT
Inomhusdel Utan emb kg 9
Fasad Utan emb kg 4

KÖLDMEDIERÖR
Vätskeledning tum 1/4
Sugledning tum 3/8
Kondensavlopp mm 20 ID

AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R32
Inomhusdel kvävgasfylld •

Reservation för eventuella ändringar

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ).
Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ).
2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.
3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.


