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Firma Samsung Electronics poinformowała na forum Samsung AC Forum 2015 w Korei o
wprowadzeniu na rynek nowych urządzeń klimatyzacyjnych Alll Way Cassette, DVM Module
Chiller, nowej wersji DVM S 30HP oraz nowego systemu klimatyzacji typu VRF z wydmuchem
bocznym DVM S Eco 14HP. Wszystkie te innowacyjne urządzenia w dziedzinie systemów
HVAC zmienią branżę klimatyzacyjną poprzez podniesienie parametrów efektywności
energetycznej i wydajności, maksymalizację dostępnej przestrzeni oraz zwiększenie komfortu
chłodzenia.
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– Wraz z wprowadzeniem nowej oferty urządzeń stawiamy sobie za cel osiągnięcie do roku
2020 sprzedaży rocznej na poziomie 10 mld USD oraz pozycji lidera w zakresie systemów
klimatyzacji  – powiedział BK Yoon, President and CEO of Consumer Electronics Business,
Samsung Electronics.

  

W odbywającym się w Korei Samsung AC Forum 2015 weźmie udział 750 globalnych
partnerów firmy i przedstawicieli mediów. Począwszy od bieżącego miesiąca aż do pierwszej
połowy 2016 roku Samsung AC Forum będzie prowadzone w 117 miastach w 50 krajach. Na
imprezę zostanie zaproszonych ponad 9000 globalnych partnerów i przedstawicieli mediów,
którym przedstawione zostaną informacje na temat najnowszych produktów firmy Samsung
oraz jej planów w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych.
Na pierwszym forum firma Samsung przedstawiła swój plan współpracy ze światowej sławy
ekspertami – architektami i pracownikami naukowymi wielu uczelni – w ramach różnorodnych
projektów, które ściśle łączą się z Internetem Rzeczy (IoT) w pomieszczeniach mieszkalnych
przyszłości. Russell Brown, wybrany na poziomie krajowym na członka rady Royal Institute of
British Architects (RIBA) Council, podzielił się także swoimi przemyśleniami na temat
architektury, przyszłych rozwiązań w projektowaniu przestrzeni i ich wartości dla zwykłych
użytkowników.
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    Wielokierunkowy klimatyzator kasetonowyInnowacyjna konstrukcja urządzenia All Way Cassette zmienia zasady przepływu powietrza.Zamontowany wewnątrz modelu nowatorski i niespotykany w innych urządzeniach wentylatorzapewnia całkowicie poziomy przepływ tworzący w pomieszczeniu warstwy schłodzonegopowietrza. Okrągła fala stabilnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, zapewniającrównomierne rozprowadzanie powietrza we wszystkich kierunkach. Bezłopatkowa regulacjaprzepływu zapewnia szybkie i komfortowe chłodzenie bez zimnych podmuchów, poprzezzapewnienie wykorzystania pełnej objętości powietrza w porównaniu z tradycyjnymi,4-kierunkowymi urządzeniami kasetonowymi, w których może dochodzić do strat przepływu napoziomie nawet do 25% wydatku. Rozwiązanie to umożliwiło zwiększenie efektywności ikomfortu chłodzenia.    

  Model All Way Cassette łączy efektywność z nowoczesnym wzornictwem, które komponuje sięz każdym wnętrzem. Urządzenie wyposażone jest w stylowy panel i intuicyjny wyświetlacz dozarządzania poziomem nawiewu. Użytkownicy mają do wyboru trzy różne ustawienia zoddzielną regulacją przepływu powietrza w układzie poziomym, pionowym i strefowym.Łatwy w montażu klimatyzator może być również zamontowany jako element sufitu lub jakoelement niezabudowany, co zapewnia maksymalną elastyczność, jeśli chodzi o możliwościdopasowania modelu do wystroju każdego pomieszczenia. Użytkownicy mogą ponadtokorzystać z pilota, który ułatwia sterowanie pracą urządzenia. W skład wyposażeniadodatkowego wchodzi też specjalny zestaw Virus Doctor firmy Samsung neutralizującyalergeny, bakterie oraz wirusy obecne w powietrzu wewnętrznym. Skuteczność działaniajonizatora Samsung została potwierdzona na rynku polskim badaniami i wydaniem certyfikatuprzez TUV Rheinland.      Nowa generacja urządzeń typu VRF: Samsung DVM S 30HP  Nowy model DVM S 30HP to jedyna jednostka monoblok tej mocy na rynku. Zajmuje mniejsząpowierzchnię oraz jest prostsza i tańsza w montażu niż standardowe urządzenia. Szereg jejnowatorskich funkcji przekłada się na znaczące zwiększenie wydajności chłodzenia iogrzewania.Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w hybrydowy wymiennik ciepła zwiększającypowierzchnię wymiany ciepła oraz zoptymalizowany układ regulacji czynnika chłodniczego,który pozwala uzyskać wzrost wydajności pracy urządzenia. Posiada ono także nowy, owalnydyfuzor wentylatorów, który redukuje opory przepływu powietrza oraz pozwala zwiększyć jegowydatek.Zastosowany w DVM S 30HP innowacyjny system wykrywania nieszczelności spełnia równieżrygorystyczne wymogi regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku wykrycianieszczelności system automatycznie zaczyna wypompowywać czynnik chłodniczy i zamykawszystkie zawory, tak aby można go było odizolować w urządzeniu.    
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      DVM S Eco 14HP: nowy agregat VRF z wyrzutem poziomym powietrzaDVM S Eco 14HP jest nowym agregatem systemu VRF z wyrzutem poziomym powietrzazaprojektowanym jako pojedyncze urządzenie zewnętrzne do montażu w budynkachmieszkalnych i biurowych.Zwiększona wydajność systemu DVM S Eco 14HP sprawia, że urządzenie jest w staniezaspokoić rosnące potrzeby rynkowe w zakresie pojedynczego, specjalistycznego urządzeniazewnętrznego, które będzie pozwalać na zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnymmontażem skomplikowanych systemów w budynkach z wieloma pomieszczeniami.W innowacyjnym modelu DVM S Eco 14 HP zastosowano sprężarkę typu Inverter ScrollCompressor oraz nową konstrukcję lamelek skraplacza, które poprawiają wydajnośćogrzewania i zwiększają przepływ powietrza w porównaniu do tradycyjnych urządzeń typu VRFz wyrzutem poziomym.Zwiększona moc modelu DVM S Eco oznacza, że zamiast wielu kosztownych rozwiązań doobsługi klimatyzacji w mieszkaniu lub budynku biurowym potrzebne jest tylko jedno urządzeniezewnętrzne. Zasięg instalacji może obejmować odległe miejsca w budynku, ponieważ nowymodel obsługuje również wydłużoną instalację rurową o długości do 160 metrów z maksymalnąwysokością montażową do 50 metrów. Nowe urządzenie DVM S Eco 14HP zajmują znaczniemniej miejsca od jednostek z wyrzutem pionowym, co pozwala na lepsze wykorzystanieprzestrzeni dostępnej w budynku. Możliwość wyprowadzenia instalacji chłodniczej w czterechkierunkach pozwala z kolei na wygodny montaż.      Energooszczędny system klimatyzacji DVM Module ChillerDVM Module Chiller to nowatorska koncepcja agregatów wody lodowej wykorzystującatechnologię VRF od lat stosowaną przez firmę Samsung.W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wodne systemy HVAC po zaostrzeniu unijnychprzepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów gazów fluorowanych firma Samsungzaprojektowała system kompaktowych, inwerterowych agregatów wody lodowej umożliwiającyłączenie urządzeń w moduły zależnie od potrzeb danego budynku. Dzięki znacznemu zmniejszeniu w systemie poziomów czynnika chłodniczego w porównaniu ztradycyjnymi urządzeniami chłodzącymi nowy produkt firmy Samsung spełnia nie tylkowymagania w zakresie aktualnych obowiązujących w UE w 2015 roku poziomów kwotowychczynników chłodniczych, ale jest również zgodny z kryteriami planowanych dalszych redukcji(35% w 2018 roku).    
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    W innowacyjnym systemie DVM Module Chiller zastosowano sprężarkę inwerterową BLDC ztechnologią Flash Injection, sprawdzoną w oferowanych przez Samsung systemach DVM S,która zapewnia dużą wydajność cieplną przy jednoczesnym zachowaniu zwiększonejsprawności energetycznej. Urządzenie pozwala obniżyć też koszty eksploatacji w porównaniu ztradycyjnymi systemami wody lodowej.System klimatyzacji DVM Module Chiller firmy Samsung zapewnia wysoką wydajność grzewcząprzy niskich temperaturach zewnętrznych i pracę w trybie ogrzewania do -25°C. System jestprzystosowany do pracy z zasobnikami lodu, które pozwalają zwiększyć efektywność instalacjichłodzenia budynku w czasie letnich upałów.    Więcej na ten temat w kolejnych wydaniach Chłodnictwo&Klimatyzacja    

 5 / 5


