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KASETĖ (1- KRYPTIES S-INVERTER) 

Itin tylų ir ploną suapvalintų formų kasetinio tipo kondicionierių lengva įkomponuoti į lubas taip, kad lubos 
išliktų stilingos ir tvarkingos. Dėl paprasto dizaino ir efektyvaus vėsinimo, šis kondicionierius idealiai tinka 
tiek praktiniu, tiek estetiniu požiūriu. 

 

-spalva: balta - 

Kondicionieriaus savybės: 
 Plonas, kompaktiškas dizainas. Ši 1 krypties kasetė yra tik 135mm aukščio ir gali būti lengvai 

montuojama, kai po lubomis yra mažai vietos. 

 Lengvas vidinis blokas. Samsung pristato lengviausią rinkoje kasetinio tipo oro kondicionierių. Dėka plono 
dizaino ir nedidelio svorio, įrenginio montavimas ir priežiūra yra daug lengvesni. 

 Tylus darbas. Naujos konstrukcijos oro srauto reguliavimo sklendės dėka, įrenginio skleidžiamas garsas 
drąstiškai sumažėjo. Todėl naudojant įrenginį galite mėgautis komfortu tyloje. 

 Prevencija nuo kondensato nutekėjimo. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas neleidžia 
kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina vandens lygį kondensato pade, 
todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo ar nutekėjimo į patalpą.  

 Galingas oro srautas. Plataus išpūtimo oro srauto reguliavimo sklendė leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti 
tolimesnius patalpos kampus. 

 Prevencija nuo lubų užterštumo. Naujos konstrukcijos apdailinė panėlė nukreipia oro srautą taip, kad oro 
srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant lubų. Net ir po ilgo įrenginio veikimo lubos 
lieka švarios. 

 Automatinis persijungimas. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus- kondicionierius dirba buvusiu 
nustatytu režimu. 

 Gali būti valdomas tiek su laidiniu, tiek su distanciniu pulteliu. 

 "Smart inverter" technologija. Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti 
šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 
sąnaudomis. 
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Techniniai parametrai: 
 

Modelis 
Vidinis blokas   AC026FB1DEH/EU AC035FB1DEH/EU 

Išorinis blokas   AC026FCADEH/EU AC035FCADEH/EU 
Kompresoriaus 

tipas      S-Inverter  S-Inverter 

El. maitinimas   
Φ/V/H

z 1/220-240/50 1/220-240/50 
Šaltnešio tipas     R410a R410a 
Energijos klasė Šaldymas/Šildymas   A+/A A/A 

Galia 

Šaldymas 
(min./stand./max.) kW 0.98/2.6/3.5 0.98/3.5/4.1 
Šildymas 
(min./stand./max.) kW 0.95/3.3/4.6 0.95/4.0/4.75 

Efektyvumas, 
naudingumo 
koeficientas 

Šaldymas, EER   3.51 3.02 

Šildymas, COP   3.63 3.45 

Elektros 
sąnaudos 

Šaldymas 
(min./stand./max.) kW 0.25/0.74/1.12 0.25/1.16/1.42 
Šildymas 
(min./stand./max.) kW 0.21/0.91/1.3 0.21/1.16/1.39 

Oro srautas 

Vidinis blokas 
(aukštas/vidutinis/žem
as) 

m3/mi
n 8.0/7.0/6.0 9.5/8.0/6.5 

Išorinis blokas 
(šaldymas) 

m3/mi
n 29.0 30.0 

Triukšmo lygis 

Vidinis blokas (garso 
slėgis) 
(aukštas/vidutinis/žem
as) dB(A) 30.0/27.0/25.0 33.0/30.0/27.0 
Išorinis blokas (garso 
slėgis) 
(šaldymas/šildymas) dB(A) 47.0/47.0 47.0/47.0 

Darbinė srovė 

Šaldymas 
(min./stand./max.) A 1.6/3.4/5.2 1.6/5.4/6.6 
Šildymas 
(min./stand./max.) A 1.4/4.3/6.4 1.4/5.5/6.8 

Gabaritai 
(WxHxD) 

Vidinis blokas mm 970x135x410 970x135x410 

Išorinis blokas mm 790x548x285 790x548x285 

Svoris 
Vidinis blokas kg 9.9  9.9 

Išorinis blokas kg 33.0 33.0 
Vamzdžių ilgis (laukas-vidus) m 20.0 20.0 

Vamzdžių 
aukščių 

skirtumas (tarp ID/OD) m 15.0 15.0 
Vamzdžių 
skersmuo Skysta fazė 

Φ, mm 
(inch) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 
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Dujų fazė 
Φ, mm 
(inch) 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 

Šaltnešio kiekis Gamykliškai užpildyta kg 0.95 0.95 
Kabelis 

(tarpusavio) 
Tarp vidinio ir išorinio 
bloko   

3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5
mm2 

3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5
mm2 

Maitinimo 
kabelis     3x2.5mm2 3x2.5mm2 

Maitinimo 
kabelis jungiasi 

Vidinis blokas 
(IN)/Išorinis blokas 
(OUT)   OUT OUT 

Rekomenduojam
as saugiklis   A 15 15 

Rekomenduojam
os temperatūrų 

ribos  

Šaldymas oC -10~46 -10~46 

Šildymas oC -15~24 -15~24 
 


