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Główne cechy

•  Sprężarki inwerterowe  
z wtryskiem par czynnika

•  Nowy protokół komunikacji NASA
•  Najwyższa efektywność  

energetyczna na rynku *
•  Bezpośrednie chłodzenie  

modułów elektronicznych
•  Chłodzenie do -15oC
•  Nieprzerwane odszranianie
•  Regulacja temperatury nawiewu
•  Bezstopniowa liniowa regulacja 

mocy chłodniczej sprężarki  
od 14% wartości nominalnej  
z dokładnością 0,01Hz

•  Agregaty monoblok o mocy 22HP
•  Różnica wysokości pomiędzy  

jednostkami wewnętrznymi do 50m
•  Uruchomienie i monitoring pracy 

przez sieć WiFi
•  Aktualizacja oprogramowania 

online
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twoja 5 pora roku

DVM S jest 5 generacją systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego firmy Samsung. Nowy system bazuje wyłącznie  
na sprężarkach scroll sterowanych inwerterem. Sprężarki SSC (Samsung Scroll Compressor) firmy Samsung z wtryskiem par czynnika 
chłodniczego, stworzone zostały specjalnie z myślą o systemach DVM. Dzięki nowej technologii udało się uzyskać najwyższe na rynku  
parametry efektywności energetycznej oraz gwarancję komfortowych warunków wewnątrz pomieszczeń niezależnie od pory roku.

ESEER 7,85
EER 4,48
COP 4,94

* W odniesieniu do systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego innych producentów. Dane dotyczą jednostki zewnętrznej o mocy 8HP.
• EER - Parametry pomiaru zgodne ze standardem EUROVENT – temperatura wewnętrzna 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnętrzna 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry)
• COP - Parametry pomiaru zgodne ze standardem EUROVENT – temperatura wewnętrzna 20 °C (termometr suchy), 15 °C (termometr mokry) oraz zewnętrzna 7°C (termometr suchy), 6 °C (termometr mokry)
•  ESEER - Europejski sezonowy współczynnik efektywności energetycznej dla trybu chłodzenia ESEER = A * EER 100% + B * EER 75% + C * EER 50% + D * EER 25% gdzie A = 0,03, B = 0,33, C = 0,41, D = 0,23, 100%/35°C, 

75%/30°C, 50%/25°C, 25%/20°C wg standardu EUROVENT



rozwój technologii dVm
Na bazie dotychczasowych, wieloletnich doświadczeń firma Samsung opracowała kolejną generację systemów ze zmiennym przepływem 
czynnika chłodniczego. DVM S oparty jest o sprężarki inwerterowe SSC (Samsung Scroll Compressor), które umożliwiają wspólną pracę  
z niskim obciążeniem częściowym co przekłada się na wyjątkowo wysoką efektywność sezonową.

najnowsze technologie
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VAR FIX FIX FIX

VAR FIX
VAR VAR

Współpraca daje korzyści

dVm Plus iii
(dVi+ all FVi)

dVm Plus iV
(dVi+ FVi)

dVm S
SSc+SSc=dSi

Wspólna praca dwóch sprężarek inwerterowych ogranicza  
porywanie oleju do układu chłodniczego, skraca czas osiągnięcia 
temperatury zadanej zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrze-
wania oraz znacznie poprawia efektywność zespołu w stosunku  
do dotychczasowych rozwiązań.

FVI - fixed vapour injection
DVI - digitall vapour injection
SSC - Samsung Scroll Compressor
DSI - dual smart inverter

Dual Smart Inverter (DSI)

•  Wspólna praca z obciąże-
niem częściowym

•  Zminimalizowane 
porywanie oleju

•  Krótki czas reakcji na 
zmianę obciążenia

•  Wysoka efektywność 
energetycznasprężarka inwerterowa A + 

sprężarka inwerterowa B

Wysokowydajny obieg chłodniczy z wtryskiem par czynnika chłodniczego  
i ekonomizerem
Nowa  sprężarka  SSC typu scroll,  pozwala połączyć energooszczędną  
technologię regulacji inwerterowej z  międzystopniowym  wtryskiem  par 
czynnika chłodniczego. Ekonomizer użyty w systemie DVM S, podnosi 
efektywność chłodniczą współpracując ściśle z nowym typem kompresora.

Technologie

Port wtrysku par  
czynnika chłodniczego

Strumień wtryskiwany i

+ strumień wtryskiwany i
Strumień główny m



SSCx2=DSI

Szybka reakcja na zmianę warunków
Sprężarka SSI jest w stanie osiągnąć maksymalną wydajność już w zaledwie kilka sekund po uruchomieniu. Połączenie pracy dwóch spręża-
rek dodatkowo skraca czas do osiągnięcia temperatury zadanej.
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*Na podstawie testów w laboratorium Samusng.

Szybki start Szybki wzrost częstotliwości Mała bezwładność

dwie sprężarki inwerterowe (dSi)  
Współpraca dwóch sprężarek inwerterowych z obciążeniem częściowym zwiększa strumień masowy czynnika przy jednoczesnym ograni-
czeniu poboru energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu sprężarek SSC sezonowy współczynnik efektywności energetycznej ESEER agregatu 
DVM S osiąga niedostępny dotąd poziom 7,85.

Sprężarki SSC
•  Bezstopniowa liniowa regulacja mocy chłodniczej sprężarki od 14% wartości  
nominalnej z dokładnością 0,01Hz

•  Wtrysk par czynnika chłodniczego gwarantujący niewielki spadek  mocy grzewczej  
przy niskich temperaturach zewnętrznych.

•  Regulacja prędkości obrotowej sprężarki aż do 8400 obr/min zwiększa stopień sprężania.

Wysokie ciśnienie

Niskie ciśnienie

Bezpośrednie chłodzenie modułów elektronicznych 
W agregatach DVM S zastosowano innowacyjne chłodzenie 
modułów elektronicznych czynnikem chłodniczym. Rozwiązanie 
to zapewnia stabilną pracę podzespołów sterujących niezależnie 
od warunków atmosferycznych.

DVM S Konkurencja

Chłodzenie ziębnikiem Chłodzenie powietrzem

Niska  
wydajność
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zwiększona żywotność sprężarek

Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji wydajności układu DSI system precyzyjnie dopasowuje moc chłodniczą agregatu do warunków chwilowych.

W konwencjonalnych agregatach VRF pracujących w oparciu o sprężarkę inwerterową i jedną bądź więcej sprężarek on/off, jedna ze sprężarek 
zużywa się znacznie bardziej niż pozostałe. System DVM S wykorzystuje wyłącznie sprężarki inwerterowe, które pracując wspólnie z tym samym 
obciążeniem zużywają się znacznie mniej niż w przypadku dotychczasowych rozwiązań.

DVM S

INV. INV. INV. INV.

Konwencjonalny VRF

Po długim czasieStart Po długim czasieStart

INV. ON/ 
OFF

INV. ON/ 
OFF

DVM S Konkurencja

Wyrównanie oleju bez dodatkowej instalacji

ograniczone porywanie oleju do instalacji
Zwiększona pojemność olejowa sprężarki DVM S oraz niski współczynnikowi porywania oleju, pozwalają utrzymać właściwy poziom oleju  
w kompresorze nawet w przypadku długich linii freonowych i znacznych przewyższeń instalacji.

Duża pojemność olejowa sprężarki

Koncern A Koncern B Koncern C

Początkowy poziom 

Poziom podczas pracy

Niski współczynnik porywania oleju

Samsung

Konkurencja Zredukowana o 70% ilość oleju 
porywana do instalacji

Bardzo małe obciążenie Bardzo małe obciążenie Duże obciążenie

DVM S
(Inwerter + Inwerter)

Konkurencja
(Inwerter + ON/OFF)

WŁ. WYŁ. WYŁ. WŁ. WŁ. WŁ.

WŁ. WYŁ. WŁ. WYŁ. WŁ. WŁ.

Inwerter Inwerter Inwerter Inwerter Inwerter

Inwerter Inwerter Inwerter ON/OFFON/OFF

* OCR (Współczynnik porywania oleju)

Każda ze sprężarek inwerterowych 
pracuje z takim samym obciążeniem

Sprężarka inwerterowa zużywa się 
bardziej niż on/off

Technologie

Inwerter

ON/OFF

Ciecz

Tylko 2 rury 

chłodnicze

Dodatkowa  

rura olejowa

Ciecz

Wyrównanie Wyrównanie

GazGaz

Nowa technologia SSC umożliwia wyrównywanie poziomu oleju podczas pracy systemu bez dodatkowego przewodu olejowego pomiędzy agregatami.



klimatyzacja w najwyższej klasie
Dzięki nowatorskim technologiom zastosowanym w konstukcji systemu DVM S oferuje on obecnie najlepsze parametry efektywności  
energetycznej na rynku. Przekłada się to na znaczne oszczędności zużycia energii w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.
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eer
(energy efficiency ratio)

eSeer 
(european Seasonal energy efficiency ratio)

Wysoka wydajność
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•  EER - Parametry pomiaru zgodne ze standardem EUROVENT – temperatura wewnętrzna 27°C (termometr suchy), 19°C (termometr mokry) oraz zewnętrzna 35°C (termometr suchy), 24°C (termometr mokry)
•  ESEER - Europejski sezonowy współczynnik efektywności energetycznej dla trybu chłodzenia ESEER = A * EER 100% + B * EER 75% + C * EER 50% + D * EER 25% gdzie A = 0,03, B = 0,33, C = 0,41, D = 0,23, 100%/35°C, 
75%/30°C, 50%/25°C, 25%/20°C wg standardu EUROVENT
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nowy typ ekonomizera - płytowy 
wymiennik ciepła
Wymiennik  płytowy  o  zwiększonej  powierzchni w stosunku  
do  dotychczasowych  technnologii dodatkowo przyczynia się  
do poprawy efektywności energetycznej DVM S. Odzysk cie-
pła dla nowego typu wymiennika został zwiększony o 30%  
w porównaniu do DVM Plus III i o 50% w porównaniu do rozwią-
zań konwencjonalnych.

EER

Heat Exchanger Performance

150%

115%

100%

Rura w rurzeKonwencjonalny Płytowy wymiennik ciepła

nowa asymetryczna spirala scroll
Sprężarka SSC użyta w systemie DVM S została zaprojektowana z wykorzystaniem dynamicznego modelowania przepływu. Kształt i położe-
nie spiral roboczych w stosunku do kierunku napływu czynnika chłodniczego ogranicza straty przepływu i kompresji.

DVM S Konkurencja

Napływ z jednego kierunku Napływ z przeciwnych kierunków

1

2 Strata2 1

 Napływ czynnika chłodniczego do przestrzeni roboczej sprężarki  
z przeciwnych kierunków powoduje straty przepływu i kompresji.

Brak strat przepływu związanych z mieszaniem się strumieni czynnika chłodniczego.

Redukcja strat 

1

Strata 

1 2

Napływ czynnika Napływ czynnika

inwerter bez zakłóceń
Moduł inwertera systemu DVM S niweluje harmoniczne zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki temu nie ma konieczności stosowania   
ekranowanych przewodów komunikacji.

DVM SKonkurencja

[Hz]

[A]

[Hz]

[A]

Technologie

Napływ czynnika



technologia wokół nas
Nowy system klimatyzacji firmy Samsung powstał w erze smartfonów i wszechobecnej sieci internet. Rozwiązania wprowadzone w DVM 
S pozwalają na korzystanie z powszechnych technologii komunikacji także w przypadku systemów klimatyzacji.

nowy protokuł komunikacji 
Nowy protokół komunikacji NASA umożliwia transmisję większej ilości danych pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i agregatem niż  
dotychczas. Ponadto sterowniki przewodowe mogą być podłączone do jednostek wewnętrznych za pomocą przewodów 2-żyłowych, a nie 
jak dotychczas 4 żyłowych. Obecnie do sterowania centralnego systemem DVM S nie są już wymagane dodatkowe interfejsy, komunikacja 
odbywa się bezpośrednio pomiędzy agregatem i nadrzędnym elementem sterowania.
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zaawansowane zarządzanie pracą



moduł WiFi
Wbudowany moduł WiFi agregatu DVM S umożliwa komunikację z urządzeniami bez dodatkowych przewodów z dowolnego miejsca  
w budynku w zasięgu sieci WiFi.

Połączenie WiFi

Konkurencja DVM S

Interfejs Przewód komunikacji/sterowania Połączenie WiFi Kontrola pracy systemu przy pomocy 
urządzeń połączonych z siecią WiFi

Systemy klimatyzacji SAMSUNG 2013 11

autodiagnostyka
System DVM S na bieżąco monitoruje wszystkie parametry 
układu chłodniczego i sterowania. Jeżeli zostanie zarejestrowana 
odchyłka od poprawnych parametrów pracy na wyświetlaczu 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zostanie wyświetlony 
komunikat z kodem błędu.

Self-diagnosis Mode
The DVM PLUS IV monitors the operation status, and will 
display an error code in response to any sign of abnormal 
activity, thus enabling you to easily solve the problem.

archiwizacja parametrów pracy 
układu chłodniczego (Backup)
Na płycie głównej agregatu zapisywane są wszystkie dane 
odczytywane z układu chłodniczego i sterowania z ostatnich 
30 minut pracy systemu klimatyzacji. W przypadku gdy do-
szło do awaryjnego wyłączenia urządzenia  istnieje  możliwość   
odtworzenia  nagrania wszystkich  parametrów  i  jednoznaczne  
zdiagnozowanie przyczyny usterki za pomocą oprogramowania 
serwisowego.

Szybki dostęp do przycisków 
funkcyjnych i wyświetlacza
Większość ustawień i danych serwisowych można wprowadzić  
za  pomocą  przycisków  funkcyjnych zlokalizowanych na płytce 
agregatu. Wyświetlacz 4-cyfrowy umożliwia odczyt komunikatów. 
Szybki dostęp do tej części elektroniki ułatwia niewielka rewizja.

Wbudowany 
moduł WiFi

Telefon + aplikacja S-checker

Tablet + aplikacja S-checker

Technologie

Oprogramowanie  
serwisowe S-NET Pro



Różnica poziomów 
jednostek 

wewnętrznych 
i zewnętrznych

Długość czynna 
linii freonowej do

110m110m

50m**50m**

220m*220m*

Oszczędność miejsca

Nowość!

Różnica poziomów 
skrajnych jednostek 

wewnętrznych

Swoboda projektowania
DVM S umożliwia wykonanie instalacji o równoważnej czynnej długości linii freonowej do 220 m (z uwzględnieniem strat miejscowych). 
Długość rzeczywista wynosi do 200 m. Przewyższenie instalacji może wynieść nawet 110 m, co odpowiada orientacyjnie wysokości 
20 - 25 kondygnacyjnego budynku. Różnica poziomów skrajnych jednostek wewnętrznych w obrębie danego układu chłodniczego 
może sięgać 50 m!
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  ** Dla wersji HP

Konkurencja (22 HP)

DVM S

* Waga: 477 kg
* Pow. zabudowy: 1,35 m2

* Waga: 300 kg
* Pow. zabudowy: 0,99 m2

Swobodne rozprowadzenie  
instalacji
Konstrukcja obudowy agregatu umożliwia wyprowadzenie  
instalacji chłodniczej, sterowania i zasilania w dowolnym kierunku, 
przez specjalne otwory instalacyjne.

Side : Communication 
           cable outlet

agregat monoblok 22HP
Koszt  instalacji  wykonanej  w  oparciu o jednostki 22 HP jest niższy niż 
z wykorzystaniem dwóch  mniejszych  jednostek  o  tej  samej  mocy 
łącznej.  Przy  dużych  wydajnościach  chłodniczych instalacji,  może-
my  użyć  mniejszej  ilości  jednostek DVM S oraz ograniczyć ilość linii  
freonowych co także przekłada się na niższe nakłady inwestycyjne.

instalacja dostosowana do potrzeb

26% 
mniejsza powierzchnia zabudowy
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Przetłaczanie czynnika chłodniczego 
w instalacji
System DVM S umożliwia przetłaczanie czynnika chłodniczego 
do wybranych elementów instalacji. Funkcja ta pozwala na wyko-
nanie czynności serwisowych bez konieczności odpompowywa-
nia czynnika chłodniczego z układu do butli.

Odpompowanie z agregatu

Odpompowanie z instalacji

Wysoki spręż dyspozycyjny
wentylatora jednostki zewnętrznej
Spręż dyspozycyjny wentylatora jednostki zewnętrznej  
pozwala na odprowadzenie powietrza z dala od agregatu,  
co zapobiega mieszaniu się strumieni powietrza odprowadzanego 
i chłodzącego skraplacz. Dzięki temu urządzenie może zachować 
swoją wysoką sprawność nawet po zabudowaniu w ograniczonej 
przestrzeni.

78.45 Pa

ciągła praca w trybie awaryjnym

Technologia DSI  umożliwia równomierną  eksploatację  pojedynczych  kompresorów i ogranicza ich zużycie. W przypadku awarii jednej 
sprężarki,  możliwa jest dalsza praca systemu klimatyzacji w trybie awaryjnym z nieznacznie zmniejszoną mocą chłodniczą czy grzewczą. 
Tryb pracy awaryjnej uruchamia się w sposób automatyczny. Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie w przypadku systemów będących 
jedynym źródłem ciepła w budynku, gdzie istotne jest ciągłe utrzymanie ogrzewania niezależnie od okoliczności.

T1 (Indoor unit temperature)

Auto pressure correction

P (Strata ciśnienia w instalacji)

automatyczne rozpoznanie  
długości linii freonowej
Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu długości linii freonowej 
instalacja będzie pracować poprawnie bez dodatkowej kalibra-
cji systemu i osiągnąć optymalną jakość pracy dopasowaną  
do tych długości oraz ilości jednostek wewnętrznych uruchomio-
nych w danym momencie.

Technologie



kontrola temperatury nawiewu
Każda z jednostek wewnętrznych typu kanałowego oraz zestawy zaworów rozprężnych do central wentylacyjnych systemu DVM S mają 
funkcję regulacji temperatury nawiewu. Dzięki tej funkcji można podnieść komfort użytkowników w stefach bezpośredniego nawiewu.
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Obniżenie temperatury nawiewu

Podniesienie temperatury nawiewu
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Komfortowa temperatura nawiewu

Komfortowa temperatura nawiewu

Agregaty serii DVM S mają możliwość ograniczenia poziomu ciśnienia akustycznego w okresie nocy. Tryb jest aktywowany automatycznie po 
upływie 6 h od momentu wystąpienia najwyższej temperatury w ciągu dnia i trwa przez kolejne 12 godzin. Dzięki tej funkcji poziom ciśnienia 
akustycznegoagregatów w nocy jest niższy nawet o 15 dB(A) w porównaniu do pracy w ciągu dnia.

tryb cichej pracy nocnej

Czas (godzina)

Poziom ciśnienia akustycznego 
poniżej 50 dB(A)

7:00 13:00 19:00 07:00

Tryb pracy cichej przez okres 12 h

Wartość 
maksymalna

Przebieg temperatury zewnętrznej

Poziom wydajności agregatu

komfort w każdej porze roku
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automatyczne zdmuchiwanie śniegu
W czasie opadów śniegu jego gruba warstwa może przykryć 
powierzchnię wypływu powietrza z agregatów, uniemożliwiając 
ich właściwą pracę. W czasie roztopów gdy temperatura spada 
ponizej 0oC, woda z roztopionego śniegu może tworzyć war-
stwę lodu  na  łopatach  wentylatorów,  co  grozi  uszkodzeniem  
urządzenia.  System DVM S oferuje funkcję automatycznego 
zdmuchiwania śniegu,  która  zabezpiecza  agregaty  przed  
zniszczeniem w powyższych przypadkach. 

Przed

Szeroki zakres temperatur 
System DVM S firmy Samsung umożliwia całoroczną, efektywną 
pracę w trybie chłodzenia oraz ogrzewania w szerokim zakresie 
temperatur zewnętrznych. 
• Nominalna moc grzewcza utrzymana aż do -5oC.
•  Spadek  mocy  grzewczej przy temperaturze -20oC wynosi zaled-
wie 16%*, co zdecydowanie  dystansuje  inne  systemy  typu VRF.

• Praca w trybie chłodzenia możliwa, aż do -15oC.

* Dotyczy mocy 10HP.

OgrzewanieChłodzenie

kontrola mocy szczytowej
System DVM S umożliwia zredukowanie prądu pracy i zużycia 
energii elektrycznej do poziomu wymaganego w danej lokalizacji. 
Możliwe jest ograniczenie mocy systemu w zakresie 100-50% 
wartości nominalnej.

Przebieg kontroli mocy szczytowej

Maksymalny pobór prądu

Różnica poboru
prądu

PoPrzed

Ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej

Podwójna powłoka lameli wymiennika
Zewnętrzna  powłoka  lameli  wymiennika  jednostki  zewnętrznej  
ułatwia  wymianę  ciepła  oraz  opóźnia powstawanie szronu, 
gwarantując tym samym stabilną pracę układu w funkcji grzania. 
Kolejna powłoka chroni wymiennik przed korozyjnym działaniem 
środowiska.

Struktura wymiennika

Powłoka żywicy 
akrylowej

Powłoka 
antykorozyjna

Aluminium

Po

Technologie

*Wymagany jest DMS2
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MCU Kit

89 kg

26 kg

SAMSUNG

Koncern A
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209

195

635

726469
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A

M
S
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N

G

K
oncern A

32%
mniejszy

71%
lżejszy

rozdzielacz mcU
Rozdzielacze MCU umożliwiają podłączenie do 6 jednostek 
wewnętrznych. Nowy Typ rozdzielacza zastosowany w DVM 
S odznacza się mniejszymi wymiarami i wagą w porównaniu  
do rozwiązań konwencjonalnych.

Jednoczesna praca w trybie chłodzenia i grzania - system Hr
Jednostki  wewnętrzne  podłączone  do  systemu  DVM S HR mogą pracować niezależnie, w tym samym momencie  realizując  funkcję  
chłodzenia  lub  grzania. Dodatkowo  pomiędzy  jednostkami  wewnętrznymi  w różnych strefach budynku, przekazywane jest ciepło co 
zwiększa efektywność energetyczną tego typu systemu w stosunku do układów z pompą ciepła.

Rozdzielacz MCU

Hotel

Biuro

Szpital

chłodzenie

ogrzewanie

Ciecz  czynnika  chłodniczego, która  dopływa  do  jed-
nostek wewnętrznych  realizujących funkcję  chłodzenia,  
odparowuje  wewnątrz  wymiennika i w  formie  gazu  
za  pośrednictwem  rozdzielacza  MCU może trafić do 
jednostki, która w danym momencie grzeje.

Czynnik chłodniczy skrapla się   
w  jednostce wewnętrznej i w formie 
cieczy jest przekazywany dalej. Dzięki 
temu rozwiązaniu ograniczony zostaje 
udział pracy  sprężarki  i  powierzchni 
wymiany  ciepła  w  jednostce 
zewnętrznej.

Przykładowe aplikacje

WagaWymiary
MCU Kit

89 kg

26 kg

SAMSUNG

Koncern A

1577

209

195

635

726469

S
A

M
S

U
N

G

K
oncern A

32%
mniejszy

71%
lżejszy

odzysk ciepła

Rozdzielacz MCU



Ogrzewanie
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ciagłe ogrzewanie podczas odszraniania
System DVM S umożliwia nieprzerwaną pracę w trybie ogrzewania. Tryb odszraniania zachodzi niezależnie w każdym z agregatów, dzięki 
czemu system może ogrzewać pomieszczenia w sposób ciągły.

FAZA 0: Praca w trybie ogrzewania

FAZA 1: Nieprzerwane ogrzewanie FAZA 2: Nieprzerwane ogrzewanie

FAZA 3: Nieprzerwane ogrzewanie

(Naprzemienne odszranianie krok 1) (Naprzemienne odszranianie krok 2)

(Naprzemienne odszranianie krok 3)

Ogrzewanie Ogrzewanie

OdszranianieOgrzewanie Ogrzewanie  Ogrzewanie Odszranianie Ogrzewanie

OgrzewanieOgrzewanie   Odszranianie

Technologie



* If you wish to install outdoor unit module with capacity over 66 HP, please contact local Samsung Dealer.
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Linia produktowa 2013S



DVM S

Modele bazowe 

DVM S HP/HR

Tabele kombinacji

zespoły agregatów

Jednostki zewnętrzne

Model
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

8 HP

50 7052 7254 7456 7658 7860 808 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 5014 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 6244 6446 6648 68

1

1

1

1 1 1

2 1

1

2

12 1 1 21 1 2

1

2 2

1

1 22 32

1

22 3

2 1

1

1

1

1

1

1 1 2 1 1 1 1

1

11

1

1

1

2

1

1

1 1 1

1

1

1

3

1

1 1

1

1

1

1

1

1

8 10 12
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Linia produktow
a

8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP

10 HP

12 HP

14 HP

16 HP

18 HP

20 HP

22 HP

MONOBLOK MODUŁY AGREGATÓW



Neo Forte

1-kierunkowe

2-kierunkowe

4-kierunkowe  
Mini S

4-kierunkowe S

Slim

Konsole

Przysufitowo- 
przypodłogowe

ERV Plus

Zestaw AHU

Moduł Hydro

MSP

HSP

Vertical

Ścienne
K
asetonow

e
K
anałow

e
Inne

2,2 kW1,7 kW 2,8 kW 3,6 kW 4,5 kW 5,6 kW Typ
Wydajność

S Linia produktowa 2013 - Jednostki wewnętrzne

20

14,0 kW 28,0 kW 44,8 kW



2,5 HP 5 HP 7,5 HP 10 HP

7,1 kW6,0 kW 9,0 kW 11,2 kW 12,8 kW 22,0 kW14,0 kW 28,0 kW
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Linia produktow
a
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DMS2

DMS2

MIM-D00A

Interfejs licznika 
energii elektrycznej

MIM-B16

DVM S ERV, AHU

DVM S ERV, AHU

MIM-B16

MCM-A202*

Licznik energii 
elektrycznej

Licznik energii elektrycznej 
z wyjściem impulsowym

mim-d00a
NOWOŚĆ!  - menu użytkownika w języku polskim

•  Wbudowany serwer sieciowy sterowany zdalnie 
z dowolnego komputera z przeglądarką www

•  �Pełen dostęp za pośrednictwem programu S-NET3, 
sterownika S-NET mini lub komputera

• �Indywidualne i grupowe sterowanie do 256 jednostek 
wewnętrznych, także ERV i AHU

• �Możliwość definiowania programów logicznych 
optymalizujących zużycie energii

• �Definiowanie uprawnień dostępu dla wybranych 
użytkowników

• �Jednoczesny dostęp dla użytkowników o różnych uprawnie-
niach

• �Ustawianie limitów temperatury
• �Tworzenie tygodniowych i dziennych harmonogramów pracy
• �Odczyt historii błędów i parametrów pracy systemu 
klimatyzacji

• �Powiadomienia e-mail o awarii systemu
• �Funkcja podziału zużycia energii elektrycznej
• �Funkcja „czarnej skrzynki”, bieżące archiwizowanie danych 
o pracy systemu na karcie SD 

• �Pamięć ustawień czasowych podczas przerw w dostawie 
prądu (przez 24 h)

• �Funkcja awaryjnego wyłączenia systemu klimatyzacji 
np. sygnałem z czujek pożarowych

Nadrzędne systemy sterowania umożliwiają kompleksowe zarządzanie systemami klimatyzacji  
w małych, średnich i dużych budynkach. W zależności od potrzeb, dostęp do urządzeń klimatyzacji 
może odbywać się lokalnie lub za pośrednictwem internetu, z dowolnego miejsca na świecie.

Sterowanie dVm S - nic prostszego

dmS 2 Serwer Systemu klimatyzacji

Interfejs licznika 
energii elektrycznej

MIM-D00A

Nowy model serwera DMS (Data Management Server) oferuje zaawansowane funkcje automatycznego 
sterowania jednostkami wewnętrznymi systemu klimatyzacji, a także centralkami wentylacyjnymi ERV 
i chłodnicami central wentylacyjnych (AHU kit).

dmS Struktura systemu sterowania

22
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Funkcja zewnętrznego interfejsu kontaktowego

czytelne ikony jednostek wewnętrznych

Intuicyjne i czytelne ikony  
z podziałem na typy  
jednostek wewnętrznych

Funkcja Zoom pozwalająca powiększyć  
i pomniejszyć ikony urządzeń

Funkcjonalny  
i intuicyjny panel 
sterowania

Wyróżnienie kolorem trybu 
pracy urządzenia

temp. wewn.

temp. zewn.

Program logiczny

Schemat pracy

temperatura zewnętrzna < temperatura wewnętrzna

DMS włączy centralkę ERV bez odzysku ciepła (freecooling)

temperatura zewnętrzna > temperatura wewnętrzna 

DMS włączy klimatyzator w trybie chłodzenia

Programy logiczne optymalizujące 
zużycie energii
•  DMS2 umożliwia tworzenie programów powiąza-

nej pracy różnego typu urządzeń np. klimatyza-
tora, centralki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła 
(ERV) i chłodnicy centrali wentylacyjnej (AHU).

•  Za pomocą zależności arytmetycznych i logicz-
nych indywidualnie ustala się schematy pracy 
zwiększające oszczędność zużycia energii.

Klimatyzator/ 
ERV/ AHU  i/ lub 
(parametry pracy) (np. temp. zew = wew+5K)

Zależność arytmetyczna 
›➞�schemat pracy

Podział zużycia energii elektrycznej

•  Podział zużycia energii elektrycznej jednostek 
wewnętrznych (do 256 jednostek)

•  Archiwizacja zużycia energii, czasu pracy  
i wydajności

•  Zapis danych w formacie Microsoft Excel

•  Przechowywanie danych o zużyciu energii  
z okresu 1 roku

•  Awaryjne wyłączenie systemu na podstawie sygnału  
o zaistnieniu pożaru 

•  Pełne sterowanie jednostką wewnętrzną za pośred-
nictwem prostego wejścia kontaktowego

•  Wyjście informacji o statusie systemu (praca/ błąd)

•  Zewnętrzny interfejs kontaktowy z 16 stykami wejście/ 
wyjście

360
kWh

460
kWh

140
kWh

Status pracy jednostki wewnętrznej

1. Gromadzenie danych i podział 
zużycia energii elektrycznej

2. Eksport danych do formatu 
Excel

610
kWh

180
kWh

5 piętro

4 piętro

3 piętro

2 piętro

1 piętro

System BMS

System ochrony pożarowej Status pracy

Ograniczenie dostępu



RMS umożliwa stały nadzór wielu systemów klimatyzacji niezależnie od miejsca w którym się znajdujesz. 
Wystarczy telefon, aby mieć pełną kontrolę.

rmS - zdalne zarządzanie systemami klimatyzacji

• Mobilna kontrola

• Zarządzanie grupą obiektów

• Analiza czasu pracy i zużycia energii

• Analiza trendów różnych obiektów 

• Aplikacja S-Net Checker kompatybilna z systemem Android

• Powiadomienie serwisu

• Odczytywanie danych o o pracy układu chłodniczego

mSt-r5a

System klimatyzacji

Centrum serwisowe SamsungRMS mobile

Pomieszczenie BMS

Internet

Serwer RMSStacja nadzoru RMS

24



zarządzanie grupą obiektów
• Multiple site can be managed at one place
• Usage comparison of multiple sites

automatyczne powiadomienie
• Informacja o przyczynie usterki
• Powiadomienie serwisu

raporty
•   Tygodniowe i miesięczne raporty zużycia energii dla każdego 
obiektu

czytelne ikony
• Podgląd stanu pracy jednostek wewnętrznych

mobilna kontrola
• Monitorowanie i kontrola wielu systemów jednocześnie

analiza danych
• Analiza trendów 
• Informacja na temat czasu pracy urządzeń i zużycia energii
• Odczytywanie danych o o pracy układu chłodniczego

USTERKA

Sterow
anie
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dVm-Pro Sales – szybki dobór właściwego rozwiązania

(oprogramowanie wspomagające dobór systemów klimatyzacji)

oprogramowanie dVm-Pro

dVm-Pro cad – tworzenie pełnej dokumentacji projektowej

Oprogramowanie DVM-Pro składa się z dwóch odrębnych modułów:  
DVM-Pro Sales i CAD w polskiej wersji językowej.

•  Przestrzeń robocza: tworzenie projektu w oparciu o systemy: 
DVM, FJM, CAC, EHS, ERV

• Jednostki wewnętrzne: wybór jednostek wewnętrznych i akcesoriów

• Jednostki zewnętrzne: automatyczny wybór i symulacja wydajności

•  Konfiguracja układu chłodniczego: podstawowy, standardowy 
lub manualny wybór z testem poprawności do zmiany orurowania

•  Okablowanie: automatyczne tworzenie diagramu połączeń 
elektrycznych i transmisji systemu klimatyzacji

•  System sterowania: automatyczny wybór rozbudowanych systemów 
sterowania

•  Raport: Raport programu zawiera zestawienie urządzeń i ich danych 
technicznych, schematy instalacji, szablon oferty.

• Łatwy, szybki i precyzyjny interfejs

• Kompatybilność z plikami .dwg

•  Automatyczna kalkulacja: ilość czynnika chłodniczego, 
średnic przewodów chłodniczych i skroplin

• Automatyczny wybór: trójników, rozdzielaczy i zaworów rozprężnych

• Test systemu: sprawdzenie poprawności projektu instalacji

• Symulacja: wydajności systemu

•  System sterowania: automatyczny wybór rozbudowanych systemów 
sterowania

•  Raport: raport programu zawiera zestawienie urządzeń i ich danych 
technicznych, schematy instalacji, szablon oferty.

•  Eksport: schematów instalacji w formacie dwg

Dowiedz się więcej na:
www.klimatyzacja.samsung.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany oprogramowaniem DVM-Pro CAD skontaktuj się z nami: 
klimatyzacja@samsung.pl lub wejdź na stronę: www.projektanciac.samsung.pl



D
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Platforma współpracy

Jesteś Projektantem
lub Instalatorem?
dołącz do nas!



Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. +48 22 607 46 89, fax +48 22 607 44 79
klimatyzacja@samsung.pl

www.klimatyzacja.samsung.pl

Dystrybutor

Dowiedz się więcej na 
www.klimatyzacja.samsung.pl


