
EHS mono EHS split

Jednostka 
zewnętrzna

Moc cieplna 1P 220-240 V 50 Hz 3P 380-415 V 50 Hz 1P 220-240 V 50 Hz 3P 380-415 V 50 Hz

4.0kW

5.0kW

6.0kW

7.0kW

8.0kW

9.0kW

11.0kW

12.0kW

14.0kW

16.0kW

Moduł 
hydrauliczny

8.0kW

9.0kW

16.0kW

Sterownik

Kluczowe 
cechy

• Łatwy montaż
•  Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
• Wbudowany wymiennik płytowy (9-16kW)

• Wysoka niezawodność
• Nowa konstrukcja wentylatora
• Wbudowany wymiennik płytowy (9-16kW)
• Elastyczność

ECO HEATING SYSTEM
Ciepło natury w Twoim domu

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
klimatyzacja@samsung.com 
infolinia: 801 172 678*

* koszt zgodnie z cennikiem operatora

dowiedz się więcej na:
www.klimatyzacja.samsung.pl Dystrybutor

Jednostka zewnętrzna  
EHS MONO

podgrzewacz CWU

pompa obiegowa (opcja)

Moduł sterujący 
MONO

Moduł hydrauliczny MONO

woda/glikol

CWU

CO

CWU

CO

Kolektory słoneczne

Z wykorzystaniem modułu hydraulicznego MONO Z wykorzystaniem podgrzewacza 
CWU+solar

EHS MONO (A2W) Przykład instalacji
Typoszereg 5–16 kW • Ogrzewanie do -25ºC

• Pompa cyrkulacyjna AC
• Sterowanie przez Wi-Fi lokalnie  

i zdalnie (Android, iOS)
• Funkcja wygrzewania posadzki

4,51
COP

A7/W35

Podgrzewacz CWU

Moduł hydrauliczny  
SPLIT

czynnik chłodniczy

Kolektory słoneczne

EHS SPLIT (A2W) Przykład instalacji

Jednostka zewnętrzna  
EHS SPLIT

CWU

CO

Grzejnik

Typoszereg 4–16 kW

• Ogrzewanie do -25ºC
• Sterowanie przez Wi-Fi lokalnie  

i zdalnie (Android, iOS)
• Funkcja wygrzewania posadzki

5,10
COP

A7/W35

POMPY CIEPŁA EHS
Dzięki systemowi 
Samsung Eco Heating 
System korzystasz 
z energii odnawialnej, 
która zapewni ciepło 
Tobie i Twojej rodzinie.

Przyjazny  Środowisku Samsung

Chronimy naturę, w której żyjemy.
Firma Samsung planuje przyszłość, myśląc o swoich Klientach i środowisku. 
Realizując nadzieje o czystszym, zdrowszym życiu dla nas i przyszłych pokoleń 
oraz wdrażając przyjazne środowisku naturalnemu technologie.  
Samsung  pracuje nad doskonalszym obrazem świata.



❙❙ Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła A2W/A jest wysokosprawnym źródłem ciepła 
wykorzystującym energię powietrza atmosferycznego do
ogrzewania pomieszczeń (CO) oraz ciepłej wody użytkowej
(CWU).

❙❙ Jakie są korzyści?

System EHS wymaga jedynie zasilania elektrycznego. 
Możesz zapomnieć o kosztach związanych z wykonaniem 
przyłącza gazowego, o przeglądach kominiarskich czy 
wydzieleniem miejsca i zakupem zbiorników na olej 
opałowy.

Dzięki możliwości korzystania z taryfy nocnej na energię
elektryczną, można znacznie ograniczyć koszty 
ogrzewania w ciągu doby, w przeciwieństwie do paliw 
kopalnych, których cena jest stała, a nawet rośnie z roku 
na rok. System EHS umożliwia ponadto współpracę 
z innymi alternatywnymi źródłami energii cieplnej takimi 
jak np. systemy solarne.

❙❙ Jak to działa?

Pojęcie „pompa ciepła” jest analogią do pompy 
hydraulicznej pozwalającej w wyniku włożonej energii 
elektrycznej zwiększyć wysokość lustra cieczy. Pompa 
ciepła pozyskuje energię cieplną na niskim poziomie 
temperaturowym (powietrze zewnętrzne o temp. nawet 
-25°C) i z pomocą sprężarki przekazuje ją na poziom 
temperatury, który odczuwany jest przez człowieka  
jako ciepło.
Pompa ciepła EHS Samsung pozwala uzyskać nawet 
ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. 
Oznacza to, iż wskaźnik efektywności energetycznej (COP) 
dla trybu grzania wynosi ponad 500%. Dla porównania 
kotły gazowe zamieniają energię zawartą w paliwie na 
energię cieplną ze sprawnością poniżej 100%.

4,1kW

Darmowe ciepło
z powietrza

Energia elektryczna
zasilająca sprężarkę

1kW

5,1kW

Wskaźnik
efektywności
energetycznej
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Jednostka zewnętrzna (agregat)

Jednostka zewnętrzna pozwala
pozyskać energię powietrza
zewnętrznego do ogrzewania
pomieszczeń. W skład agregatu
wchodzą wymiennik ciepła,
sprężarka, wentylatory oraz
podzespoły elektroniczne.

Podgrzewacz ciepłej 
wody użytkowej (CWU) 

We współpracy z EHS lub
kolektorem słonecznym
umożliwia ogrzewanie  
wody do celów użytkowych.

Instalacja ogrzewania
podłogowego lub 
grzejnikowa

Woda podgrzana przez 
moduł hydrauliczny
może zasilać instalacje
niskotemperaturowe 
centralnego ogrzewania takie 
jak ogrzewanie podłogowe, 
grzejniki konwekcyjne
lub klimakonwektory.

Nowy sterownik 

Pozwala na zmianę 
ustawień systemu oraz 
wyświetla jego aktualną 
pracę

Moduł hydrauliczny  

Umożliwia przygotowanie
wody na cele grzewcze
i do chłodzenia.

Zestaw WiFi (opcja)
Pozwala na zdalne 
sterowanie

❙❙ Wysoka wydajność w niskich temperaturach 

Pompa ciepła EHS Samsung pracuje w oparciu o sprężarkę 
inverterową, która moduluje płynnie swoją wydajność 
zależnie od zapotrzebowania. EHS oferuje aż 90% 
nominalnej mocy grzewczej przy temperaturze -10°C oraz 
sprawne odszranianie nawet przy -25°C na zewnątrz.

❙❙ Dbałość o szczegóły

W nowej serii EHS SPLIT zostały wprowadzone
drobne ulepszenia, które zwiększają funkcjonalność 
systemu w okresie zimy.

❙❙ Kompaktowa, lekka jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna EHS Mono ma bardzo małe 
wymiary oraz jest bardzo lekka co powoduje, że jest 
ledo zauważalna oraz ułatwia montaż obniżając przy 
tym koszty.

❙❚ Efektywność energetyczna

❙❙ Oszczędność energii i kosztów

Plan 2020 opracowany przez Unię Europejską na ma 
celu ograniczenie zużycia paliw pierwotnych o 20%. 
Przyniesie to zarówno korzyści dla środowiska jak również 
dla naszych portfeli, które cierpią z powodu kosztów 
generowanych przez ciągłe straty energii.

❙❚ Samsung EHS - na skróty

❙❚ Przede wszystkim środowisko 

Samsung dokłada wszelkich starań aby dostarczać produkty, 
które mają minimalny wpływ na środowisko pod każdym 
względem. Poczynając od półproduktów poprzez produkcję, 
transport, użytkowanie i złomowanie produktów. Troska 
o środowisko jest zawsze centralnym punktem w procesie 
projektowania naszych produktów. Przyjazne środowisku 
technologie Samsung oraz programy recyclingu zostały 
docenione i nagrodzone na całym Świecie.

EU

❙❙ Zoptymalizowana efektywność sezonowa

Dzięki nowym rozwiązaniom EHS osiąga wysoki sezonowy 
współczynnik COP
•  Poprawiona została wydajność i efektywność w zakresie 

-2°C do 2°C.
•  Projekt urządzenia został opracowany zgodnie 

z dyrektywą ECODESIGN Wspólnoty Europejskiej.

❙❙ Stworzony dla Twojego domu - inteligentny i ekologiczny system ogrzewania

W czasach rosnącej emisji gazów cieplarnianych oraz cen paliw, Samsung oferuje rozwiązanie, które 

zapewni zarówno niższe rachunki, jak również przyjazne środowisku, które Cię otacza.

Jeżeli budujesz lub remontujesz swój dom i jesteś zmuszony do wyboru ogrzewania elektrycznego, 

olejowego lub gazowego, a chciałyś ograniczyć koszty ogrzewania, wybierz w zamian system 

Samsung Eco Heating System, jako alternatywnę do konwencjonalnych źródeł ciepła.

Samsung skonstruował swoją ofertę tak, aby dostosować 
się do różnych wymagań użytkowników, zapewniając 
jednocześnie najwyższą efektywność energetyczną:

• Prosty montaż – EHS MONO z wbudowanym 
wymiennikiem płytowym, nie wymaga wykonania 
instalacji chłodniczej. Wystarczy połączyć agregat 
z instalacją wodną.

• Łatwa obsługa – EHS SPLIT dzięki lokalizacji modułu 
hydraulicznego wewnątrz budynku jest rozwiązaniem 
wskazanym w przypadkach okresowych zaników 
napięcia. Ponadto umożliwia ulokowanie agregatu 
zewnętrznego z dala od budynku, co znacznie 
poprawia komfort użytkowania.

❙❙ Jednostka zewnętrzna typu monoblock to uproszczona instalacja i montaż.

❙❚ Ciesz się komfortem nawet w bardzo zimne dni

Samsung EHS Split ma zwiększoną wydajność i elastyczność pracy. Dzieki lokalizacji modułu hydraulicznego wewnątrz 
budynku jest rozwiązaniem wskazanym w przypadku okresowych zaników napięcia. Ponadto umożliwia ulokowanie 
agregatu zewnątrznego zdala od budynku, co przyczynia się do poprawy komfortu.

Grzałka tacy ociekowej (opcja)

* Dotyczy modeli EHS SPLIT 9-16 kW

Grzałka

Mocowanie

• Cichy wentylator
• Funkcja zdmuchiwania śniegu
• Tryb pracy nocnej

Ciesz się komfortowym środowiskiem oraz korzystaj 
z obniżenia kosztów dzięki kompaktowej konstrukcji 
ułatwiającej montaż i skracającej czas instalacji.

Efektywność energetyczna

Pełen zakres oferty

Wysoka sprawność

Najwyższy do tej 
pory współczynnik 
efektywności 
energetycznej

Przed Po

Nowe jednostki 4kW  
Split i 5kW uzupełniają  
dotychczasową ofertę  
czyniąc ją jeszcze  
bardziej uniwersalną

90% mocy  
nominalnej  
w temperaturze  
-10°C

Cicha praca

Tylko 47dB(A) dla 
jednostki 6kW, czyli 
odpowiednik szeptu.

(Split 4kW)

Funkcja smart Wi-Fi (opcja)

Steruj swoim  
systemem  
za pomocą  
smartfona  
gdziekolwiek jesteś.

Szeroki zakres pracy

Praca bez wspo-
magania grzał-
kami nawet przy 
-25°C

* at winter season

-20°C

-25°C

❙❙ 5.1

(Split 4kW)

Konwencjonalna pompa 
ciepłaEHS Split
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Sezonowe COP

System EHS Mono
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m
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940mm

330mm

Firma A Firma B

Space  0.310m2 40% Smaller

40% More compact

40% Less weightWeight  103kg

Volume  0.440m3

Obszar 0.310 m2   40% Smaller
Objętość 0.440 m3   40% More Compact
Waga 103kg   40% Less Weight

System Mono konkurencji

14
20

m
m

940mm

330mm

Firma A Firma B

Space  0.310m2 40% Smaller

40% More compact

40% Less weightWeight  103kg

Volume  0.440m3

• W x H x D (mm) :
  1,435 x 1,418 x 382
• Obszar 0.584 m2

• Objętość 0.777 m3

• Waga 180 kg

• W x H x D (mm) :
  1,020 x 1,350 x 330
• Obszar 0.337 m2

• Objętość 0.454 m3

• Waga 148 kg


