GREE Console -mallisarja
GREE Console ilmalämpöpumppu on tyylikäs seinää vasten lattian rajaan
sijoitettava lämmitin/viilennyslaite. Se levittää lämmön tasaisesti huonetilaan
ylöspäin puhaltamalla ja halutessasi napin painalluksella samanaikaisesti myös
laitteen alaosasta. Näin lämmön jakautuminen saadaan optimoitua tasaiseksi.
Viilennystoiminnolla viileä ilma ohjataan luonnollisesti pelkästään viistosti
ylös, josta viilennetty ilma laskeutuessaan on jo sekoittunut huonetilan lämpimään ilmamassaan. Näin ihon kosketuskorkeudella ilma tuntuu miellyttävän
sopivalta.
Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö on tyylikäs ja väriltään valkoinen, joten se soZIPXYY LYSQEEQEXXSQEWXM 4SLNSPER ZEEPIMWMMR SPSLYSRIMWMMR 0EMXIXXE SLNEXEER
helppokäyttöisellä ja tyylikkäällä kaukosäätimellä. Kaukosäätimestä löytyy myös
M*IIPXSMQMRXSNSPPSMRLYSRIIRPmQT}XMPEQMXEXEEROEYOSWmmXMQIWXm0EMXXIIWWE
on myös +8°C ylläpitolämpötila.
GREE Console soveltuu erinomaisesti myös toimistotilojen viilentimeksi.
Ympäristöystävällisen R32 kylmäaineen kasvihuone päästöt ja ympäristön
kuormitus on kolme kertaa pienempi verrattuna perinteiseen R410a kylmäaineeseen. Ympäristöystävällinen R32 kylmäaine on myös tehokkaampi, jolloin
kylmäainetta tarvitaan lämpöpumpussa vähemmän

MALLI

Console 35-A

Sisäyksikkö

GEH12AA-K6DNA1A/I

Ulkoyksikkö

GEH12AA-K6DNA1A/O

Lämmitystoiminto

Jäähdytystoiminto

Lämmitysteho (nimellisteho)

kW

1,1 - 4,4 (3,8)

Toiminta-alue (ulkolämpötila)

°C



kW/kW

4,1

SCOP, lämpökerroin
Energiatehokkuusluokka

A-E

$

Jäähdytysteho (nimellisteho)

kW

0,8 - 4,4 (3,5)

°C



Toiminta-alue (ulkolämpötila)
SEER, energiatehokkuuskerroin

kW/kW

7,0

Energiatehokkuusluokka

A-E

$

Mitat, k x l x s

mm

600x700x215

Paino
Sisäyksikkö

Äänenpaine (min-max)
Ilmavirta
IP-luokitus
Mitat, k x l x s
Paino

Ulkoyksikkö

15,5
25 – 42

m3/h

280-600

Moisture class

IP20

mm

596x848x320

kg

30,5

dB (A)

52

IP-luokitus

Moisture class

IP24

Sulakekoko

A

16

Nesteputken halkaisija

mm (tuumaa)

6,35 (1/4”)

Kaasuputken halkaisija

mm (tuumaa)

9,52 (3/8”)

m

20

Äänenpaine maksimi (1 m päästä)

Maksimi putkipituus
Asennustiedot

kg
dB (A)

Maksimi korkeusero

m

10

Lisätäyttö 5m jälkeen

g/m

16

Jännite, vaihe/taajuus

V, Vaihe/Hz

230, 1/50

Kylmäaine (GWP 675)

tyyppi

R32 (0,75kg)

Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin. Scanoffice Group muodostuu vuonna 1984 perustetun Pohjoismaiden suurimman lämpöpumppujen maahantuontiliikkeen, Scanoffice Oy:n ympärille. ScanMont AB
palvelee lämpöpumppualan urakoitsijoita Ruotsin markkinoilla ja Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ovat
alan johtavia maahantuontiliikkeitä Suomen markkinoilla. Yritysryhmän liikevaihto ylittää 60 miljoonaa
euroa ja ne työllistävät n. 60 henkilöä. Yritysryhmä on suomalaisessa omistuksessa. Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin n. 5 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.
Scanvarm Oy Ab toimii GREE tuotemerkin maahantuojana ja vastaa kokonaisvaltaisesti laitteiden jakelusta,
jälleenmyyjien kouluttamisesta, mitoitusratkaisuista, takuuasioista ja jälkimarkkinoinnista. Scanvarmin valtuuttamina GREE jälleenmyyjinä toimii vain koulutetut ammattiliikkeet. Saat ammattimaisen palvelun ja voit
nauttia lämpöpumpun tuomasta rahansäästöstä.
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