GREE Shark ajoneuvojen ilmastointilaite
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Maailman suurin lämpöpumppuvalmistaja Gree on tuonut markkinoille
huippu-uutuuden Shark-ilmastointilaitteen. Tyylikäs Gree Shark viilentää tehokkaasti suurenkin matkailuauton tai -vaunun. Ohuen muotoilun
ansiosta laite sopii useimpiin ympäristöihin. Gree Sharkin kanssa pääset
nauttimaan viileästä ja miellyttävästä ilmasta, missä sitten majoitutkin.
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Vaalea sävy ja siro muotoilu tekevät laitteesta huomaamattoman. Ulkoyksikön virtaviivainen muotoilu parantaa aerodynamiikkaa. Ulkoreunan
korkeus on vain 230 mm, minkä ansiosta Sharkin olemus on huomaamattoman kevyt.
Metsäisessä maastossa liikuttaessa puiden oksat saattavat osua katolla
olevaan ilmastointilaitteeseen. Shark on suunniteltu siten, että oksat eivät pääse ilma-aukoista sisään vahingoittamaan laitetta.
Miellyttävästi viilentävä sisäyksikkö on erittäin ohut - korkeus vain alle
50 mm. Elegantin muotoilun kruunaavat led-valo, hipaisupainikkeet ja
helppokäyttöinen kaukosäädin.

GREE SHARK R32
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Toiminta-alue

Jäähdytys

kW

2,6
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kW

2,4

Jäähdytys

°C

18-46
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°C

SEER / COP
Vaiheet / jännite / taajuus / max. virta
Ottoteho
(nimellisteho)

5-24
2,34 / 2,24

kpl,V, Hz, A

1 vaihe / 220-240 V / 50 Hz / 7,0 A

Jäähdytys

kW

1,16
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kW

1,00

m3/h

200 / 250 / 330
42 / 47 / 53

Ilmavirta (sisäyksikkö)
Äänenpaine
1 m:n päästä

Sisäyksikkö

dB(A)

Ulkoyksikkö

dB(A)

53

Mitat
(pit. x lev. x kork.)

Sisäyksikkö

mm

610 x 485 x 49

Ulkoyksikkö

mm

1077 x 720 x 283

Paino

Sisäyksikkö

kg

2,7

Ulkoyksikkö

kg

35

mm

400x400

tyyppi/määrä

R32 (0,47kg)
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Kylmäaine (GWP 675)

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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