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GREE a fost votat de catre consumatori drept PRODUCATORUL DE SISTEM DE AER CONDITIONAT SI DE DISPOZITIVE DE AER CONDITIONAT 
care oferta cel mai inalt nivel al calitatii din Romania.
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COLOANA

Confera un climat dorit atât în sezonul cald cât si în cel rece, datorita gamei largi de functionare 
 
Asigura economie de energie, datorita clasei A de functionare, atât în regim de racire, cât si în 
regim de încalzire  

Este solutia ideala în spatii cu pereti vitrati ce nu permit montajul altor sisteme de climatizare 

Asigura posibilitatea autodiagnozei ce reduce timpul de interventie în caz de operare într-un regim 
defectuos  
Confera un climat adecvat într-un timp cât mai scurt cu ajutorul functiei turbo Ofera posibilitatea 
functionarii dupa un anumit program stabilit de utilizator prin functia Timer Micsorarea timpului 
de nefunctionare în regim de încalzire în timpul dezghetarii prin functia dezghetare inteligenta 
Protejeaza persoanele din încapere de aerul rece la pornire în regim de încalzire în timpul sezonului 
rece prin functia preîncalzire inteligenta SOLUTII

 Model Duct
 Unitate exterioară GVH48AH-M3DNA5A/O
 Unitate interioară GVH48AH-M3DNA5A/I

 Capacitate

Răcire nom (min-max)
KW 12(3-13)

BTU/h 41000(10230-44350)

 Încălzire nom  
(min-max)

KW 13.6(3.4-14)

BTU/h 46400(11600-47700)

 SEER/SCOP W/W 5.1/3.8

Clasa de energie Răcire / încalzire A/A

 Debit de aer (SH/H/M/L) m3/h 1850/1800/1700/1530

 Alimentare electrică Ph/V/Hz 3/380-415/50

 Putere electrică 
consumată

 Răcire nom(min-max) KW 4(0.66-5.4)

 Încălzire nom(min-max) KW 4.2(0.7-4.4)

Domeniu temperatură 
exterioară de 
funcționare

 Răcire 0C (18,43)

 Încălzire 0C (-15,24)

 Unitate interioară

 Nivel de presiune acustică (SH/H/M/L) db(A) 50/52/48/45

Dimensiune neta (Lxhxl) mm 580x400x1870

Dimensiune brută (Lxhxl) mm 545x538x2083

 Greutate netă/brută kg 58 / 68

 Unitate exterioară

 Nivel de presiune acustica db(A) 63

Dimensiune netă (Lxlxh) mm 1100x440x1107

Dimensiune brută (Lxlxh) mm 1158x483x1235

 Greutate netă/brută kg 94 / 105

Traseu  
Frigorific

 Diametru
 Lichid inch(mm) 3/8”(9.52)

Gaz inch(mm) 5/8”(15.9)

 Distanța maximă
 Înălțime/Lungime

m 10/25




