
GREE Multi Split med två  
inomhusdelar

GREE Multi Split  är luftvärmepumpen med en 
utomhusdel och två inomhusdelar för att kyla 
och värma villor och kontor.  Tack vare de 
eleganta vita inomhusdelarna är detta ett 
perfekt val både för hemmet och kontoret 
särskilt som de är mycket tystgående och styrs 
med en användarvänlig fjärrkontroll.

GREE är världens största 
luftvärmepumpstillverkare,  detta gör det 
möjligt att producera högkvalitativa produkter 
till mycket konkurrenskraftiga priser.

GREE tillverkar pumpar med  avancerad inverter 
teknologi för att skapa en energieffektiv och 
tystgående pump. Pumparna har hög 
värmeeffekt och verkningsgrad resultatet blir 
låg energiförbrukning och pålitlig drift.

Världens största luftvärmepump tillverkare GREE producerar var tredje luftvärmepump som är tillverkad i världen. 
GREE har 70 000 anställda av vilka 5 000 är produktutvecklings ingenjörer. Bolagets årsomsättning överskrider 
20-miljarder dollar i år.

GREEs kvalitativa och lättanvända 
fjärrkontroll innehåller den unika I Feel 
funktionen, som med en knapptryckning 
mäter och reglerar rumstemperaturen vid 
området där fjärrkontrollen ligger och inte 
vid taknivå där inomhusenheten är in-
stallerad. I fjärrkontrollen finns en 
temperatursensor som aktiveras i den här 
funktionen.

Denna funktion möjliggör en jämn och 
behaglig temperatur i området ni befinner 
er. GREE Multi Split är även utrustad med 
funktionen underhållsvärme 8 C.
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ScanMont Ab garanterar en 
funktionerande eftermarknadföring, 
detta betyder reservdels tillgänglighet 
samt service tillgänglighet i 10 år till 
alla sina produkter.

 Multi-Split 2xM-inomhusdel 25-A + M-utomhusdel 2x25-AModell 

Inomhusdel (x2 st)

Utomhusdel

Uppvärmning 

Kyla

Inomhusdelen 

Utomhusdelen

Installationsdata 

SCOP-värmefaktor 

Energiklass 

Kyleffekt (nominell) 
Användningstemperaturområde

Mått, h x b x d 

Vikt

Luftfl öde (min-max) 

Ljudtrycknivå (min-max)

Mått, h x b x d 

Vikt

Ljudtrycknivå max   (1 m avstånd) 

Rördimension, vätska 

Max rörlängd 

Max nivåskillnad 

Spänning 

Rördimension, gas 

kW

°C

kW
°C

mm

kg

kg

dB (A)

m3/h

mm

dB(A)

mm (tum) 

mm (tum) 

m

V,Fas/hz 

SEER-kylfactor 

Nominell ström A

m

typ/kg 

292x806x209

24 – 41

2,5 - 6,65 (5,6)

-20 ∞ +24
3,8

-15 ∞ +43

550

700x955x396

50

56

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)

20

5

230,1/50

5,6

10

0,07

R410A /1,4

kW / kW

Nominell ström, max A 12

IP-klass 

Användningstemperaturområde

 Värme effekt (nominell) 

kW / kW

A - E

Energiklass A - E

A

2,05 - 6,2 (5,0)

A+ 

Moisture class IP24

GWH(09)TA-K3DNA2E/I

GWHD(18)NK3FO

Modell 

Modell 

Köldmedie

Tekniska data

Återförsäljare

R
ät

te
n 

til
l f

ör
än

dr
in

ga
r 

fö
rb

eh
ål

ls
.

ScanMont AB agerar som distributör för GREE Electric Appliances Inc:s produkter 
i Sverige.  ScanMont AB tillhör  Scanoffice Group som är Nordens största koncern 
för import och OEM-distribution av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group 
etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 miljoner sek. Till Scanoffice 
Group tillhör ScanMont AB (Sverige),  Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy (Finland) 
Koncernens logistikcenter i Vanda har cirka 6 000 aggregat i lager för att säkerställa 
snabba leveranser till våra återförsäljare.

ScanMont AB 
Tillfällavägen 15
433 63 SÄVEDALEN
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www.scanmont.se


