
GREE U-Crown luftvärmepump 

GREE U-Crown 35-A/W är en luftvärmepump som inte 
räds extremt kalla klimat. U-Crown är utvecklad och till-
verkad för att fungera i nordens tuffa förhållanden.

GREE:s patenterade 2-stegs kompressor producerar ojäm-
förbar värme-effekt ända ner till -30˚C utomhustemperatur.

Den 17cm tunna inomhus enheten med yta av metall har 
inbyggd WiFi och kommer i en lyxig champagnefärg. Enhe-
ten har de bekanta toppfunktionerna från GREE: så som 

+8˚C underhållsvärme, styrning av utblåset i både verti-
kalt och horisontellt led, luftrengöring, timer och mätning 
av inomhus temperaturen via antingen inomhus enheten 
eller fjärrkontrollen.

Sju olika fläkthastigheter möjliggör en mycket tyst drift 
på endast (20dB), men vid behov möjliggör det också en 
snabb uppvärmning eller nedkylning med turbo fläkthas-
tigheten.



ScanMont AB agerar som distr ibutör för GREE Electr ic Appliances Inc:s 
produkter i Sver ige. ScanMont AB tillhör Scanof f ice Group som är Nordens 
största koncern för impor t och OEM-distr ibution av värmepumpar. 
Finländska Scanof f ice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på
över 300 miljoner sek . Till Scanof f ice Group tillhör ScanMont AB (Sver ige), 
Scanof f ice Oy samt Scanvarm Oy Ab (Finland). 

Koncernens logistikcenter i  Vanda har cirka 6 000 aggregat i lager för at t 
säkerställa snabba leveranser til l våra åter försäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Vanda som blev

färdigt 2012.

GREE U-Crown garanterar en stor 
värme-effekt även vid tuffa utomhus-
temperaturer.

Nominell värme-effekt i procent

-18°C = 100%
-20°C = 97%
-25°C = 93%
-30°C = 80%

Tekniska data

ScanMont AB

Tillfällavägen 15

433 63 SÄVEDALEN

info@scanmont.se

www.scanmont.se
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                                                                       U-Crown 35-A/W
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20 - 43

0.6-5.4 (3.6)

-30 ∞ + 24
4.6

-18 ∞ +54

290/320/370/420/490/
550/720 

596x899x378
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6.35 (1/4”)

12.7 (1/2”)
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230, 1/50
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R410/1,3kg

kW / kW

kW / kW

A - E

A - E

A++

0.4-4.5 (3.5)

A++

IP IP24

GWH12UB-K3DNA4F/I
GWH12UB-K3DNA4F/O

Modell

Modell

Max ström A 8

El-matning utedelen

Extra köldmedie efter 5m 20 g/m

Modell

Inomhusdel

Utomhusdel

Uppvärmning

Kyla

Inomhusdelen

Utomhusdelen

Installationsdata

Köldmedie

SCOP-värmefaktor

Energiklass

Användningstemperaturområde

Värme effekt (nominell)

Kyleffekt (nominell)
Användningstemperaturområde

SEER-kylfactor
Energiklass
Mått, h x b x d

Vikt

Luftflöde (min-max)

Ljudtrycknivå (min-max)

Mått, h x b x d

Vikt

Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)

IP-klass
Rördimension, vätska

Max rörlängd

Max nivåskillnad

Spänning

Rördimension, gas

V, Fas/Hz


