COLUNA DE GRANDE POTÊNCIA

COMERCIAL

5

GARANTIA

FRESH WIND

ANOS

TODAS
PEÇAS

A coluna Fresh Wind oferece todas as funções de um split e
cumpre a sua função de forma perfeita e eficiente em grandes
espaços onde a procura de ar condicionado é elevada. O sistema
funciona a 12 kW no frio e 13,6 kW no calor, o que o torna
adequado para escritórios, restaurantes, showrooms, lojas e
outros grandes espaços.

 De série
 Opcional

COMANDO DE
SÉRIE
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1 em cada 3 ares condicionados em todo o mundo é fabricado pela Gree

Sistema split

Difusão de ar em 3D

5 ambientes de funcionamento

Fácil instalação

• Salão: frio/quente a média e alta velocidade

• O formato em armário permite uma
instalação fácil e rápida e uma fácil
recolocação, segundo as necessidades.

• Oficina: a operação é mais silenciosa e a
distribuição do ar mais equilibrada
• Poupança de energia, apenas no modo frio
• Restaurante: oscilação horizontal para
distribuição uniforme do ar

Bloqueio de funções
Painel de controlo intuitivo

• Normal: funcionamento de acordo com a
configuração dos modos
MODELO

FRESH WIND 48 3F

Código

3NGR0045

Referência de UI

GVH48AH-M3DNA5A/I

Referência da UE

GVH48AH-M3DNA5A/O

Potência
Potência -7°C
Eficiência energética
Classe energética
Consumo elétrico

Corrente
Alimentação

Faixa de temperatura externa

Conexões

Frío (W)

12000 (3000 ~ 13000)

Calor (W)

13600 (3400 ~ 14000)

(W)

9520

SEER

5.1

SCOP

3.8

Frío / Calor

A/A

Frío (W)

4000 (660 ~ 5400)

Calor (W)

4200 (700 ~ 4400)

Frío (A)

9.5

Calor (A)

9

(V / f / Hz)

380 ~ 415 / 3 / 50

Frío (°C)

+16 ~ +30

Calor (°C)

+16 ~ +30

Frío (°C)

+18 ~ +43

Calor (°C)

-15 ~ +24

Líquido (Pul.)

3/8

Gás (Pul.)

5/8

Comprimento pré-carregado

(m)

5

Comprimento total máximo

(m)

25

Comprimento vertical máximo

(m)

10

Fluxo de ar

(m³/h)

1530 ~ 1850

Pressão sonora

(dB(A))

45 ~ 52

Potência sonora

(dB(A))

56 ~ 63

UNIDADE INTERIOR

Desumidificação

(L/h)

5

Largura da unidade / altura / profundidade

(mm)

580 / 1870 / 400

Largura da embalagem / altura / profundidade

(mm)

738 / 2083 / 545

(kg)

58 / 84

2000

Peso líquido da unidade / bruto

UNIDADE EXTERIOR
Fluxo de ar

(m³/h)

Pressão sonora

(dB(A))

63

Potência sonora

(dB(A))

70

Refrigerante

R410A

Carregamento de refrigerante

(kg)

3.5

Carregamento adicional

(g/m)

50

Largura da unidade / altura / profundidade

(mm)

1018 / 1107 / 440

Largura da embalagem / altura / profundidade

(mm)

1158 / 1130 / 483

(kg)

94 / 105

Peso líquido da unidade / bruto

*Disponível até ao fim de stock.
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1 em cada 3 ares condicionados em todo o mundo é fabricado pela Gree

