
Bora AC

GREEs Bora-kjøleenhet kjøler raskt den varme 
inneluften og er derfor perfekt for både kontor og hjem.
Den stilige, hvite overflaten på inne delen betyr at den 
smelter fint inn i rommet, uavhengig av om den ligger i 
hjemmet eller på kontoret. Den er også stille, diskret og 
kontrollert med en brukervennlig fjernkontroll.
Bora's avanserte omformerteknologi er perfekt for 
kjøling og muliggjør god energieffektivitet (SEER 6.1) 
som garanterer energieffektiv kjøling.

R32

Bora har en I-feel funksjon som med trykk på en 
knapp måler og regulerer romtemperaturen på 
området rundt fjernkontrollen i stedet for på 
innendørsenheten. Innebygd Wifi muliggjør 
fjernkontroll av Bora AC med Gree + -appen.
Det nye, mer miljøvennlige R32-kjølemediet har en 
tre ganger lavere drivhuseffekt enn den tradisjonelle 
R410a. R32 er også mer effektiv enn R410A, noe som 
betyr at det trengs en mindre mengde kuldemedium i 
kjøleaggregatet.

Flott design og miljøvenlig AC



Bora 25-A/WModell
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Installationsdata

SCOP 
Energiklass
Kjøleeffekt (nominell)
Driftsområde

Mål: h x b x d

Vekt

Luftstrøm 

Lydnivå min - max

Mål: h x b x d

Vekt

Lydnivå max  

Rørdimensjon væske

Max rørstrekk
Maks høydeforskjell

Spenning

Rørdimensjon gas

kW
°C

kW
°C

mm

kg

kg

dB (A)

m3/h

mm

dB(A)

tum (mm)
tum(mm)

m

V, fas/Hz

SEER

IP- klass IP

m

Kuldemedie (GWP 675) typ(kg)

250 x 773 x 185

28 – 42

0,6 - 4,4 (3,4)

+5 ∞ +24
4,0

+5 ∞ +43

300, 430, 500, 550 

596 x 842 x 320
31

52

1/4” (6,35)

3/8” (9,52)

20

10

230,1/50

6,1

8,5

IP20

R32  (0,65)

kW / kW

Anbefalt sikring A 10

IP-klass

Driftsområde
Varmeeffekt (nominell)

kW / kW
A - E

Energiklasse A - E

A+

0,6 - 3,6 (3,2)

A++

IP IP24

GWH12AAB-K6DNA4A/I 
GWH12AAB-K6DNA4A/O 

Ditt Miljø AS ble stiftet i 2017 og fungerer som hoved-distributør for Gree 
Electric Appliances Inc sine produkter i Norge.

Med over 570 laboratorier, 8000 FoU-ingeniører, 52 forskningssentre, 
20000 teknologipatenter inkludert over 6000 patenter i oppfinnelsen, er 
GREE dedikert til å produsere innovative banebrytende produkter og et 
omfattende utvalg av klimaanleggsløsinger.
Med over 300 millioner brukere over hele verden

EN AV TRE VARMEPUMPER I VERDEN BLIR PRODUSERT AV GREE!

Kjølemedium etter 5m g/m 20
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