
Console gulv varmepumpe

R410A

Flott og kraftfull varmepumpe!

GREE Console gulvmodell er et perfekt valg når det 
ikke er noen mulighet for en tradisjonell 
veggmontert innendørs del. Console blåser ut luften 
på toppen, men med et enkelt trykk på en knapp på 
innedelen, blåser den også luften fra nedre eksos. På 
denne måten kan du få en varme som er jevnt 
fordelt.
Om sommeren når klimaanlegget brukes, blir den 
kjølige luftstrømmen rettet oppover, noe som er 
optimalt når varmepumpen brukes som vekselstrøm. 
Når den varme luften stiger og konsollen blåser den 
kjølige luften oppover, blandes disse og en 
behagelig temperatur oppnås.

Gree Console er en hvit slank og stilig innendørs 
del, nettopp med tanke på at den skal passe fint 
inn i de lyse nordiske hjemmene.
Consolen er også utmerket som klimaanlegg for 
kontorplasser.



www.ditt-miljo.no

Verdens største produsent av 
luftkilde-varmepumpe Gree 
produserer hver tredje 
varmepumpe produsert i 
verden.
Gree har 80.000 ansatte, 
hvorav 8000 er 
produktutviklere. Selskapets 
årlige omsetning overstiger 
20 milliarder dollar.

Console 35-A R410AModell
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Installationsdata

SCOP - varmefaktor
Energiklasse
Kjøleffekt (nominell)
Driftsområde

Mål h x b x d

Vekt

Luftstrømning (min-max)

Lydnivå (min-max)

Mål h x b x d

Vekt

Lydnivå max (1 m avstand) 

Rørdimension, væske

Max rørlengde

Max nivåskille

Spenning

Rørdimension, gass

kW
°C

kW
°C

mm

kg

kg

dB (A)

m3/h

mm

dB(A)

tum (mm)

tum (mm)

m

V, fas/Hz

SEER - kjølefaktor

IP -klasse IP

m

Kuldemedie typ/kg

600 x 700 x 215

25 – 42

1,5 - 5.6 (3,8)
-22 ∞ +24

4,1

-15 ∞ +43

280-600 

596 x 848 x320

30,5

52

1/4(6,35)

3/8(9,52)

20
10

230,1/50

7,0

15,5

IP20

R410A / 0,75 kg

kW 

Anbefalt sikring A 13

IP-klasse

Driftsområde

Varmeeffekt (nominell)

kW 
A - E

Energiklasse A - E

A+

0,8 - 4,4 (3,5)

A ++

IP IP24

GEH12AA-K6DNA1A/I
GEH12AA-K6DNA1A/O

Strømforsyning utedelen

Teknisk data

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!
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Gassmengde etter 5 m g/m 16




