
GREE Hansol luftvärmepump

Förstklassig luftvärmepump som är både snygg och effektiv!
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Bästa Energiklassen!
Hansol Luftvärm

epump 



GREE Electric Appliances Inc. är världens största 
luftvärmepumpstillverkare som har satsat all sin 
kunskap för att utveckla GREE Hansols modellserie 
för att bli världsledande på marknaden.

Företaget har över 70 000 anställda varav ca 5000 är 
produktutvecklare, där målet är att utveckla 
världsledande värmepumpar för alla 
väderomständigheter och alla världsdelar.

Utgångspunkten för Hansol modellserie var att 
utveckla en luftvärmepump för det nordiska klimatet 
med bäst energieffektivitet A+++. 
I Hansol modellserie är alla komponenter av bästa 
kvalitet vilket borgar för högsta funktionssäkerhet 
under flera år.

GREES innedelar är vita, smäckra och stilrena just  
med tanken på att de ska smälta in i miljön i de ljusa 
nordiska hemmen. Tack vare detta blir innedelen en 
diskret del av inredningen, dessutom är den en av 
marknadens tystaste med hela sju olika 
fläkthastigheter. Allt detta gör pumpen till en både  
ekonomisk och miljövänlig uppvärmningskälla för ditt 
hem.

Med GREE Hansol kan man rikta luftflödet både 
vertikalt och horisontalt detta gör att luftspridningen 
blir optimal och värmen sprids jämnare i rummet och 
det blir behagligare temperatur i hela utrymmet. 
Inomhusdelen "öppnas" inte i driftläge. GREE Hansol 
25A och 35-A passar även till kylning av kontors och 
serverrum.

Unik I Feel funktion

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 kombinerad med 1 Hz 
styrteknologin möjliggör en jämn och 
behaglig temperatur i området ni befinner 
er. Den avancerade inverteknologin 
möjliggör ett värmespann av 0,6 kW – 4 kW, 
som garanterar en jämn och behaglig 
inomhustemperatur.
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GREE Hansol är utrustad med funktionen 
underhållsvärme 8 C. Den här temperaturinställningen 
är bra till grundvärme för sommarstugor som man inte 
vistas så mycket i under vinterhalvåret.

GREE Hansol förvärmer dessutom alltid 
värmeväxlaren i innedelen innan den startar 
fläkten (i värmeläge) allt för att förhindra 
dragkänslan när luften blåser ut. Det är en stor 
fördel efter avfrostning.

GREE´s intelligenta avfrostningsfunktion är 
behovsstyrd, dvs den känner av när den behöver 
avfrostas till skillnad från traditionella pumpar som har 
tidsbestämd avfrostningscykler. Energibesparingen 
blir på detta sätt högre då onödiga 
avfrostningsperioder undviks.

Aggregatet är även utrustad med ”öppen spis” funktion 
som gör att luftspridningen av den varma luften från 
öppna spisen sprider sig snabbare i bostaden.

Underhållsvärme

Intelligent avfrostningsfunktion

Avfrostning
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GREE I Defrost- avfrostning Traditionell avfrostning
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 Hansol 50-A passar huvudsakligen till större utrymmen.

Hansol 25-A
GWH09TB-S3DNA2D/I

Modell 

Inomhusdel

Utomhusdel

Uppvärmning 

Kyla

Inomhusdelen 

Utomhusdelen

Installationsdata 

 Värme effekt (nominell) 

Användningstemperaturområde

SCOP-värmefaktor 
Energiklass 

Kyleffekt (nominell)
Användningstemperaturområde

Energiklass 
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 

A–E

kW

°C
kW / kW

A–E

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

IP-klass Moisture class
Nominell ström, max A

m

Köldmedie typ/kg 

292x866x209

21-42

0,6–4,0 (3,0)

-25 ∞ +24

5,10

A+++
0,6–3,2 (2,6)

-25 ∞ +43

380,410,460,530,610,670,770 

596x899x378

41

54

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)

15

10

230, 1/50

A+++

8,50

11

0,07

IP24

4

R410A ( 1,2kg )

kW / kW

GWH12TB-S3DNA2B/I

43

50

IP24

7,5

6,35 (1/4”)

20

10

230, 1/50

R410 (1,3 kg)

Hansol 35-A

1,0 – 6,8 (5,6)

-25 ∞ +24
4,0

A+
1,0 – 6,3 (5,3)

-15 ∞ +43

A++

6,40

319x1018x230

34-46
480,560,630,710,790,870,950 

15

0,09

700x955x396

49

56

IP24

14

6,35 (1/4”)

16 (5/8”)

25

10

230, 1/50

R410 (1,6 kg)

Hansol 50-A

0,72–5,5 (3,65)

-25 ∞ +24
4,60

A++
0,7–4,5 (3,5)

-25 ∞ +43
7,00

A++
292x866x209

11
22-43

380,410,460,530,610,670,770 

0,07

596x899x378

9,52 (3/8”)

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.

Tekniska data

ScanMont AB 

Tillfällavägen 15

433 63 SÄVEDALEN

info@scanmont.se

www.scanmont.se

Återförsäljare
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GWH09TB-S3DNA1D/O GWH12TB-S3DNA1B/O

GWH18TC-S3DBA2B/I

GWH18TC-S3DBA3B/O

Artikelnr

Artikelnr

www.energipojkarna.se 031 760 06 40




