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O FIRMIE Firma Gree po raz pierwszy wprowadziła na rynek HVAC zaawansowany technologicznie system  
klimatyzacyjny ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF. W odróżnieniu od innych  
chińskich marek, które w tym okresie kupowały technologie od dostawców zagranicznych, firma Gree 
koncentrowała się na opracowywaniu i wdrażaniu własnych innowacji.

1998

Firma Gree opracowała pierwszy na świecie system multi VRF z pompą ciepła pracujący w niskiej  
temperaturze otoczenia (Low Ambient Temperature Heat Pump Multi VRF System), chroniony 19 patentami  
i uznany za „przodujący w skali globalnej”.

2005
Poznaj markę GREE

Marka Gree to 25 lat doświadczenia w produkcji i dystrybucji klimatyzatorów na  
całym świecie, od 13 lat również w Polsce. W tym roku firma Free Polska – będąca  
wyłącznym importerem urządzeń klimatyzacyjnych marki Gree w Polsce – podjęła nowe 
wyzwanie, jakim jest wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań komercyjnych marki 
Gree – zaawansowanych systemów klimatyzacji GMV 5.

W trosce o środowisko naturalne i w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania  
technologiczne, Gree prezentuje innowacyjne systemy klimatyzacji, które dzięki 
oszczędności zużycia energii elektrycznej są przyjazne środowisku naturalnemu.

Systemy klimatyzacji GMV 5 umożliwiają kombinację wielu różnych rodzajów  
jednostek wewnętrznych z jedną centralną jednostką zewnętrzną. Ze względu na 
wszechstronność systemy te mogą być wykorzystywane zarówno w rozwiązaniach  
indywidualnych, jak i przy olbrzymich inwestycjach komercyjnych.

Nasze zaangażowanie w tworzeniu innowacyjnych technologii doceniają ogólnoświatowe 
organizacje certyfikujące (m.in. ISO 9001, CE, TÜV, EMC, GS) oraz odbiorcy na  
całym świecie. Wybierając produkty Gree, wybierają Państwo najwyższej jakości  
produkt ekologiczny, zapewniający klientowi niebywały komfort użytkowania.

Firma Gree opracowała system multi VRF GMV (GMV Digital Multi VRF System) oraz system multi VRF  
z falownikiem DC (DC Inverter Multi VRF System), przełamując w ten sposób monopol marek japońskich 
i wchodząc na rynek wysokiej jakości systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego.

2002

2006 W 2006 r. firma Gree wprowadziła pierwszy na świecie cyfrowy system VRF z odzyskiem 
ciepła (Heat Recovery Digital Multi VRF System), który został objęty programem 2007  
National Torch Program i potwierdził kompetencje firmy Gree w zakresie wykorzystania  
zaawansowanych technologii w produkcji systemów o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego.

Zgodnie z filozofią oszczędzania energii i ochrony środowiska firma Gree rozpoczęła pracę nad  
bardziej ekologicznym systemem GPDS DC Inverter Multi VRF Home-GMV, który ostatecznie  
wprowadzono na rynek w 2009 r. System ten łączy klimatyzację, podgrzewanie wody oraz ogrzewanie  
podłogowe,a jego współczynnik IPLV wynosi nawet 6,6.

2007

Modułowy system multi VRF z odzyskiem ciepła i falownikiem DC (Modular Heat Recovery DC Inverter 
Multi VRF System) oraz system multi VRF z falownikiem DC (DC Inverter Multi VRF System) firmy Gree  
zostały objęte odpowiednio programem 2010 National Torch Program oraz programem 2010 National 
New Products Program.

2010

Firma Gree wprowadziła na rynek system multi VRF z falownikiem DC (GMV5 All DC Inverter Multi VRF). 
System ten posiadał najlepszy w branży współczynnik EER i dokonał przełomu w obszarze komfortu, 
inteligentnego sterowania oraz elastyczności projektowania.

2012

Systemy VRF marki Gree od roku 2013 są stale obecne wśród najbardziej znanych systemów  
klimatyzacji VRF w Europie. Free Polska jako generalny importer marki Gree wprowadziła w roku 2014 
systemy VRF GMV4, które z sukcesem sprzedano w roku 2015. 
Na bazie zdobytych doświadczeń zdecydowaliśmy się wdrożyć na rynek  najnowsze systemy Gree 
GMV5 i jesteśmy pewni, że będą one jedną z najciekawszych serii Commercial w Polsce. 

  2013 
- 2016
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Szanuj środowisko 
razem z          !
Dlaczego ekologia jest 
dla nas taka ważna?
Marka GREE to nie tylko nowe technologie, ale również ludzie. 
To w trosce o nich przykładamy tak wielką wagę do EKOLOGII. 
Od lat stosujemy w swoich urządzeniach ekologiczny czynnik 
R410A, a nasze produkty odznaczają się wysokimi wartościami 
sezonowych współczynników efektywności energetycznej EER i COP. 
Również dzięki tym działaniom doceniają nas ogólnoświatowe organi-
zacje certyfikujące – ISO 9001, CE, TÜV, EMC, GS oraz setki tysięcy 
klientów na całym świecie.
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CECHY PRODUKTÓW

Elementy konstrukcyjne

Złocone lamele skraplacza.
Antykorozyjne złocone lamele są 3 razy lepsze niż 
tradycyjne.

Wewnętrznie rowkowane rury.
Specjalne wąskie rowki wewnątrz rur miedzianych 
wymiennika poprawiają wydajność wymiany ciepła.

Wbudowana pompka skroplin. 
Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu 
skroplin w sytuacji gdy nie jest możliwy odpływ 
grawitacyjny.

Zmywalny filtr powietrza.
Filtry są łatwe do demontażu oraz proste do 
oczyszczenia z kurzu za pomocą odkurzacza lub wody.

Wysokiej jakości silniki.
Wysokiej jakości silniki umożliwiają ciągłą 
i cichą pracę.

Zewnętrzne grzałki elektryczne.
Zewnętrzne grzałki znacznie poprawiają wydajność 
ogrzewania i oszczędzają energię.

Wysoka sprawność.
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać 
wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu.

Inteligentne odszranianie.
Inteligentna kontrola pozwala na włączenie funkcji 
odszraniania tylko wtedy, kiedy to niezbędne. 
Poprawia to sprawność ogrzewania i oszczędza 
energię.

Funkcja oszczędzania energii.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury 
są w ograniczonym zakresie, więc energia jest 
oszczędzana.

Precyzyjna kontrola temperatury.
Zmiany temperatury są kontrolowane z dokładnością 
do 0,5°C.

Pionowy ruch żaluzji.
Pionowe żaluzje powietrza wywiewanego mogą 
poruszać się w celu efektywnego nawiewu i 
jednakowego rozkładu temperatury w pomieszczeniu.

Poziomy ruch żaluzji.
Poziome żaluzje powietrza wywiewanego mogą 
poruszać się w celu efektywnego nawiewu 
i jednakowego rozkładu temperatury w pomieszczeniu.

Gorący start.
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie 
nawiewać powietrze wtedy kiedy, zostanie osiągnięta 
odpowiednio wysoka temperatura.

Funkcja Turbo.
Uruchomienie nawiewu powietrza z wysoką prędkością 
wentylatora, aby szybko uzyskać ustawione parametry 
(chłodzenie lub grzanie).

Doprowadzenie świeżego powietrza.
Można doprowadzić do jednostki wewnętrznej pewną 
ilość świeżego powietrza aby spełnić wymagania 
nawiewu świeżego powietrza.

Komfortowy tryb nocny.
Ustawienie temperatury i niska prędkość nawiewu 
jednostki wewnętrznej może wprowadzić wyższy 
komfort użytkowania klimatyzatora w porze nocnej.

Funkcja cichej pracy. 
Zapewnione działanie z niskim poziomem hałasu dzięki 
nawiewowi powietrza z bardzo niską prędkością i z 
automatycznymi ustawieniami jednostki wewnętrznej.

Funkcja pamięci.
Urządzenie może zapamiętać stan pracy przed 
zanikiem pamięci i automatycznie powrócić do tych 
ustawień po przywróceniu zasilania.

Kompaktowa konstrukcja.
Wymiary zaprojektowanych jednostek są mniejsze, co 
ułatwia to montaż i transport i oszczędza koszty.

Łatwiejsza konserwacja.
Wymiana podzespołów i konserwacja jednostek jest 
łatwiejsza.

Samooczyszczanie.
Po wyłączeniu klimatyzatora, wentylator jednostki 
wewnętrznej będzie działał z niską prędkością przez 
kilka minut do osuszenia wewnętrznych elementów 
urządzenia.

Samodiagnoza.
Kody błędów są wyświetlane na wyświetlaczu
sterownika dla szybkiego i łatwego rozwiązania 
problemu.

Niskie napięcie rozruchu.
Jednostka jest przystosowana do bezpiecznego 
uruchomienia nawet kiedy napięcie zasilania jest 
poniżej normy.

Grzanie w niskiej temperaturze.
Jednostka umożliwia uruchomienie oraz normalną 
pracę przy temperaturach mniejszych niż -20°C
i zapewnia odpowiednią moc grzania.

Praca modułowa.
Jednostki zewnętrzne mogą działać po kilka razem 
jako moduły, więc sterowanie mocą chłodniczą jest 
precyzyjne i niezawodne.

Kompleksowa ochrona.
Jednostki są wyposażone w różne funkcje ochrony 
w celu zapewnienia niezawodności

Wysokie ESP.
Wysokie ciśnienie statyczne zapewnia dłuższe odległości 
dla nawiewu powietrza aby zapewnić odpowiednią 
wydajność chłodzenia.

Szeroki zakres napięcia.
Jednostka może pracować w szerokim
zakresie napięcia zasilania, co znacznie 
ogranicza wpływ temperatury otoczenia.

Szeroki zakres działania.
Jednostka może pracować w szerokim zakresie regulacji, 
co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia.

Kilka prędkości wentylatora.
Wentylator jednostki wewnętrznej może działać
z wieloma prędkościami nawiewu, dla 
zapewnienia wymaganego przepływu powietrza.

Modułowa konstrukcja.
Wysoka sprawność sprężarki zapewnia
także niezawodne działanie.

24 godzinny timer.
Urządzenie można ustawić na dowolny czas włączenia 
lub wyłączenia w ciągu dnia (najmniejszy przedział 
czasowy to 5 minut).

Timer tygodniowy.
Urządzenie można ustawić na dowolny czas
włączenia lub wyłączenia w ciągu tygodnia.

Przełączanie °C/°F.
Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnięcie 
jednoczesne przycisków MODE i „-”, pozwoli na zmianę 
wyświetlenia jednostki temperatury °C/°F.

Zegar.
Aktualny czas może być wyświetlany na sterowniku.

Blokada klawiatury.
Blokada zabezpiecza przed przypadkowymi lub 
błędnymi ustawieniami np. przez dzieci.

Sterowanie kartą otwierania drzwi.
Funkcja sterowania kartą otwierania drzwi jest 
dedykowana dla pokoi hotelowych. Wyciągnięcie karty 
z bramki automatycznie wyłącza klimatyzator.

Monitoring sieciowy.
Monitorowanie parametrów i sterowanie dostępnych 
jednostek jest możliwe na odległość, dzięki 
połączeniom sieciowym.

Funkcja monitoringu.
Sterowanie jednostką wewn. może mieć monitorowane 
zdalnie i blokowane ustawienia jak włącz/wyłącz, 
temperatura, tryb działania, funkcja oszczędzania 
energii itp.

Centralne sterowanie.
Włączenie, wyłączenie i regulacja parametrów na 
odległość.

Miejsce instalacji.
Dowolność wyboru miejsca instalacji.

Wielkość panelu.
Wielkość panelu dopasowana do sufitów rastrowych 
typu EURO.

Kompaktowy panel.
Kompaktowy panel kasety.

Dwukierunkowy nawiew.
Dwukierunkowy nawiew powietrza.

Wysokość 178 mm.
Wysokość jednostki 178 mm.

Nowy wyświetlacz.
Nowy wygląd wyświetlacza LED. 

Szroki kąt nawiewu.

Eleganckie wzornictwo.

Niskie wartości.
Urządzenie pracuje przy niskiej wartości ciśnienia 
statycznego generując wysoką wydajność.

Zabezpieczenie silnika.
Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem.

Energooszczędny silnik.
Energooszczędny silnik wentylatora DC.

Łatwa instalacja. Efektywne chłodzenie/grzanie.

Maksymalna wydajność 45KW

Automatyczne ponowne uruchomienie.
Po utracie zasilania jednostka powróci do 
poprzednich ustawień użytkownika.

Integracja z BMS.
Możliwość integracji instalacji występujących  
w obiekcie, spaja wszystkie systemy w jedną całość.

Nowy wygląd panelu.new

Wygoda i zdrowie

Wysoka sprawność i oszczędność

Udogodnienia

Wszechstronność

Niezawodność i sterowanie Kontrola
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Systemy 
   GMV5
Kluczowe cechy

GMV5 DC Inverter Multi VRF system z bardzo  

wydajnymi sprężarkami inwerterowymi ma cztery 

doskonałe cechy odróżniające go od systemów 

stosowanych w tradycyjnych klimatyzatorach: 

• doskonałe parametry energooszczędności

• zwiększona precyzja działania i niezawodność

• inteligentna kontrola parametrów pracy 

• najnowocześniejsza technologia
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Zastosowanie wyłącznie sprężarek z falownikami DC

Konstrukcja komory wysokiego 
ciśnienia umożliwia zwiększenie 
sprawności przy wysokiej 
i średniej częstotliwości.

Nowy silnik DC
(uzwojenie koncentryczne) 
poprawia sprawność przy 
niskiej częstotliwości

Spraw
ność
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Uzwojenie rozłożone Uzwojenie koncentryczne 

Prędkość obrotowa (obr./min.)

Wyjściowy
moment
obrotowy
(Nm) 

Maksymalna
regulacja
momentu
obrotowego

Tradycyjna
regulacja
momentu
obrotowego

Prąd sprężarki

Tradycyjna regulacja

Sinusoida 
momentu 
obrotowego Napięcie

Natężenie

Wymaganie systemu

Regulacja bezstopniowa Gree

Częstotliwość wentylatora

Regulacja pracy silnika  DC z sinusoidą 180°

Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 1200 do 7200 obr./min.

Sinusoida 
momentu 
obrotowego Czas

Natężenie

Napięcie

Zastosowanie wyłącznie sprężarek z falownikami DC

• W systemie zastosowano sprężarkę 
z falowinikiem All DC.  Sprężarki 
te mają możliwość bezpośredniego 
poboru gazu, co znacznie poprawia 
ich sprawność.

• Bardzo wydajny silnik permasynowy zapewnia lepsze  
parametry pracy sprężarki inverterowej ALL DC. 

• Technologia maksymalnej regulacji momentu 
obrotowego przy minimalnym natężeniu prądu  
umożliwia redukcję strat energii na uzwojeniu 
urządzenia w celu osiągnięcia wyższej sprawności.

• Regulacja momentu obrotowego przy niskiej 
częstotliwości umożliwia bezpośrednią regulację 
momentu obrotowego silnika, dzięki czemu silnik 
wentylatora może pracować z niską prędkością. 
Użytkownicy zyskują wyższy komfort przy jednoczesnym 
spełnieniu wymagań systemu.

• Technologia silnika inwerterowego DC  
z sinusoidą 180° z falą sinusoidalną 180o umożliwia 
uzyskanie różnych temperatur w różnych 
miejscach oraz znaczne ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu  
maksymalnego komfortu użytkowników. 

Technologia inverterowa ALL DC
W systemach zastosowano sprężarki inwerterowe All DC. Konstrukcja komory wysokiego ciśnienia sprężarki  
o wysokiej sprawności, powoduje zmniejszenie ryzyka przegrzania i powoduje wzrost efektywności sprężania. 
W porównaniu do komory niskiego ciśnienia sprawność sprężania uległa poprawie. Z kolei zastosowanie  
bardzo wydajnego silnika permasynowego, zapewnia jeszcze lepsze parametry pracy niż w tradycyjnych  
sprężarkach  z falownikami ALL DC.

Wysoka wydajność sprężarki

Ulepszony silnik DC inwerterowy

OPIS SYSTEMU GMV5 & GMV5 SLIM

WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ
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Regulacja stopniowa

Regulacja bezstopniowa Gree

Częstotliwość silnika wentylatora z falownikiem

Przed Po

64 HP

64 HP
WCZEŚNIEJ TERAZ

Firma A GMV 5

GMV 5

Konkurencja

Chłodzenie

Ogrzewanie

Bezczujnikowy silnik wentylatora z falownikiem DC

Bezbiegunowa technologia CAN podnosząca sprawność komunikacji 

Dzięki kompaktowej konstrukcji jednostkę zewnętrzną można transportować na dach budynku korzystając z windy, 
bez potrzeby użycia dźwigu. Ułatwia to zarówno dostawę, jak i montaż. 

• Gree to pierwsza firma w branży wykorzystująca bezbiegunową technologię komunikacji CAN. Technologia 
CAN zapewnia szybszą reakcję systemu, łatwiejsze usuwanie problemów z instalacji oraz bardziej wiarygodne dane.

Maksymalna moc 64 HP – największa dowolna kombinacja

Oszczędności dzięki niższemu kosztowi systemu i instalacji

• Bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie od  
5 Hz do 65 Hz to większa energooszczędność  
w porównaniu z tradycyjnymi silnikami z falownikami.

•  Technologia regulacji bezczujnikowej gwarantuje 
niższy poziom hałasu i wibracji oraz bardziej 
stabilną pracę.

Maksymalna wydajność pojedynczej jednostki zewnętrznej wynosi 16 HP, a moc maksymalnej kombinacji 
to nawet 64 HP, co oznacza najwyższy poziom w branży.

Wskaźnik parametrów 
użytkowych Firma A sieć wielojednostkowa VRF Sieć CAN z urządzeniami GMV5

Niezawodność
Kontrola oprogramowania Kontrola sprzętu, wyższa niezawodność

Błąd komunikacji jednego urządzenia może 
prowadzić do awarii całej sieci

Po wystąpieniu błędu w jednym urządzeniu jest ono  
usuwane z sieci bez jakiegokolwiek wpływu na inne urządzenia

Sprawność komunikacji
Niskie wykorzystanie Wysokie wykorzystanie

Prędkość komunikacji wynosi 10 kbps. Prędkość komunikacji wynosi 20 kbps.

Kompatybilność Jedna główna sieć, trudno dodać  
nowe urządzenie Wielojednostkowa sieć główna, łatwo dodać nowe urządzenie

Odległość komunikacji 1000 m 1500 m

Zwiększona wydajność modułów

Technologia transmisji danych

• Zakres napięcia roboczego systemu GMV5  
został rozszerzony do 320-460 V, co przekra-
cza krajowy standard, wynoszący 342-420 V.  
Umożliwia to dobrą pracę systemu w instala-
cjach o niestabilnym napięciu.

• Zakres roboczych temperatur zewnętrznych rozsze-
rzono od -5 do +52 oC w trybie chłodzenia oraz  
od -20 do +24 oC w trybie ogrzewania.

Szeroki zakres pracy

Łatwy montażEnergooszczędny silnik wentylatora ALL DC
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Koszt eksploatacji

Oszczędność do 15%
Oszczędność do 20%

Tryb zwykły Tryb oszczędzania energii 1 Tryb oszczędzania energii 2
Tryb działania

Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych: 80 szt.

Zewnętrzny
wymiennik ciepła

Zewnętrzny
wymiennik ciepła

Firma A

GMV 5

GMV 5 Firma A

Odszranianie

Czas

Grzanie
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ia Odszranianie

Inteligentny tryb odszraniania Gree

Odszranianie rozpoczyna się 
jeśli szron jest wykrywany 
przez jednostkę

Zakończenie
cyklu Odszranianie

Grzanie

W
yd

aj
no

ść
 g

rz
an

ia

Odszranianie

Tradycyjny tryb odszraniania

Przechowywanie i rozprowadzanie czynnika chłodniczego

W systemach GMV5 możemy stworzyć kom-
binację 4 modułowych jednostek zewnętrz-
nych. Daje nam to wówczas możliwość połą-
czenia aż 80 jednostek wewnętrznych. Jest to 
szczególnie korzystne w przypadku budynków 
biurowych oraz hoteli. 

System GMV5 nie posiada zbiornika cieczy, a nadmiar czynnika chłodniczego jest przechowywany w przewodach 
rurowych. Taki zabieg pozwala na zmniejszenie do minimum jego ilości oraz zwiększa dokładność regulacji  
czynnika chłodniczego.

Wysoka sprawność

Dzięki zaawansowanej technologii bazującej wyłącz-
nie na sprężarkach inwerterowych All DC,, optymal-
nie zaprojektowanemu systemowi oraz bezbłędnej  
technologii inteligentnego sterowania współczynnik 
IPLV dla systemu GMV5 All DC wynosi aż 6,8.

System GMV5 ma dwa tryby oszczędzania energii 
elektrycznej:

Tryb 1:
W trybie automatycznego oszczędzania ener-
gii system dokonuje samodzielnej regulacji 
parametrów odpowiednio do bieżącego za-
potrzebowania, zmniejszając w ten sposób zu-
życie energii elektrycznej. Tryb ten umożliwia 
zmniejszenie zużycia energii nawet do 15%.

Tryb 2:
W trybie wymuszonego oszczędzania energii 
system wymusza zmniejszenie zużycia energii. 
Tryb ten umożliwia zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej nawet do 20%.

Zaawansowany, inteligentny tryb odszraniania Gree wybiera najlepszy sposób odszraniania dopasowany odpowied-
nio do temperatury na zewnątrz budynku oraz stanu pracy urządzenia. System ten poprawia znacznie wydajność  
działania oraz wpływa na komfort użytkowania. 

Komfort

Wygoda projektowania

Czynnik chłodniczy
Mniejsze zużycie energii

OSZCZĘDOŚĆ ENERGII
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Nocny tryb pracy
LEPSZY KOMFORT

Firma A

Metoda
alokacji

Porównanie
sprawności

Praca urządzenia jest 
bardziej kosztowna
i wiąże się z wyższym 
ryzykiem uszkodzenia

Pracujące urządzenie 
zużywa mniej energii 
i pozostaje w dobrym 
stanie technicznym

6 HP (częściowe obciążenie)
+

6 HP (częściowe obciążenie)

Gree GMV

HP (pełne obciążenie)
+

2 HP (niskie obciążenie)2

10

Po Przed

Wysoka temp. powyżej 76 ºC
Średnia temp. 65 ºC
Niska temp. 50 ºC
Przechłodzenie konwencjonalne 44 ºC
Przechłodzenie GMV 39 ºC

O
bieg przechłodzenia

Zawór zwrotny

Zawór EXV

Zawór EXV

Filtr

Zewnętrzny
wymiennik ciepła

Wentylator

Zawór
4-drogowy

Sprężarka

Maks. temperatura zewnętrzna
Praca
w trybie nocnym

Wydajność %

Obciążenie %8 godzin 9 godzin

Min. 45 dB(A)
Poziom hałasu
podczas pracy
dB(A)

Poziom hałasu
podczas pracy
dB(A)

Przepływ
powietrza

Optymalny rozdział mocy

Inteligentna kontrola zapotrzebowania mocy, zapewniająca najwyższą 
sprawność

• Jeśli całkowite obciążenie wynosi powyżej 
75% mocy działającego systemu, włączana 
jest dodatkowa jednostka.

•  Gdy całkowite obciążenie wynosi poniżej 40% 
mocy działającego systemu, jedna jednostka 
jest automatycznie wyłączana.

•  W związku z tym każda jednostka obsługuje 
40-75% całkowitego obciążenia.

•  Eksperymentalnie wykazano, że koszt 
klimatyzacji jest najniższy, gdy urządzenia 
klimatyzacyjne działają w zakresie 40-75% 
mocy. 

•  Obieg wymiany ciepła może regulować 
pierwszy proces dochładzania wymienni-
ka ciepła. Stopień przechłodzenia może  
osiągnąć nawet 11 ºC.

•  Obieg dochładzania umożliwia uzyskanie 9 ºC 
dochładzania wtórnego w celu zagwarantowania 
wysokiej sprawności chłodzenia i ogrzewania.

Technologia regulowanego dochładzania czynnika, zapewniająca 
optymalne chłodzenie i ogrzewanie

Wygodna konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania

System GMV5 działa w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych. Niezależnie od tego, czy jest mroźna zima 
czy gorące lato, gwarantowane jest normalne działanie systemu bez najmniejszego hałasu, co znacznie podnosi  
komfort użytkowania.

• System w ciągu dnia zbiera dane o temperaturze 
otoczenia i rejestruje najwyższą temperaturę. 
Nocą, system automatycznie przechodzi w tryb 
cichej pracy. Jest 9 trybów cichej pracy, które 
można ustawić w zależności od wymagań.

System można przestawić na ten tryb, aby zagwarantować niski poziom hałasu przez cały czas pracy systemu. 
Poziom hałasu wynosi zaledwie 45 dB(A).

1. Optymalna konstrukcja
 Po wielokrotnych testach w laboratorium obli-

czeniowym mechaniki płynów (CFD) opracowa-
no nową konstrukcję łopatek wentylatora w celu  
redukcji wibracji wentylatora w czasie pracy.  
Poziom hałasu obniżono o 3 dB(A).

2. Aerodynamika wentylatora osiowego 3D
 W porównaniu do wentylatora konwencjonalne-

go umożliwia zwiększenie przepływu powietrza 
o 12%, co prowadzi do poprawy sprawności  
i zmniejszenia poziomu hałasu.

Cichy tryb pracy w nocy

 Cicha praca w trybie wymuszonym

Regulacja cichej pracy
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cicha rozmowa
słyszana
z odleg. 1,5 m

czytelniaklimatyzator
Gree

pomieszczenie
regulacji
dźwięku

GMV5 (wewnątrz budynku)

biuro

Tc
 (º

C
)

Czas

Wydajność osiąga 100% w ciągu 210 s (dane dla systemu 64HP)

Niska
prędkość

Średnio-niska
prędkość 

Średnia
prędkość

Średnio-wysoka
prędkość

Wysoka
prędkość

Turbo

separator oleju
pierwszego stopnia

separator oleju
drugiego stopnia

Schemat przechowywania oleju przed powrotem oleju

Sprężarka

Czujnik
wysokiego ciśnienia

Zewnętrzny 
wymiennik ciepła

Elektroniczny
zawór rozprężny

Wewnętrzny
wymiennik ciepła

Czujnik niskiego ciśnienia

Działanie powrotu oleju

Sprężarka

Regulacja ciśnienia

Zewnętrzny 
wymiennik ciepła

Elektroniczny
zawór rozprężny

Wewnętrzny
wymiennik ciepła

Regulacja ciśnienia

Działanie przechowywania oleju

Sprężarka

Działanie
przechowywania oleju

Zewnętrzny 
wymiennik ciepła

Elektroniczny
zawór rozprężny

Wewnętrzny
wymiennik ciepła

Moduł wyłączony

Separator oleju

Sprężarka Sprężarka

Moduł włączony

Separator oleju

Rura 
tłoczenia

Rura
odpływowa

Rura
wyrównywania
poziomu oleju

Cicha praca jednostki wewnętrznej

W jednostkach wewnętrznych systemu GMV5 
zastosowano również silniki inverterowe DC  
w celu uzyskania bezstopniowej regulacji.  
Odpowiednio do temperatury wewnętrznej 
lub potrzeb użytkownicy mogą ustawić ten 
tryb przy pomocy sterownika przewodowego.  
Najniższy poziom hałasu wynosi zaledwie  
22 dB(A). 

Szybki rozruch w trybie ogrzewania

Sprężarka inwerterowa może po rozruchu dzia-
łać z wysoką częstotliwością, wytwarzając w ten 
sposób więcej ciepła. 

7-biegowy wentylator jednostki wewnętrznej

Możliwe jest ustawienie 7 prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej przy pomocy sterownika przewo-
dowego. Dostępne ustawienia prędkości: automatyczna, niska, średnio-niska, średnia, średnio wysoka, wysoka 
oraz turbo. Gdy sterownik przewodowy jest włączony, naciśnij przycisk „FAN”, aby ustawić prędkość wentylatora 
cyklicznie, jak poniżej:

Zaawansowana technologia zapewnia doskonałe parametry pracy

W ciągu 10 lat prac badawczo-rozwojowych system GMV5 firmy Gree przy zastosowaniu wysokiej jakości kompo-
nentów elektrycznych, części mechanicznych, technologii sterowania oraz technologii komunikacji wypracowana 
technologia zapewnia doskonałe paramtery pracy.

Technologia sterowania dwustopniową separacją oleju (chroniona patentem)

Separator oleju pierwszego stopnia wykorzystu-
je filtrujący zawór rozprężny o sprawności separacji 
wynoszącej 98%; Separator oleju drugiego stopnia 
wykonuje separację pozostałych 2% oleju w czynni-
ki chłodniczym ze sprawnością separacji wynoszącą 
95%. Ogólna sprawność separacji oleju osiąga 
wartość 99,9%. 

Nowa regulacja powrotu oleju firmy Gree reguluje powrót oleju w instalacji oraz stan przechowywania oleju w każdej 
sprężarce, co znacznie wydłuża ich żywotność.

System wykorzystuje specjalistyczną technologię prze-
chowywania oleju w każdej sprężarce. System ten  
reguluje odpowiedni poziom oleju dla prawidłowe-
go działania sprężarki.

Specjalistyczna regulacja 
przechowywania oleju sprężarki

Technologia regulacji wyrównywania poziomu oleju
• Wyrównywanie poziomu oleju pomiędzy wszyst-

kimi modułami.
• Na podstawie bieżącego stanu pracy każdego 

modułu (agregatu) i sprężarki system reguluje 
pracą sprężarek tak aby wyrównać poziomu oleju 
w każdym module.

• Wyrównanie poziomu oleju pomiędzy wszystkimi 
sprężarkami.

• Do sprężarki przewo-
dem ssącym doprowa-
dzany jest czynnik chłod-
niczy, który następnie 
przepływa przez insta-
lację chłodzenia. Może 
on regulować poziom 
oleju i minimalną obję-
tość  oleju wymaganą 
przez każdą sprężarkę, 
tak aby uzyskać jedna-
kowy poziom oleju we 
wszystkich sprężarkach.

Technologia zarządzania olejemWyższa sprawność

18 1919



WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ

Czujnik niskiego ciśnienia

Czujnik wysokiego ciśnienia

Sterowanie
systemu

Identyfikacja
systemu

Detekcja
ciśnienia

Sprężarka o stałej prędkości pracy

napięcie

natężenie

napięcie

natężenie

Sprężarka inwerterowa

Działanie
przez 8 godzin

Działanie
przez 8 godzin

Działanie
przez 8 godzin

Działanie
przez 8 godzin

Warstwa hydrofilowa

Warstwa ochronna Golden Fin 
( żywica epoksydowa 
i modyfikowany akryl)

Odporny na korozję stop Al-Mn

Inteligentne sterowanie detekcją
•  Sterowanie detekcją czujników ciśnienia

Czujniki ciśnienia precyzyjnie odczytują warto-
ści wysokiego i niskiego ciśnienia w systemie  
i pozwalają na wyregulowanie pracy sprężarki 
i wentylatora tak aby system pracował w opty-
malnych warunkach umożliwiających jak naj-
mniejsze zużycie energii elektrycznej.

•  Sterowanie detekcją czujników temperatury
System jest wyposażony w różne czujniki temperatury, mierzące temperaturę otoczenia, temperaturę wewnętrz-
ną oraz temperaturę odparowania czynnika chłodniczego, na podstawie których można określić stan pracy 
systemu.

Sterowanie elektronicznymi zaworami rozprężnymi

Elektroniczny zawór rozprężny nie tylko tłumi, 
ale i reguluje, przepływ czynnika chłodniczego. 
System wykorzystuje sterowanie opartego na 
dwóch elektronicznych zaworach rozprężnych do 
precyzyjnej regulacji przepływu czynnika chłod-
niczego i zapewniania niezawodnego działania 
systemu. 

Mniejsze oddziaływanie na sieć zasilającą

Częstotliwość rozruchu sprężarki inwerterowej jest 
stopniowo podnoszona od 0 Hz do ustawionej 
częstotliwości roboczej. Natężenie prądu roz-
ruchowego wirnika sprężarki jest zmniejszane 
poprzez redukcję momentu obrotowego  
obciążenia, przez co oddziaływanie na sieć zasila-
jącą podczas rozruchu maleje, przy jednoczesnym 
spadku oddziaływania elektromagnetycznego na 
sprężarkę.

Podstawowym materiałem złotego użebrowa-
nia jest odporny na korozję stop aluminium  
i manganu (Al-Mn) powleczony złotą warstwą 
ochronną (składniki: żywica epoksydowa i mody- 
fikowany akryl, bez silikonu); wyniki testu od-
porności na korozję z wykorzystaniem mgły  
solnej są o 200%-300% wyższe niż w przypadku  
normalnego ożebrowania niebieskiego*. 

Uwaga: Testy z wykorzystaniem mgły solnej przeprowadzono
w laboratorium badań chemii materiałów firmy Gree.

Sterowanie automatycznym wyłączeniem awaryjnym

Do jednostki zewnętrznej może zostać doprowa-
dzony sygnał z alarmu przeciwpożarowego. W sytu-
acji zagrożenia jednostka automatycznie się wyłączy  
aby uniknąć ewentualnych dodatkowych strat.

Automatyczna
alokacja lokalizacji
jednostek zewnętrznych
i jednostek wewnętrznych

Automatyczne liczenie
liczby jednostek zewnętrznych
i jednostek wewnętrznych

Automatyczna
detekcja błędów

Kontrola błędów
w przewodach
w czasie rzeczywistym

Automatyczne
rozpoczynanie
usuwania błędów

System GMV5 posiada pięć automatycznych funkcji  
usuwania błędów:
• Automatyczna alokacja adresów jednostek wewnętrz-

nych i jednostek zewnętrznych
• Automatyczna detekcja liczby jednostek wewnętrznych 

i jednostek zewnętrznych
• Automatyczna detekcja błędów
• Automatyczne rozpoczynanie usuwania błędów
• Ocena w czasie rzeczywistym błędów w przewodach.

Aby zwiększyć żywotność całego układu kolejność pracy modułów zewnętrznych zmienia się okresowo co 8 h bez 
ponownego uruchamiania systemu. Dzięki temu przedłuża się maksymalnie żywotność systemu.

Praca modułowaInteligentne sterowanie

Ochrona antykorozyjna

Usuwanie błędów

20 2121



WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ

BŁĄD

BŁĄD

BŁĄD

Doskonałe działanie w warunkach awaryjnych w celu zapewnienia 
nieprzerwanego działania instalacji

• Praca modułu w trybie awaryjnym
System GMV5 może obsługiwać kombina-
cję 4 modułów jednostek zewnętrznych.  
W przypadku wystąpienia błędu w jednym  
z modułów pozostałe działają w trybie  
awaryjnym w celu podtrzymania działania  
klimatyzacji.

•  Praca sprężarki w trybie awaryjnym
Wszystkie sprężarki w każdym module to 
sprężarki inwerterowe DC. W przypadku  
wystąpienia błędu w jednej sprężarce pozo-
stałe działają w trybie awaryjnym.

Wysokie wartości ciśnienia statycznego

System GMV5 umożliwia ustawienie czterech 
poziomów ciśnienia statycznego. W przypadku  
jednostki zewnętrznej można ustawić ciśnienie do  
82 Pa. Ta wersja jest szczególnie przydatna  
w przypadku konieczności instalacji agregatu  
wewnątrz budynku. 

System GMV5 można stosować w różnego rodzaju budyn-
kach. Jedną z jego zalet jest prosty układ przewodów, który 
ułatwia instalację i obniża jej koszt. 

• Maksymalna całkowita długość instalacji wynosi 1000 m
• Rzeczywista długość instalacji od jednostki zewnętrz-

nej do najdalej położonej jednostki wewnętrznej wynosi  
165 m

• Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką  
wewnętrzną a jednostką zewnętrzną wynosi 90 m. 

Uwaga:
a: Odległość pomiędzy pierwszym odgałęzieniem a najdalej położoną  
jednostką wewnętrzną.
b: Odległość pomiędzy pierwszym odgałęzieniem a najbliżej położoną  
jednostką wewnętrzną.
a – b ≤ 40 m

•  Praca wentylatora w trybie awaryjnym
Zastosowanie dwóch wentylatorów umożliwia 
jego nieprzerwane działanie w przypadku  
wystąpienia błędu w jednym z nich.

BŁĄD

BŁĄD

FIRMA A GMV 5

Okienko
kontrolne

Dostępne jest okienko kontrolne umożliwiające łatwe sprawdzenie stanu pracy systemu. Nie ma potrzeby  
otwierania panelu, co pozwala na skrócenie czasu sprawdzenia i ułatwienie obsługi technicznej.

Tryb chłodzenia
wyłączany jest zimą

Tryb ogrzewania
wyłączany jest latem

System GMV 5 zapewnia hotelom wyjątkowe funkcje ustawień sezonowych oraz sterowania włączaniem lub 
wyłączaniemjednostek wewnętrznych za pomocą klucza-karty magnetycznej wszędzie tam, gdzie jest zainsta-
lowany system kontroli dostępu.

Ustawienie sezonowe

Funkcja nadrzędnego wyboru trybu chłodzenia lub 
grzania dla całego systemu GMV w zależności od 
pory roku, aby uniknąć błędów spowodowanych  
kofliktem trybu pracy jednostek wewnętrznych.

Projektowanie długich instalacjiTryb awaryjny

Elastyczne projektowanie

Okienko rewizyjne

Funkcje hotelowe
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JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5

Zewnętrzny
wymiennik ciepła

Adresowanie ręczne
Firma A

Adresowanie automatyczne
GMV 5

System sterowania kluczem-kartą

W przypadku ustawienia funkcji automatycznego 
odzysku czynnika chłodniczego oraz zamknięcia 
zaworu odcinającego na przewodzie przepływu 
płynu podczas obsługi technicznej system auto-
matycznie steruje pracą sprężarki, zaworu roz-
prężnego, zaworu elektromagnetycznego oraz 
wentylatora itp. W ten sposób następuje odzysk 
czynnika chłodniczego po stronie skraplania 
jednostki zewnętrznej w celu uzyskania efektu 
proekologicznego. W czasie odzysku czynnika 
chłodniczego sygnalizowane jest niskie ciśnienie 
w systemie.

Automatyczne adresowanie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

Do automatycznego adresowania jednostki  
zewnętrznej i wewnętrznej wykorzystywana 
jest sieć CAN. Umożliwia ona alokację adresów 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz  
detekcję ich liczby, co znacznie ułatwia montaż  
całego układu. 

Sterowanie za pomocą klucza-karty dla systemów zarządzania hotelem

W miejscach gdzie jest zainstalowany system kontroli dostępu, użytkownik może włożyć klucz-kartę magne-
tyczną w celu włączenia urządzenia lub wyjąć klucz-kartę, aby wyłączyć urządzenie. Gdy karta jest włożona 
ponownie, jednostka pozostanie w stanie gotowości lub powróci do ustawień trybu pracy jaki pozostał 
zapisany w pamięci sterownika przed wyjęciem klucza-karty. Rozwiązanie takie doskonale sprawdza się  
w hotelach, restauracjach itp.

Firma A

Ogrzewanie: -20~27 ºC
Chłodzenie: 10~48 ºC

Gree GMV5 Slim

Chłodzenie: -5~52 ºC

Ogrzewanie: -20~27 ºC

Urządzenia serii GMV5 Slim mogą działać w jeszcze 
szerszym zakresie, co znacznie redukuje ogranicze-
nia dotyczące temperatury otoczenia.

• Zastosowano zaawansowaną technologię regulacji 
dochładzenia w celu redukcji hałasu emitowanego 
przez przepływającą ciecz w trakcie chłodzenia.

•  Poziom hałasu emitowanego przez jednostkę  
zewnętrzną może wynosić zaledwie 45dB, dzięki 
zoptymalizowanej konstrukcji wentylatora  i sprężarki 
systemu, a także wielu rodzajom trybów cichej pracy 
jednostki zewnętrznej.

• Zastosowano pionierskie, opatentowane łopatki 
wentylatora promieniowego oraz osłonę spiralną  
o niskiej emisji hałasu. Jednocześnie zastosowano im-
portowany zawór cichy w celu redukcji emisji hałasu 
całej jednostki do poziomu zaledwie 22 dB(A).

•  Zastosowano optymalny kąt wlotu łopatek  
wentylatora promieniowego oraz optymalny  
stosunek średnicy wewnętrznej i zewnętrznej  
wirnika, zwiększono przepływ powietrza i znacznie 
zmniejszono poziom emisji hałasu przez wentylator.

• Zaawansowana technologia regulacji dochładzania 
oraz powrotu oleju w trybie ogrzewania skutecznie 
wyeliminowała problem hałasu emitowanego  
na skutek przepływu płynu w jednostce zew- 
nętrznej, co poprawiło parametry emisji hałasu 
jednostki wewnętrznej. 

Szerszy zakres pracyOdzysk czynnika chłodniczego

Niska emisja hałasu
Funkcja hotelowaFunkcja hotelowa

Adresowanie jednostek
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Wysoka
odporność
na zakłócenia

Liniowe zasilanie
(falownik liniowy

+
chip regulacji napięcia)

Transformator
liniowy

Transformator
wysokiej
częstotliwości

Zasilacz przełączający
(falownik wysokiej częstotliwości

+
chip przełączający)

Zastosowano najnowszą technologię magistrali komunikacyjnej CAN z bezbiegunową komunikacją i wysoką  
odpornością na zakłócenia. Zwykłe przewody komunikacyjne spełniają wymagania dotyczące łączności, bez potrze-
by stosowania specjalnych kabli ekranowanych. Klienci mogą sami kupić przewód komunikacyjny, co znacznie ułatwi  
instalację.

Zaawansowany transformator wysokich częstotliwości o stabilniejszym 
napięciu

•  Zastosowano zaawansowany zasilacz przełączają-
cy o niższym poborze mocy i wyższej sprawności.

•  Szeroki zakres regulacji zapewnia stabilne na-
pięcie wyjściowe w przypadku wahań napięcia  
sieciowego.

• W porównaniu z konwencjonalnymi transformato-
rami transformator wysokiej częstotliwości jest  
niewielki i lekki.

Wysoka odporność na zakłóceniaInteligentna regulacja temperatury

Powrót oleju w trybie ogrzewania

Technologia rozruchu sprężarki

Niezawodna elektronika

Długi przewód przyłączeniowy

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5

W trakcie konwencjonalnego cyklu 
powrotu oleju w trybie ogrzewania 
temperatura wewnętrzna spada, co 
powoduje występowanie wahań 
temperatury wewnętrznej.

W trakcie niekomutatywnego cyklu 
powrotu oleju w trybie ogrzewania 
wahania temperatury wewnętrznej są 
mniejsze, co podnosi komfort.Chłodzenie

Ogrzewanie
Temperatura

Start Chłodzenie Czas działania

Nastawiona
temperatura

Inteligentna technologia regulacji temperatury została zastosowana w celu zapewnienia superszybkiego chłodzenia 
lub ogrzewania, tak aby szybciej osiągać ustawione wartości temperatury wewnętrznej. 

Jednostka odzyskuje olej w cyklu nieprzemiennym w trybie chłodzenia w zakresie temperatur na zewnątrz  
od 0~20 °C. Dzięki tej technologii w trybie ogrzewania temperatura jest bardziej stabilna i poprawiony jest komfort.

Konwencjonalny tryb rozruchu Tryb rozruchu w obiegu zamkniętym firmy Gree

Zastosowano innowacyjną technologię sterowania rozruchem sprężarki w obiegu zamkniętym. Dzięki niej prąd 
rozruchu jest niewielki, a rozruch jest bardziej niezawodny.

Całkowita długość 
przewodu

Równoważna 
długość przewodu

Firma A Gree GMV5 Slim Gree GMV5 Mini

150 m

70 m

300 m

100 m

300 m

150 m

W ramach technologii regulacji 
dochładzania, uzyskanej dzięki zastosowaniu 
dochładzacza, jednostka wewnętrzna 
i zewnętrzna systemu GMV5 może działać 
w sposób niezawodny przy większych 
długościach instalacji.
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JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5

GMV5 SLIM

Firma A

MODEL
GMV-224WM 

/B-X 
(8HP)

GMV-280WM 
/B-X 

(10HP)

GMV-335WM 
/B-X 

(12HP)

GMV-400WM 
/B-X 

(14HP)

GMV-450WM 
/B-X 

(16HP)

GMV-224WM/B-X 
(8HP) •

GMV-280WM/B-X 
(10HP) •

GMV-335WM/B-X 
(12HP) •

GMV-400WM/B-X 
(14HP) •

GMV-450WM/B-X 
(16HP) •

GMV-504WM/B-X 
(18HP) • •

GMV-560WM/B-X 
(20HP) • •

GMV-615WM/B-X 
(22HP) • •

GMV-680WM/B-X 
(24HP) • •

GMV-730WM/B-X 
(26HP) • •

GMV-785WM/B-X 
(28HP) • •

GMV-850WM/B-X 
(30HP) • •

GMV900WM/B-X 
(32HP) • •

GMV-960WM/B-X 
(34HP) • • •

GMV-1010WM/B-X 
(36HP) • • •

GMV-1065WM/B-X 
(138HP) • • •

GMV-1130WM/B-X 
(40HP) • • •

GMV-1180WM/B-X 
(42HP) • • •

GMV-1235WM/B-X 
(44HP) • • •

GMV-1300WM/B-X 
(46HP) • • •

GMV-1350WM/B-X 
(48HP) • • •

GMV-1410WM/B-X 
(50HP) • • • •

GMV-1460WM/B-X 
(52HP) • • • •

GMV-1515WM/B-X 
(54HP) • • • •

GMV-1580WM/B-X 
(56HP) • • • •

GMV-1630WM/B-X 
(58HP) • • • •

GMV-1685WM/B-X 
(60HP) • • • •

GMV-1750WM/B-X 
(62HP) • • • •

GMV-1800WM/B-X 
(64HP) • • • •

SPECYFIKACJE I PARAMETRY JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
Konfiguracja jednostek modułowych

Główne zalety: lekkość i kompaktowe rozmiary

System GMV5 Slim charakteryzuje się niewielkimi i kompaktowymi rozmiarami. W porównaniu do normalnego 
produktu o tej samej wydajności system ten jest znacznie mniejszy i lżejszy. 

Jednostka zewnętrzna systemu GMV5 Slim ma 
niewielkie rozmiary i małą wagę. Nie ma koniecz-
ności użycia wózka widłowego lub dźwigu do jej 
przenoszenia i instalacji. Można ją przewozić windą 
lub przenosić po schodach 

Kompaktowa konstrukcja

Łatwy montaż
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Model GMV-224WL/B-X GMV-280WL/B-X GMV-335WL/B-X

Wydajność
Chłodzenie kW 22.40 28.00 33.50

Grzanie kW 24.00 30.00 35.00

EER – 3.11 2.86 3.10

COP – 3.69 3.41 3.43
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Zakres pracy
Chłodzenie ºC -5~52 -5~52 -5~52

Grzanie ºC -20~27 -20~27 -20~27

Pobór mocy
Chłodzenie kW 7.20 9.80 10.80

Grzanie kW 6.50 8.80 10.20
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 60 62 63

Czynnik  
chłodniczy

Typ – R410A R410A R410A
Ilość kg 5.5 7.1 8.0

Przepływ powietrza m³/h 8000 11000 11000

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/4"; 19,05 7/8"; 22,2 1"; 25,4
Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7

Wymiary 
urządzenia

Szerokość mm 940 940 940
Głębokość mm 320 460 460
Wysokość mm 1430 1615 1615

Waga netto kg 133 166 177

Maksymalna ilość jednostek  
wewnętrznych – 13 17 20

Maksymalna długość instalacji m 100 100 100

Zabezpieczenie prądowe A 20 25 32

Model GMV-224WM/B-X GMV-280WM/B-X GMV-335WM/B-X GMV-400WM/B-X GMV-450WM/B-X

Wydajność
Chłodzenie kW 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00

Grzanie kW 25.00 31.50 37.50 45.00 50.00

EER – 4.31 4.00 3.98 3.76 3.56

COP – 4.55 4.32 4.17 4.05 3.85

Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Zakres pracy
Chłodzenie ºC -5~52 -5~52 -5~52 -5~52 -5~52

Grzanie ºC -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Pobór mocy
Chłodzenie kW 5.2 7 8.41 10.65 12.65

Grzanie kW 5.5 7.3 9 11.10 13.00

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 60 61 63 63 63

Czynnik 
chłodniczy

Typ – R410A R410A R410A R410A R410A

Ilość kg 5.9 6.7 8.2 9.8 10.3

Sprężarka
Typ – Inwerterowa typu 

scroll
Inwerterowa typu 

scroll
Inwerterowa typu 

scroll
Inwerterowa typu 

scroll
Inwerterowa typu 

scroll

Ilość – 1 1 1 2 2

Ilość wentylatorów – 1 1 2 2 2

Przepływ powietrza m³/h 11400 11400 14000 14000 14000

Średnice 
przewodów

Gaz cal; 
mm 3/4"; 19,05 7/8"; 22,2 1 1/8"; 28,6 1 1/8"; 28,6 1 1/8"; 28,6

Ciecz cal; 
mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7

Wymiary 
urządzenia

Szerokość mm 930 930 1340 1340 1340

Głębokość mm 765 765 765 765 765

Wysokość mm 1605 1605 1605 1605 1605

Waga netto kg 225.0 225.0 285.0 360.0 360.0

Maksymalna 
ilość jednostek 
wewnętrznych

– 13 16 19 23 26

Zabezpieczenie 
prądowe A 20 25 32 40 40

GMV-224WL/B-X

GMV-280WL/B-X

GMV-335WL/B-X

8

10

12

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Specyfikacje jednostek zewnętrznych GMV5 Modular

Jednostki zewnętrzne GMV5 Slim Non Modular

30 3131



Model
Zasilanie

Wydajność Pobór mocy
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) Przepływ powietrza Ciśnienie statyczne ESP Poziom ciśnienia  

akustycznego

Średnice przewodów
Waga netto

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Ciecz Gaz

V/f/Hz kW kW kW kW mm m³/h Pa dB(A) mm mm kg

GMV-504WM/B-X

38
0 

~
41

5/
3/

50
 

50,4 56,5 12,2 12,8 2x(930x765x1605) 2x11400 0  ~  82 64 ϕ 15.9 ϕ 28.6 225x2

GMV-560WM/B-X 56,0 62,5 14,0 14,6 2x(930x765x1605) 2x11400 0  ~  82 64 ϕ 15.9 ϕ 28.6 225x2

GMV-615WM/B-X 61,5 69,0 15,4 16,3 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11400+14000 0  ~  82 65 ϕ 15.9 ϕ 28.6 285+225

GMV-680WM/B-X 68,0 76,5 17,7 18,4 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11400+14000 0  ~  82 65 ϕ 15.9 ϕ 28.6 225+360

GMV-730WM/B-X 73,0 81,5 19,7 20,3 (930x765x1605)+(1340x765x1605) 11400+14000 0  ~  82 65 ϕ 19.5 ϕ 31.8 225+360

GMV-785WM/B-X 78,5 87,5 21,1 22,0 2x(1340x765x1605) 2x14000 0  ~  82 66 ϕ 19.5 ϕ 31.8 285+360

GMV-850WM/B-X 85,0 95,0 23,3 24,1 2x(1340x765x1605) 2x14000 0  ~  82 66 ϕ 19.5 ϕ 31.8 360x2

GMV-900WM/B-X 90,0 100,0 25,3 26,0 2x(1340x765x1605) 2x14000 0  ~  82 66 ϕ 19.5 ϕ 31.8 360x2

GMV-960WM/B-X 96,0 108,0 24,7 25,7 2x(930x765x1605)+(1340x765x1605) 2x11400+14000 0  ~  82 67 ϕ 19.5 ϕ 31.8 225x2+360

GMV-1010WM/B-X 101,0 113,0 26,7 27,6 2x(930x765x1605)+(1340x765x1605) 2x11400+14000 0  ~  82 67 ϕ 19.5 ϕ 31.8 225x2+360

GMV-1065WM/B-X 106,5 119,0 28,1 29,3 (930x765x1605)+2x(1340x765x1605) 11400+2x14000 0  ~  82 67 ϕ 19.5 ϕ 31.8 225+285+360

GMV-1130WM/B-X 113,0 126,5 30,3 31,4 (930x765x1605)+2x(1340x765x1605) 11400+2x14000 0  ~  82 67 ϕ 19.5 ϕ 31.8 225+360x2

GMV-1180WM/B-X 118,0 131,5 32,3 33,0 (930x765x1605)+2x(1340x765x1605) 11400+2x14000 0  ~  82 67 ϕ 19.5 ϕ 31.8 225+360x2

GMV-1235WM/B-X 123,5 137,5 33,7 35,0 3x(1340x765x1605) 3x14000 0  ~  82 68 ϕ 19.5 ϕ 31.8 285+360x2

GMV-1300WM/B-X 130,0 145,0 36,0 37,1 3x(1340x765x1605) 3x14000 0  ~  82 68 ϕ 19.5 ϕ 31.8 360x3

GMV-1350WM/B-X 135,0 150,0 38,0 39,0 3x(1340x765x1605) 3x14000 0  ~  82 68 ϕ 19.5 ϕ 31.8 360x3

GMV-1410WM/B-X 141,0 158,0 37,3 38,7 2x(930x765x1605)+2x(1340x765x1605) 2x11400+2x14000 0  ~  82 69 ϕ 22.2 ϕ 44.5 225x2+360x2

GMV-1460WM/B-X 146,0 163,0 39,3 40,6 2x(930x765x1605)+2x(1340x765x1605) 2x11400+2x14000 0  ~  82 69 ϕ 22.2 ϕ 44.5 225x2+360x2

GMV-1515WM/B-X 151,5 169,0 40,7 42,3 (930x765x1605)+3x(1340x765x1605) 11400+3x14000 0  ~  82 69 ϕ 22.2 ϕ 44.5 225+285+360x2

GMV-1580WM/B-X 158,0 176,5 43,0 44,4 (930x765x1605)+3x(1340x765x1605) 11400+3x14000 0  ~  82 69 ϕ 22.2 ϕ 44.5 225+360x3

GMV-1630WM/B-X 163,0 181,5 45,0 46,3 (930x765x1605)+3x(1340x765x1605) 11400+3x14000 0  ~  82 69 ϕ 22.2 ϕ 44.5 225+360x3

GMV-1685WM/B-X 168,5 187,5 46,4 48,0 4x(1340x765x1605) 4x14000 0  ~  82 70 ϕ 22.2 ϕ 44.5 285+360x3

GMV-1750WM/B-X 175,0 195,0 48,6 50,1 4x(1340x765x1605) 4x14000 0  ~  82 70 ϕ 22.2 ϕ 44.5 360x4

GMV-1800WM/B-X 180,0 200,0 50,6 52,0 4x(1340x765x1605) 4x14000 0  ~  82 70 ϕ 22.2 ϕ 44.5 360x4

GMV5 MODULAR

Specyfikacje kombinacji jednostek zewnętrznych GMV5 Modular
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Moduł 
  AHU-KIT 

 Sterowanie GMV5 

Moduł komunikacji AHU-KIT może sterować 

zewnętrznymi jednostkami GMV5 marki GREE, które są 

dostępne o wydajności chłodzenia/grzania od 14 kW 

do 56 kW, podłączonymi do chłodnicy/nagrzewnicy 

freonowej centrali wentylacyjnej. Zestaw AHU-KIT  

składa się ze skrzynki elektronicznego zaworu roz- 

prężnego oraz skrzynki sterowania.

do central wentylacyjnych

34
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MODUŁ AHU-KIT

•  Możemy uzyskać większą wydajność dla różnych 
jednostek zewnętrznych przy połączeniu równole-
głym. 

•  Jednostki zewnętrzne musimy podłączyć osobno 
do każdego pojedynczego obiegu chłodniczego  
w centrali wentylacyjnej.

•  Dwa lub więcej systemów VRF nie może być podłą-
czonych do tego samego obiegu czynnika chłodni-
czego.

•  Moduł komunikacji AHU-KIT po skonfigurowa-
niu, rozpoczyna odbieranie poleceń z nadrzędne-
go systemu sterowania (np. systemu sterowania  
centrali wentylacyjnej, BMS, itp.) i włącza jednostkę 
zewnętrzną w wymaganym trybie oraz wydajności. 

•  Sygnały sterujące: włącz / wyłącz, grzanie / chło-
dzenie, wymuszone odszranianie poprzez styki bez-
potencjałowe. Sterowanie sygnałem analogowym  
- napięcie DC od 0 do 10V.

• Polecenie włącz / wyłącz - styk bezpotencjałowy

• Polecenie chłodzenie / grzanie - styk bezpotencjałowy

• Sterowanie sygnałem analogowym - od 0 do 10 V

•  Polecenie wymuszonego odszraniania - styk bezpotencjałowy

Produkt ten jest przede wszystkim wykorzystywany w instalacjach budynków 

biurowych, restauracji, supermarketów, kin, centrów wystawowych, sal 

gimnastycznych, centrów handlowych, hoteli, biur i budynków użyteczności 

publicznej.

Zastosowanie

Polecenia w systemie sterowania

Charakterystyka w systemie sterowania

Schemat podłączenia systemu

Skrzynka sterowania

Skrzynka elektronicznego zaworu 
rozprężonego EXV

Skrzynka EXV

Przewód komunikacji

Rura cieczowa

Rura gazowa

Skrzynka sterowania

Przewód EXV

Termistor(In)
Termistor(Air)

Termistor(Out) Sterownik przewodowy

Powietrze 
nawiew.

Przewód sterowania
    wentylatora

Powietrze
 powrót

Model GMV-N140U/A-T GMV-N280U/A-T GMV-N560U/A-T

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Ustawienia 

fabryczne

Chłodzenie kW 14,0 28,0 56,0

Grzanie kW 16,0 31,5 62,5

Ustawienia 

wydajności

Chłodzenie kW 9/11,2/14 22,4/28 45/50,4/56

Grzanie kW 10/12,5/16 25/31,5 50/56,5/62,5

Wymiary 

przewodów

Ciecz mm 9,52 9,52 12,7/15,9

Gaz mm 15,9 19,05/22,2 28,6

Metoda połączenia - Lutowanie twarde Lutowanie twarde Lutowanie twarde

Wymiary 

[dł x szer x wys]

Skrzynka zaworu EXV mm 203x326x85 203x326x85 246x500x120

Skrzynka sterowania mm 334x284x111 334x284x111 334x284x111

Podstawowe parametry

UWAGA:

W przypadku podłączenia zestawu AHU-KIT z wewnętrznymi jednostkami systemu VRF, musi być 
zgodność z wymogiem wydajności. Wydajność zestawu AHU-KIT nie może być większa niż 30%  
wydajności jednostki zewnętrznej, a wydajność jednostek wewnętrznych powinna oscylować  
w zakresie 50% ~ 100%. W przeciwnym razie może to mieć negatywny wpływ na pracę systemu,  
a w skrajnych przypadkach spowodować uszkodzenie urządzenia.
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Centrala wentylacyjna AHU

Zestaw AHU-KIT

Centrala wentylacyjna AHU

Zestaw AHU-KIT

MODUŁ AHU-KIT

J
systemu VRF

Centrala wentylacyjna AHU

Zestaw AHU-KIT

Schemat do podłączenia 

GMV-N140U/A-T i GMV-N280U/A-T

Schemat do podłączenia 
GMV-N560U/A-T

Schemat do połączenia zestawu AHU-KIT 
i jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną systemu VRF

Model AHU-KIT MODEL JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

GMV-N140U/A-T GMV-140WL/A-T, GMV-140WL/A-X

GMV-N280U/A-T GMV-280WM/*

GMV-N560U/A-T GMV-280WM/* x 2kpl.

Zestawy AHU-KIT z poniższej tabeli mogą być połączone jedynie według ustalonej kombinacji:



Jednostki
wewnętrzne 

Kluczowe cechy

43  Jednostka kanałowa niskiego sprężu
45 Jednostka kanałowa wysokiego sprężu
47 Jednostka kanałowa typu slim
48 Jednostka kanałowa świeżego powietrza
49 Jednostka kasetonowa 4-stronna
51 Jednostka kasetonowa 4-stronna kompaktowa
52 Jednostka kasetonowa 1-stronna
53 Jednostka ścienna
55 Jednostka przypodłogowo-sufitowa
57 Konsola

Szeroka oferta jednostek wewnętrznych systemu 

GMV 5 pozwala dopasować nasze urządzenia do 

każdego wnętrza, uwzględniając przy tym indywidualne 

potrzeby klientów.
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Niski poziom ciśnienia statycznego
W urządzeniach kanałowych systemu GMV5 zostały 
zastosowane niskie wartości ciśnienia statycznego 
max 30 Pa.

 Wygodna instalacja
Można wybrać przewód powietrza o przekroju okrągłym 
lub prostokątnym, stosownie do potrzeb. Do nas należy 
również wybór sposobu powrotu powietrza.

Jednostka kanałowa 
niskiego sprężu

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Rodzaj jednostki wewnętrznej 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 71 72 80 90 100 112 125 140 160 224 280 450

Kanałowa 
niskiego 
sprężu

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Kanałowa 
wysokiego 

sprężu
• • • • • • • • • • • •

Kanałowa 
typu slim • • • • •

Kanałowa 
świeżego 
powietrza

• • • •

Kasetonowa 
4-stronna • • • • • • • • • • • • •

Kasetonowa 
4-stronna 

kompaktowa
• • • • • •

Kasetonowa 
1-stronna • • • • •

Ścienna • • • • • • • •

Przypodłogowo-
-sufitowa • • • • • • • • •

Konsola • • • • •

Model GMV-ND22PL-
S/A-T

GMV-ND25PL-
S/A-T

GMV-ND28PL-
S/A-T

GMV-ND32PL-
S/A-T

GMV-ND36PL-
S/A-T

GMV-ND40PL-
S/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.20 2.50 2.80 3.20 3.60 4.00

Grzanie kW 2.50 2.80 3.20 3.60 4.00 4.50

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 35 35 35 43 43 52
Przepływ powietrza m3/h 450 450 450 550 550 700

Spręż dyspozycyjny Pa 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 31/25 31/25 31/25 32/27 32/27 33/28

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 700x615x200 700x615x200 700x615x200 700x615x200 700x615x200 900x615x200

Waga netto kg 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 27.0

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 
15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Zestawienie jednostek wewnętrznych

AKCESORIA

Sterownik przewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe i bezprzewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy* Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

XK46 YAP1F YV1L1 XK49 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

* Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem sygnału podczeriweni JS05 (receiver) lub jednym z dedykowanych sterowników przewodowych

Niskie wartości 
ciśnienia 

statycznego

Funkcja
cichej
pracy

Zabezpieczenie
silnika przed

przeciążeniem

Wbudowana
pompka
skroplin

Energooszcz.
silnik

wentylatora DC

Sterowanie 
kartą otwierania

drzwi

SamodiagnozaKompaktowa
konstrukcja
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Jednostka kanałowa 
wysokiego sprężu

Elastyczny poziom ciśnienia statycznego
Dzięki szerokiej gamie urządzeń kanałowych możliwe 
jest dobranie jednostek wartości ciśnienia statycznego 
nawet do 200 Pa

 Wygodna instalacja
Można wybrać przewód powietrza o przekroju okrągłym 
lub prostokątnym, stosownie do potrzeb. Do nas należy 
również wybór sposobu powrotu powietrza.

AKCESORIA

Sterownik przewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe i bezprzewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy* Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

XK46 YAP1F YV1L1 XK49 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

* Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem sygnału podczeriweni JS05 (receiver) lub jednym z dedykowanych sterowników przewodowych

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Wbudowana
pompka
skroplin

Energooszcz.
silnik

wentylatora DC

Funkcja
cichej
pracy

Wysokie 
ESP

Łatwa
instalacja

Model GMV-ND45PL-
S/A-T

GMV-ND50PL-
S/A-T

GMV-ND56PL-
S/A-T

GMV-ND63PL-
S/A-T

GMV-ND71PL-
S/A-T

GMV-ND80PL-
S/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 4.50 5.00 5.60 6.30 7.10 8.00

Grzanie kW 5.00 5.60 6.30 7.10 8.00 9.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 52 52 99 99 105 140
Przepływ powietrza m3/h 700 700 1000 1000 1000 1100

Spręż dyspozycyjny Pa 10~30 10~30 10~30 10~30 20~50 20~50

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 33/28 33/28 35/30 35/30 35/30 36/31

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 900x615x200 900x615x200 1100x615x200 1100x615x200 1200x655x260 1200x655x260

Waga netto kg 27.0 27.0 31.0 31.0 40.0 40.0

Model GMV-ND90PL-
S/A-T

GMV-ND100PL-
S/A-T

GMV-ND112PL-
S/A-T

GMV-ND125PL-
S/A-T

GMV-ND140PL-
S/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 9.00 10.00 11.20 12.50 14.00

Grzanie kW 10.00 11.20 12.50 14.00 16.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 209 209 209 230 230
Przepływ powietrza m3/h 1500 1500 1700 2000 2000

Spręż dyspozycyjny Pa 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 40/32 40/32 40/32 42/37 42/37

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 1340x655x260 1340x655x260 1340x655x260 1340x655x260 1340x655x260

Waga netto kg 46.0 46.0 46.0 47.0 47.0

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).
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Jednostka kanałowa 
typu slim

AKCESORIA

Sterownik przewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe i bezprzewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy* Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

XK46 YAP1F YV1L1 XK49 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

* Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem sygnału podczeriweni JS05 (receiver) lub jednym z dedykowanych sterowników przewodowych

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Kompaktowa
konstrukcja

Energooszcz.
silnik

wentylatora DC

Funkcja
cichej
pracy

Efektywne
chłodzenie/

grzanie

Auto
restart

Samodiagnoza

Model GMV-ND56
PHS/A-T

GMV-ND63
PHS/A-T

GMV-ND71
PHS/A-T

GMV-ND80
PHS/A-T

GMV-ND90
PHS/A-T

GMV-ND100
PHS/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 5.60 6.30 7.10 8.00 9.00 10.00

Grzanie kW 6.30 7.10 8.00 9.00 10.00 11.20

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 120 120 130 130 200 200
Przepływ powietrza m3/h 1000 1000 1100 1100 1700 1700

Spręż dyspozycyjny Pa 70~100 70~100 70~100 70~100 70~100 70~100

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 44/36 44/36 45/37 45/37 46/42 46/42

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 1271x558x268 1271x558x268 1271x558x268 1271x558x268 1229x775x290 1229x775x290

Waga netto kg 35.0 35.0 35.0 35.0 47.0 47.0

Model GMV-ND112
PHS/A-T

GMV-ND125
PHS/A-T

GMV-ND140
PHS/A-T

GMV-ND160
PHS/A-T

GMV-ND224
PH/A-T

GMV-ND280
PH/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 11.20 12.50 14.00 16.00 22.40 28.00

Grzanie kW 12.50 14.00 16.00 17.00 25.00 31.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 200 220 220 350 800 900
Przepływ powietrza m3/h 1700 2000 2000 2650 4000 4400

Spręż dyspozycyjny Pa 70~100 70~100 70~100 70~150 150~200 150~200

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 46/42 48/42 48/44 50/48/46 54.0 55.0

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 3/4"; 19,05 3/4"; 19,05 7/8"; 22,2

Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 30 30

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 1229x775x290 1229x775x290 1229x775x290 1340x750x350 1483x791x385 1686x870x450

Waga netto kg 47.0 47.0 47.0 60.0 82.0 105.0

Model GMV-ND22PL/B-T GMV-ND28PL/B-T GMV-ND36PL/B-T GMV-ND45PL/B-T GMV-ND56PL/B-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Grzanie kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Zasilanie V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50 220-240 /1/50

Pobór mocy W 25 25 30 35 45
Przepływ powietrza m3/h 450/400/320 450/400/320 550/450/340 750/660/540 850/700/610

Spręż dyspozycyjny Pa 15 15 15 15 15

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 30/28/22 30/28/22 31/29/25 33/30/27 35/33/29

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 710x450x200 710x450x200 710x450x200 1010x450x200 1010x450x200

Waga netto kg 18.5 18.5 19.5 23.5 24.5

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Cienka i mała
Grubość jednostki to zaledwie 200 mm, a głębokość 
– 450 mm. Sufit podwieszany nie musi być bardzo  
wysoki. Jednostka jest odpowiednia do zwykłych  
pomieszczeń.

System odprowadzania skroplin
Różnica wysokości przy użyciu pompki odprowadza-
jącej kondensat może wynosić maksymalnie 1 m, co 
znacznie ułatwia montaż tych jednostek.
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Jednostka kanałowa 
świeżego powietrza

Jednostka kasetonowa 
4-stronna
Równomierny przepływ powietrza 
Funkcje i cechy jednostki obejmują pracę automatyczną, 
przepływ 4-stronny, 7 prędkości pracy wentylatora oraz 
silny przepływ powietrza cyrkulacyjnego.

Silnik DC z falownikiem
Dzięki dobrej regulacji prędkości uzyskano poprawę 
sprawności o 30% w porównaniu z normalnymi silnikami.

Model GMV-ND28T/A-T GMV-ND36T/A-T GMV-ND45T/A-T GMV-ND50T/A-T GMV-ND56T/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.80 3.60 4.00 5.00 5.60

Grzanie kW 3.20 4.00 5.00 5.60 6.30

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 48 48 48 50 59

Przepływ powietrza m3/h 750 750 750 830 1000

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 36 36 36 36 37

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.]

Korpus [dł x szer x wys] mm 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x190 840x840x240

Panel [dł x szer x wys] mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65

Waga netto
Korpus kg 22.5 22.5 22.5 22.5 26.5

Panel kg 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

AKCESORIA

Sterownik przewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe i bezprzewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy* Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

XK46 YAP1F YV1L1 XK49 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

* Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem sygnału podczeriweni JS05 (receiver) lub jednym z dedykowanych sterowników przewodowych

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Kompaktowa
konstrukcja

Doprowadzenie
świeżego
powietrza

Wysokie 
ESP

Max. wydajność
45 kW

Energooszcz.
silnik

wentylatora DC

Integracja
z BMS

Kompaktowa
konstrukcja

new

Nowy 
wygląd
panelu

Wbudowana
pompka
skroplin

Siedem
prędkości

wentylatora

Funkcja
cichej
pracy

Energooszcz.
silnik

wentylatora DC

Model GMV-NX140
P/A<X1.2>-K

GMV-NX224
P/A<X2.0>-M

GMV-NX280
P/A<X2.5>-M

GMV-NX280
P/A<X3.0>-M

GMV-NX450
P/A<X4.0>-M

Wydajność
Chłodzenie kW 14.00 22.40 28.00 28.00 45.00

Grzanie kW 10.00 16.00 20.00 20.00 32.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Pobór mocy W 360 740 760 1060 1240

Przepływ powietrza m3/h 1200 2000 2500 3000 4000

Spręż dyspozycyjny Pa 150 200 200 200 200.0

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 42 47 48 51 58

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 3/4"; 19,05 7/8"; 22,2 7/8"; 22,2 1 1/8"; 28,6

Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.] mm 1463x756x300 1500x1000x500 1500x1000x500 1500x1000x500 1700x1100x650

Waga netto kg 63.5 130.0 134.0 134.0 208.0

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Jeden system - dwie funkcje
Jednostka kanałowa świeżego powietrza systemu VRF 
GMV5 łączy w sobie funkcję klimatyzacji oraz dostar-
czania świeżego powietrza

Wysoka wydajność pojedynczej jednostki
Wydajność chłodnicza pojedynczej jednostki kanałowej 
świeżego powietrza może osiągać aż 45 kW.

Sterownik bezprzewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

YAP1F YV1L1 XK49 XK46 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

AKCESORIA
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Jednostka kasetonowa 
4-stronna kompaktowa
Kompaktowa konstrukcja 
Jednostki mają ujednolicone wymiary: długość, szerokość, 
dopasowane do standardowego otworu w suficie podwie-
szanym, co pozwala na łatwą i wygodną instalacje.

Ultracicha praca
Silnik DC z falownikiem umożliwia bezstopniową regula-
cję prędkości w celu redukcji hałasu. Jednostkę można 
ustawić na pracę w automatycznym trybie cichym przy 
pomocy sterownika przewodowego.

Model GMV-ND63T/A-T GMV-ND71T/A-T GMV-ND80T/A-T GMV-ND90T/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 6.30 7.10 8.00 9.00

Grzanie kW 7.10 8.00 9.00 10.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 59 68 68 98

Przepływ powietrza m3/h 1000 1180 1180 1500

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 37 38 38 40

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.]

Korpus [dł x szer x wys] mm 840x840x240 840x840x240 840x840x240 840x840x320

Panel [dł x szer x wys] mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65

Waga netto
Korpus kg 26.5 26.5 26.5 32.5

Panel kg 7.0 7.0 7.0 7.0

Model GMV-ND100T/A-T GMV-ND112T/A-T GMV-ND125T/A-T GMV-ND140T/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 10.00 11.20 12.50 14.00

Grzanie kW 11.20 12.50 14.00 16.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 98 110 110 110

Przepływ powietrza m3/h 1500 1700 1860 1860

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 40 41 43 43

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25

Wymiary urządzenia
[dł. x szer. x wys.]

Korpus [dł x szer x wys] mm 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320

Panel [dł x szer x wys] mm 950x950x65 950x950x65 950x950x65 950x950x65

Waga netto
Korpus kg 32.5 32.5 32.5 32.5

Panel kg 7.0 7.0 7.0 7.0

Model GMV-ND22T/B-T GMV-ND28T/B-T GMV-ND36T/B-T GMV-ND45T/B-T GMV-ND50T/B-T GMV-ND56T/B-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.00 5.60

Grzanie kW 2.50 3.20 4.00 5.00 5.60 6.30

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 35 35 35 45 45 45

Przepływ powietrza m3/h 600 600 600 700 700 700

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 41 41 41 45 45 45

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 2/3"; 16,93

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25 25

Wymiary 
urządzenia

[dł. x szer. x wys.]

Korpus 
[dł x szer x wys] mm 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240 596x596x240

Panel 
[dł x szer x wys] mm 650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650x50

 Waga netto
Korpus kg 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

Panel kg 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Sterownik bezprzewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

YAP1F YV1L1 XK49 XK46 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

AKCESORIA

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Kompaktowa
konstrukcja

Wielkość
panelu
EURO

Wbudowana
pompka
skroplin

Energooszcz.
silnik

wentylatora DC

Auto
restart

Funkcja
cichej
pracy

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).
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 Mała przestrzeń niezbędna do instalacji
Dzięki niewielkiej wysokości (185 mm) jednostka może 
zostać zainstalowana nad sufitem podwieszonym  
o głębokości 19 cm.

 Funkcje zabezpieczenia
Dostępne są funkcje zabezpieczeń: przed przelaniem 
wody, przed zamarzaniem; zabezpieczenie silnika 
wentylatora, przed przeciążeniem oraz czujnika tem-
peratury przed uszkodzeniem.

Jednostka kasetonowa 
1-stronna

Jednostka ścienna

Sterownik bezprzewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

YAP1F YV1L1 XK49 XK46 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

AKCESORIA

Sterownik bezprzewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

YAP1F YV1L1 XK49 XK46 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

AKCESORIA

Model GMV-ND22TD/A-T GMV-ND28TD/A-T GMV-ND36TD/A-T GMV-ND45TD/A-T GMV-ND50TD/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.00

Grzanie kW 2.50 3.20 4.00 5.00 5.60

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 30 30 30 45 45

Przepływ powietrza m3/h 600 600 600 830 830

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 36 36 36 40 40

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35

Średnica rury odpływowej mm 25 25 25 25 25

Wymiary 
urządzenia

[dł. x szer. x wys.]

Korpus 
[dł x szer x wys] mm 987x385x178 987x385x178 987x385x178 987x385x178 987x385x178

Panel 
[dł x szer x wys] mm 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55 1200x460x55

 Waga netto
Korpus kg 20.0 20.0 20.0 21.0 21.0

Panel kg 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Kompaktowy
panel
kasety

Wysokość
jednostki
178 mm

Wbudowana
pompka
skroplin

Zmywalny
filtr

powietrza

Zabezpieczenie
silnika przed

przeciążeniem

Łatwa
instalacja

Energooszcz.
silnik

wentylatora DC

Gorący
start

Szeroki
kąt

nawiewu

Funkcja
cichej
pracy

Kompaktowa
konstrukcja

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry).  
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Komfortowy i zrównoważony prze-
pływ powietrza 
Strumień powietrza skierowany do góry –  
w funkcji chłodzenia strumień powietrza płynie 
poziomo i opada. Strumień powietrza skierowa-
ny do dołu: w funkcji grzania strumień powietrza 
płynie do dołu i stopniowo unosi się.

Konstrukcja zapobiegająca podawaniu 
zimnego powietrza 
Podczas ogrzewania w okresie zimowym aktywowa-
na jest funkcja zapobiegająca podawaniu zimnego 
powietrza, dzięki której powietrze podawane jest 
dopiero po ogrzaniu.
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Jednostka 
przypodłogowo-sufitowa

Sterownik bezprzewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

YAP1F YV1L1 XK49 XK46 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

AKCESORIA

Model GMV-N22G/A3A-K GMV-N28G/A3A-K GMV-N36G/A3A-K GMV-N45G/A3A-K

Wydajność
Chłodzenie kW 2.20 2.80 3.60 4.50

Grzanie kW 2.50 3.20 4.00 5.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 50 50 60 60

Przepływ powietrza m3/h 500 500 630 630

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 38/34 38/34 44/38 44/38

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35

Średnica rury odpływowej mm 20 20 20 20

Wymiary urządzenia [dł x szer x wys] mm 843x180x275 843x180x275 940x200x298 940x200x298

Waga netto kg 10.0 10.0 12.5 12.5

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 
15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Model GMV-N50G/A3A-K GMV-N56G/A3A-K GMV-N63G/A3A-K GMV-N71G/A3A-K

Wydajność
Chłodzenie kW 5.00 5.60 6.30 7.10

Grzanie kW 5.80 6.30 7.00 7.50

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 60 70 70 70

Przepływ powietrza m3/h 630 750 750 750

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 44/38 44/38 44/38 44/38

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 1/2"; 12,7 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 20 30 30 30

Wymiary urządzenia [dł x szer x wys] mm 940x200x298 1008x221x319 1008x221x319 1008x221x319

Waga netto kg 12.5 15.0 15.0 15.0

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Nowy
wyświetlacz

LED

Eleganckie
wzornictwo

Dwukierunkowy
nawiew

powietrza

Miejsce
instalacji

Funkcja
cichej
pracy

Gorący
start

Elastyczna instalacja
Możliwość podwieszenia lub postawienia jednostki.

 Funkcje zabezpieczenia
Dostępne są funkcje zabezpieczeń: zabezpieczenie 
przed zamarzaniem, zabezpieczenie silnika wentylatora 
przed przeciążeniem, zabezpieczenie czujnika tempe-
ratury przed uszkodzeniem.
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Konsola

Sterownik bezprzewodowy 
(standard)

Sterowniki przewodowe (opcjonalnie)

Bezprzewodowy Hotelowy Przewodowy Centralny Strefowy

YAP1F YV1L1 XK49 XK46 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C)

AKCESORIA

Model GMV-ND28ZD/A-T GMV-ND36ZD/A-T GMV-ND50ZD/A-T GMV-ND63ZD/A-T GMV-ND71ZD/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.80 3.60 5.00 6.30 7.10

Grzanie kW 3.20 4.00 5.60 7.10 8.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 40 40 50 75 75

Przepływ powietrza m3/h 650 650 950 1400 1400

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 36/34/32 36/34/32 42/38/33 44/42/39 44/42/39

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 17 17 17 17 17

Wymiary urządzenia 
[dł x szer x wys] mm 1220x225x700 1220x225x700 1220x225x700 1420x245x700 1420x245x700

Waga netto kg 40.0 40.0 40.0 50.0 50.0

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 
15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

Model GMV-ND90ZD/A-T GMV-ND112ZD/A-T GMV-ND125ZD/A-T GMV-ND140ZD/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 9.00 11.20 12.50 14.00

Grzanie kW 10.00 12.50 14.00 16.00

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 140 160 160 160

Przepływ powietrza m3/h 1600 2000 2000 2000

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 50/46/43 51/46/42 52/48/45 52/49/45

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88 5/8"; 15,88

Ciecz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52

Średnica rury odpływowej mm 17 17 17 17

Wymiary urządzenia 
[dł x szer x wys] mm 1420x245x700 1700x245x700 1700x245x700 1700x245x700

Waga netto kg 50.0 60.0 60.0 60.0

Model GMV-ND22C/A-T GMV-ND28C/A-T GMV-ND36C/A-T GMV-ND45C/A-T GMV-ND50C/A-T

Wydajność
Chłodzenie kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.00

Grzanie kW 2.50 3.20 4.00 5.00 5.50

Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Pobór mocy W 15 15 20 40 40

Przepływ powietrza m3/h 400 400 480 680 680

Poziom ciśnienia 
akustycznego dB(A) 38 38 40 46 46

Średnice 
przewodów

Gaz cal; mm 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 3/8"; 9,52 1/2"; 12,7 1/2"; 12,7

Ciecz cal; mm 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35 1/4"; 6,35

Średnica rury odpływowej mm 28 28 28 28 28

Wymiary urządzenia 
[dł x szer x wys] mm 700x215x600 700x215x600 700x215x600 700x215x600 700x215x600

Waga netto kg 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 
35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 
15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Nowy
wyświetlacz

LED

Eleganckie
wzornictwo

Dwukierunkowy
nawiew

powietrza

Funkcja
cichej
pracy

Gorący
start

Kompaktowa
konstrukcja

Samodiagnoza Auto
restart

 Kilka prędkości wentylatora
Wentylator może działać z różnymi prędkościami, 
odpowiednio do indywidualnych potrzeb doty-
czących wielkości przepływu powietrza.

System odprowadzania skroplin
Wysokość podnoszenia pompki skroplin wynosi 1 m, 
co pozwala na skuteczne odprowadzanie wody.
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OPROGRAMOWANIE GMV5

Edytuj jednostkę wewnętrzną Potwierdzenie

Zalecenie jednym kliknięciem Walidacja systemu

Opcjonalna konfiguracja sterowników Konfiguracja systemu elektrycznego

Łatwa modyfikacja wybranych modeli 
Jeśli nie jesteś zadowolony z systemu zaproponowanego przez program, możesz wybrać lub tylko skorygować  
model jednostki dzięki funkcji wyboru alternatywnego.

Modyfikacja jednym kliknięciem oraz sprawdzenie systemu
Gdy konieczny jest ponowny dobór z uwagi na duże zmiany jednostek wewnętrznych, można użyć funkcji 
recommendation jednym kliknięciem w celu ponownego wyboru wszystkich jednostek wewnętrznych. Po zakończeniu 
wyboru modelu można użyć funkcji check system, w celu sprawdzenia różnych wymaganych parametrów  
systemu klimatyzacji.

Opcjonalna konfiguracja sterowników oraz systemu elektrycznego

Program proponuje model sterownika dopasowany do systemu. Użytkownik musi tylko wybrać typ sterownika,  
po czym program przesyła model sterownika do raportu. 

Dane Projektowe/uwarunkowania Projektowe/potwierdzenie

Dodaj nowe rozgałęzienie Dodaj nową jednostkę wewnętrzną (1)

Dodaj nową jednostkę zewnętrznąDodaj nową jednostkę wewnętrzną (2)

Oprogramowanie Gree GMV Selector jest zaawansowanym programem komputerowym, służącym do 
automatycznego doboru urządzeń zarówno w procesie sprzedaży jak i projektowania. Program ten udostępnia  
użytkownikowi przyjazny interfejs, automatycznie sugerujący odpowiednie modele urządzeń, stosownie do  
warunków otoczenia danego projektu oraz potrzeb użytkownika. Program ten dostosowano do systemu GMV5.

Elastyczność ustawiania uwarunkowań projektowych

Podczas wprowadzania danych dla nowego doboru systemu można wprowadzić odpowiednie informacje dotyczące 
klienta, projektanta, serii jednostek oraz warunków eksploatacyjnych itp. jako parametry mające znaczenie dla 
wyboru systemu, a następnie przesłać raport z danymi jako materiał referencyjny na potrzeby projektowania.

Dokładne zalecenia dotyczące jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 

Podczas wyboru modelu jednostki wewnętrznej przy pomocy programu można zastosować automatyczny sposób 
rekomendacji tylko poprzez wprowadzenie wymaganej mocy klimatyzatora oraz serii jednostek wewnętrznych.  
Następnie program automatycznie zaleca odpowiedni model jednostki wewnętrznej do algorytmu wyboru.  
Podczas wyboru modelu jednostki zewnętrznej można bezpośrednio użyć automatycznego sposobu wyboru w celu  
dopasowania odpowiedniego urządzenia.

Program doboru GMV Selector
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OPROGRAMOWANIE GMV5

Dioda zasilania

KONWERTER DANYCH

przycisk USTAWIEŃ

Dioda konwersji 
HSB na USB

Dioda konwersji 
CAN na USB

Dioda konwersji 
R485 na USB

Dioda przesyłu danych

Dioda odbioru danych

Krok 1: Zmiana ścieżki zapisu w bazie danych Krok 2: Ustawienia zapisu w bazie danych

Funkcja kontroli

Funkcja usuwania błędów z projektu

• Kontrola działania jednostki stosownie do po-
trzeb;

• Kompleksowa kontrola jednostki zewnętrznej, 
jednostki wewnętrznej, zbiornika wody, itp.;

• Wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualne-
go stanu lub stanu po kontroli;

•  Dostępna jest zarówno kontrola pojedyncza, 
jak i kontrola grupowa.

• Automatyczne usuwanie błędów z projektu po-
przez jedno kliknięcie;

• Proces sprawdzania wykonywany jest krok po 
kroku z lewej do prawej strony; 

• Możliwa jest ręczna interwencja i pomijanie 
niektórych etapów usuwania błędów;

• Dla pozycji bez zastrzeżeń wyświetlane będą 
zielone ikonki; dla pozycji z zastrzeżenia-
mi – czerwone ikonki w trakcie sprawdzania  
poprawności – żółte ikonki.

Funkcja automatycznego zapisywania danych

Dane będą zapisywane automatycznie. Ścieżkę zapisu w bazie danych można zmienić, a dokument z danymi może 
być generowany wielokrotnie

System GMV5 wprowadza także program usuwania błędów do wykorzystania przez użytkowników końcowych. 
Spełnia on szereg przydatnych funkcji.

Funkcja monitorowania

•  Pełna kontrola stanu działania każdego urządzenia 
w systemie;

• Ustawienie kursora nad parametrem powoduje wy-
świetlenie uwag;

• Urządzenia online są wyświetlane w strukturze 
drzewa;

•  Wyświetlenie informacji o klimatyzatorze w podzie-
lonych regionach;

•  Każdy region wyświetlania można przemieszczać 
lub ukrywać;

•  Wyświetlanie zaktualizowanego stanu jednostek  
w czasie rzeczywistym.

Przesłanie parametrów w formacie Excel Przesłanie schematu okablowania w formacie CAD

Zapisz dane Ustawienia jednostek

Zapisz projekt doboru urządzeń, raport z danymi wyjściowymi oraz schemat 
okablowania systemu 

Po zakończeniu doboru systemu oraz oraz jego finalnej konfiguracji użytkownik może zapisać swój projekt do  
wykorzystania w przyszłości. Wszystkie dane oraz parametry wybranego układu da się w łatwy i prosty sposób  
wyeksportować do programu MS Excel lub do programu AutoCAD (schemat okablowania).

Użytkownicy mogą korzystać z konwertera  
danych USB w celu swobodnej konwersji  
danych w formatach CAN/HBS/RS485 na 
dane w formacie USB, uzyskując w ten sposób 
możliwość wymiany danych pomiędzy kompute-
rem, a klimatyzatorem.

Konwerter danych USB

Debugger Gree
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OPROGRAMOWANIE GMV5

Analiza danych statystycznych – EveryDay Management

 Rejestracja danych statystycznych
System może samodzielnie generować wykresy danych statystycznych, ułatwiające zarządzanie i analizę układu.

 Rejestracja błędów
System może wyświetlać informacje o błędach na wykresach i przesyłać alarmy dotyczące błędów pocztą elektro-
niczną. 

 Rejestracja czynności
System może rejestrować czynności urządzeń.

Obliczenia zużycia energii elektrycznej

Automatyczne obliczenia zużycia energii elektrycznej przez użytkowników.
a. Zależnie od czasu pracy, trybów, przepływu czynnika chłodniczego, wilgotności i innych czynników system 
może obliczyć koszt energii elektrycznej dla użytkowników w różnych lokalizacjach.
b. Możliwe jest dostarczenie szczegółowych informacji o rachunkach i pracy.

Długodystansowy 
system monitorowania 
(użytkownik)

Długodystansowy 
system monitorowania 
(użytkownik)

Długodystansowy 
system monitorowania 
(użytkownik)

Długodystansowy 
system monitorowania 
(serwer)

Bramka Modbus

Bramka BACnet Jednostka modułowa 1

Moduł 1 jednostki
zewnętrznej (jednostka master)

Ma
x 8

Moduł 1 jednostki
zewnętrznej (jednostka master)

Moduł 1 

Moduł 2 jednostki
zewnętrznej

(jednostka slave)

Moduł 3 jednostki
zewnętrznej

(jednostka slave)

Zdalny
sterownik

Centralny sterownik

Zdalny
sterownik

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Zdalny
sterownik

Sterownik
przewodowy

Sterownik
przewodowy

Sterownik
przewodowy

Sterownik
przewodowy

Sterownik
przewodowy

Moduł 2 jednostki
zewnętrznej

(jednostka slave)

Konwerter

Wybór pomiędzy długodystansowym
systemem monitorowania a systemem BMS

Długodystansowy 
system monitorowania 
(użytkownik)

System BMS

Inne urządzenia; Oświetlenie; 
Ochrona ppoż.; Wentylacja; 
Winda; Rozprowadzenie zasilania

Internet/Intranet

Router

Sterownik centralny

ę

Wizualizacja zarządzania klimatyzatorami

• System posiada mapę pokazującą miejsca 
instalacji klimatyzatorów w pomieszczeniach 
i budynkach.

• Za pomocą tego systemu można wyświetlić stan  
i liczbę urządzeń na różnych kondygnacjach.

System GMV5 firmy Gre wprowadza inteligentne sterowniki, dzięki którym można sterować zarówno pojedyn-
czym pomieszczeniem jak również całym budynkiem.

Inteligentne zarządzanie budynkiem - BMS
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STEROWANIE

• Możliwość włączenia trybu automatycznego, chło-
dzenia, osuszania, wentylacji oraz ogrzewania;

• Możliwość ustawienia 6 prędkości pracy wentyla-
tora oprócz turbo;

• Dostępne funkcje: blokada zabezpieczająca 
przed użyciem przez dzieci, wyświetlanie temp. 
w pomieszczeniu, funkcja szybkiego chłodzenia/
grzania, funkcja cichej pracy, blokada klawiatu-
ry, wyświetlanie kodów błędów, funkcja trybu 
nocnego, funkcja samooczyszczania, funkcja 
pamięci itp.

• Wyświetlacz LCD z podświetleniem;
• Możliwość włączenia modułów pracy automatycz-

nej chłodzenia, osuszania, wentylacji ogrzewania, 
ogrzewania podłogowego, prędkości wentylatora, 
nawiew w górę i w dół oraz w lewo i w prawo;

• Dostępne funkcje: blokada zabezpieczająca przed 
użyciem przez dzieci, oszczędność energii, regula-
tor czasowy, ipt.;

• Wyświetlanie zegara, podgląd parametrów pracy  
i ustawienia funkcji.

Istnieją dwa rodzaje sterowników: przewodowy i bezprzewodowy. System zapewnia użytkownikom szereg 
możliwości ustawień sterowania, takich jak chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, wentylację itp., a użytkownicy mogą 
je dowolnie wybierać, konfigurując je według własnych upodobań.

Rodzaj sterowania Model Jednostki 
kasetonowe

Jednostki 
kanałowe

Jednostki 
kanałowe 
świeżego 
powietrza

Jednostki 
ścienne

Jednostki 
przypodło-
gowo-sufi-

towe

Konsole

Sterownik 
bezprzewodowy

YAP1F •   • • • 

YV1L1      

Sterownik 
przewodowy

XK46  • •   

XK49      

XK55      

JS05  

Sterownik centralny CE52-24/F (C)      

Sterownik strefowy CE53-24/F (C)      

Zdalny system 
monitorowania FE31-00/AD (BM)      

Akcesoria 
BMS

Moduł 
komunikacyjny 

(modbus)
ME30-24/E4 (M)      

Bramka GMV 5 
(BACnet) MG30-24/D2 (B)      

Inne 
moduły

Konwerter RS232-RS422/485      

Wzmacniacz 
sygnału RS-422/485      

 - oznacza opcjonalnie, •  - oznacza standardowo

Zestawienie systemu sterowania

Sterownik bezprzewodowy YAP1F

Sterownik bezprzewodowy YV1L1

66 6767



STEROWANIE

Sterownik przewodowy XK49 (przeznaczony dla hoteli)

• Różne funkcje: sterowanie centralne (sterowa-
niewszystkimi jednostkami wewnętrznymi), zarzą-
dzanie grupowe (wspieranie grup samodzielnie 
wykonujących zadania), zarządzanie programami 
(ustawianie kilku programów) oraz sterowanie 
jedną jednostką (włączanie/wyłączanie, tryb, usta-
wienia temperatury, prędkość wentylatora, praca 
cicha, sterowanie kierunkiem nawiewu itp.);

• Określanie nazw jednostek wewnętrznych, wybór 
ikon oraz ustawień spersonalizowanych (ustawianie 
tła, podświetlenia itp.);

• Możliwość sterowania centralnego nawet 128  
jednostkami;

• Elegancki i modny wygląd;
• Możliwość łączenia z siecią jednostek wewnętrz-

nych lub zewnętrznych;

• Różne funkcje: sterowanie centralne (sterowanie
• wszystkimi jednostkami wewnętrznymi), zarządza-

nie grupowe (wspieranie grup samodzielnie wyko-
nujących zadania), zarządzanie programami (usta-
wianie kilku programów) oraz sterowanie jedną 
jednostką (włączanie/wyłączanie, tryb, ustawienia 
temperatury, prędkość pracy  wentylatora, cicha 
praca, sterowanie kierunkiem nawiewu itp.);

• Określanie nazw jednostek wewnętrznych, wybór 
ikon oraz ustawień spersonalizowanych (ustawianie 
tła, podświetlenia itp.);

• Możliwość sterowania centralnego nawet 32 jed-
nostkami;

• Możliwość zamocowania w ścianie przy wystającej 
grubości 11 mm;

• Elegancki i modny wygląd;
• Możliwość łączenia z siecią jednostek wewnętrz-

nych lub zewnętrznych;
• Niezależne zasilanie w zakresie napięcia 110-240 V;
• Funkcje wstawiania danych,  podglądu parame-

trów, zestawienia awarii oraz zarządzania dostę-
pem.

• Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 
1280x800;

• 7-calowy ekran dotykowy;
• Funkcje wstawiania danych, podglądu para-

metrów, zestawienia usterek oraz zarządzania 
dostępem.

• Kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 
1280x800;

• 7-calowy ekran dotykowy;

• Elegancki wygląd;
• Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczo-

ści z ekranem dotykowym;
• Odbiór sygnału zdalnego sterowania przez pod-

czerwień;
• Różne funkcje ustawienia timera: sterowanie 

centralne (sterowanie wszystkimi jednostkami 
wewnętrznymi), zarządzanie grupowe (wspiera-
nie grup samodzielnie wykonujących zadania), 
zarządzanie programami (ustawianie kilku pro-
gramów) oraz sterowanie jedną jednostką (włą-
czanie/wyłączanie, tryb, ustawienia temperatury, 
prędkość wentylatora, praca cicha, sterowanie 
kierunkiem nawiewu); 

• Możliwość łączenia z siecią jednostek wewnętrz-
nych lub zewnętrznych;

• Wyświetlacz LCD;
• Możliwość automatycznego; ustawienia włączania/ 

wyłączania systemu w cyklu 24-godzinnym;
• 7 prędkości wentylatora, nawiew w górę i w dół 

oraz w lewo i w prawo;
• Możliwość włączenia modułów pracy automatycz-

nej, chłodzenia, osuszania, wentylacji, ogrzewania 
przestrzennego, nawilżania.

• Możliwość zdefiniowania sterowników przewodo-
wych master i slave; jednoczesne sterowanie kilko-
ma jednostkami wewnętrznymi;

• Dostępne funkcje: funkcja oszczędzanie energii, 
wyświetlanie temp. w pomieszczeniu, funkcja try-
bu nocnego, wyświetlanie kodów błędów, funkcja  
pamięci, przypomnienie o czyszczeniu filtra itp.;

• Detekcja temperatury otoczenia - odbiór sygnału 
zdalnego sterowania w podczerwieni;

•  Podgląd parametrów pracy i ustawienia funkcji.

• Uproszczone funkcje, wyświetlacz LCD z podświe-
tleniem oraz łatwą obsługą;

• Możliwość włączeniu trybu automatycznego chło-
dzenia, osuszania, wentylacji oraz ogrzewania;

• Możliwość zdefiniowania sterowników przewo-
dowych master i slave; jednoczesne sterowanie  
kilkoma jednostkami wewnętrznymi;

• Detekcja temperatury otoczenia; odbiór sygnału 
zdalnego sterowania w podczerwieni;

• Podgląd parametrów pracy i ustawienia funkcji;
• 7 prędkości wentylatora, nawiew w górę i w dół;

Sterownik strefowy CE53-24/F(C)

Sterownik centralny CE52-24/F(C)

Sterownik przewodowy XK55

Sterownik przewodowy XK46
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STEROWANIE

BMSl

Zdalne monitorowanie

Oświetlenie Pożar Wentylacja Winda Energia elektryczna

Internet (BACnet/IP)

Z dopasowaną 
rezystancją

Z dopasowaną 
rezystancją

Router

Bramka BACnet
L3

L3

L2

L2

L2

HUB

L1 L1

L1 L1

IDU IDU

IDU IDU ODU

ODU

Pojedyncze sterowanie jednostką 
(sterownik przewodowy oraz sterownik zdalny sterują jednostką razem lub osobno)

Wielokrotne sterowanie 
jednostką w różnych miejscach

Sterowanie centralne kilkoma 
jednostkami wewnętrznymi

Bramka BACnet MG30-24/D2(B) jest przeznaczona 
do zapewnienia wymiany danych pomiędzy 
klimatyzatorami, i BAS (system automatyzacji 
budynku) budynkowego BACnet/ IP i 8 interfejsów 
wejść/wyjść, z których jeden jest interfejsem dla 
sygnałów alarmu pożarowego. Status pozostałych 
7 interfejsów wejść/wyjść odpowiada konkretnym 
obiektom na magistrali BACnet/IP i może być 
modyfikowany przez użytkownika. 

• Interfejs BACnet/IP w standardzie międzynarodo-
wym, który uzyskał certyfikację BTL;

• Monitoring stanu działania jednostki w czasie rze-
czywistym, np. włączona/wyłączona, tryb, tempe-
ratura;

• Reakcja w czasie rzeczywistym na sterowanie jed-
nostki (włączenie/wyłączenie, ustawienie trybu oraz 
ustawienie prędkości itp.) przez program monito-
rujący;

• Monitorowanie błędów jednostek;
• Blokowanie dostępu do działania jednostek, blo-

kowanie dotępu do wszystkich funkcji sterowania 
samej jednostki lub określonych funkcji ustawień;

• Możliwość przechowywania dużych ilości danych  
z użytkowania jednostki w ciągu 6 miesięcy.

Pojedyncze sterowanie jednostką
Każda jednostka wewnętrzna posiada niezależny ste-
rownik.

Wielokrotne sterowanie jednostką
Każda jednostka wewnętrzna może być sterowana 
przez kilka sterowników z różnych miejsc.

Centralne sterowanie kilkoma jednostkami wewnętrznymi
Jeden sterownik przewodowy może sterować nawet  
16 jednostkami wewnętrznymi. 

Wspólne sterowanie pilotem bezprzewodowym i ste-
rownikiem przewodowym 
Użytkownicy mogą sterować jedną jednostką korzy-
stając z dwóch rodzajów sterowników: pilota bezprze-
wodowego, który jest wygodny w użyciu i zapewnia 
elastyczność, a także sterownika przewodowego, który 
obejmuje wszystkie funkcje klimatyzatora.

Możliwości sterowania jednostkami wewnętrznymi Bramka BACnet
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L 2

L 2

L 2

L 1

System 1 L3

System 16 L3

Bramka 
Modbus 2

Bramka 
Modbus 3

Bramka 
Modbus 255

magistrala

oświetlenie pożar wentylacja winda zasilanie

CAN2 Jednostka 
zewn.
master

Jednostka 
zewn.
master

Do 
następnego 
systemu

Do 
następnego 
systemu

Do 
następnego 
systemu

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

System 1

System 1

L3

L 2 L3

System 16 L3

Jednostka 
zewn.
master

Jednostka 
zewn.
master

Jednostka 
zewn.
master

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

Jednostka 
zewnętrzna 
slave

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Sieć CAN2 1

Sieć CAN2 2

m
agistrala L2 C

A
N

2
m

agistrala L2 C
A

N
2

Bram
ka M

odbus 
Bram

ka M
odbus 

Bramka Modbus zapewnia systemowi GMV5 łączność z systemem zarządzania budynkiem (BMS) w celu  
sterowania centralnego i zdalnego.

• Monitoring stanu działania jednostki w czasie 
rzeczywistym, np. włączona/wyłączona, tryb, 
temperatura;

• Reakcja w czasie rzeczywistym na sterowanie 
jednostki (włączenie/wyłączenie, ustawienie-
trybu oraz ustawienie prędkości itp.) przez  
program monitorujący;

• Sterowanie włączaniem i wyłączaniem wszystkich 
jednostek.

• Monitorowanie błędów jednostek;
• Blokowanie dostępu do stanu działania jednostek, 

blokowanie dostępu do wszystkich funkcji stero- 
wania samej jednostki lub określonych funkcji  
ustawień;

Bramka Modbus
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