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Dzięki zastosowaniu w nim innowacyjnej technologii oraz nowoczesnej,  
a zarazem eleganckiej stylistyki, jest najciekawszym i najbardziej konkurencyjnym 
urządzeniem na rynku światowym.
Technologicznie, dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki, klimatyzator U-Crown 
jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie 
w naszej ofercie o tak szerokim zakresie pracy. W warunkach zimowych pracuje od 
-30°C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50°C gdy temp. otoczenia osiąga 
-20°C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13°C 
gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).
W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown może być 
obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu WiFi bazującego na 
systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca 
na świecie, przez co zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.
Klimatyzator U-Crown został zaprojektowany w taki sposób, aby jego nadmuch był 
w stanie objąć całe pomieszczenie, dzięki czemu nawiew poziomy posiada kąt 130°, 
a nawiew pionowy kąt 180°. Dzięki temu rozwiązaniu powietrze może zostać 
rozprowadzone po całym pomieszczeniu.

U-CROWN

Nasi inżynierowie od lat starają się łączyć najlepsze i najbardziej niezawodne technologie z unikalnym 

stylem. Klimatyzator U-Crown to połączenie naszych najważniejszych cech: wyrafinowanego designu 
i nowych technologii. 
Przy projektowaniu U-Crown wykorzystaliśmy technologię opartą na dwustopniowej sprężarce oraz 

wysokiej jakości wymienniku ciepła. Użytkownicy mogą cieszyć się urządzeniem o najwyższych 

parametrach na rynku, które łączy w sobie wydajność i niepowtarzalny styl. 

Doskonałość roku - 
klimatyzator U-Crown marki Gree

U-Crown –
to nasze najbardziej zaawansowane technologicznie 
urządzenie w segmencie Premium
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Model GWH09UB-K3DNA4F GWH12UB-K3DNA4F GWH18UC-K3DNA4F

Wydajność
(min/nom/max)

chłodzenie
kW

0,39/2,6/4,0 0,39/3,5/4,45 0,9/5,27/5,75

grzanie 0,56/3,0/4,8 0,56/3,6/5,4 0,75/5,27/7,25

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

Zasilanie elektryczne do: - jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna

Pobór mocy
(min/nom/max)

chłodzenie
kW 

0,095/0,6/1,5 0,095/0,92/1,55 0,2/1,6/2,05

grzanie 0,1/0,8/1,63 0,1/0,97/1,68 0,2/1,42/2,4

Prąd pracy chłodzenie A 2,7 4,1 7,1

Prąd pracy grzanie A 3,5 4,2 6,2

EER W/W 4,3 3,8 3,3

COP W/W 4,8 3,7 3,7

SEER - 7,5 7,0 6,1

SCOP - 4,6 4,6 4,0

Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie - A++/A+++ A++/A+++ A++/A+

Jednostka wewnętrzna

Przepływ powietrza m³/h 650/530/470/400/350/300/290 720/550/490/420/370/320/290 850/750/650/600/500/400/340

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30 16~30

Wymiary [dł x szer x wys] mm 860×170x305 860×170x305 960×205x320

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 41/37/35/33/30/22/19 43/38/36/34/31/23/20 46/42/40/36/33/25/22

Poziom mocy akustycznej dB(A) 56/50/48/46/43/35/32 57/51/49/47/44/36/33 58/54/52/48/45/37/34

Waga netto kg 11,5 11,5 14,0

Jednostka zewnętrzna

Producent sprężarki - GREE GREE GREE

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc silnika sprężarki W 1430 1430 1430

Przepływ powietrza m³/h 2400 2400 3200

Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C -18~54 -18~54 -18~54

Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -30~24 -30~24 -30~24

Metoda odszraniania - automatyczna automatyczna automatyczna

Wymiary [dł x szer x wys] mm 899×378x596 899×378x596 950×396x700

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50 52 56

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 60 62

Waga netto kg 44,5 44,5 51,0

Czynnik chłodniczy - R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 1,3 1,3 1,65

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5

Dodatkowa ilość czynnika g/m 20 20 20

Średnica przewodów [ciecz-gaz] mm φ6,35-φ12,7 φ6,35-φ12,7 φ6,35-φ12,7

Średnica przewodów [ciecz-gaz] cal 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

Maksymalne odległości 
pomiędzy jednostkami

Wysokość
m

10 10 10

Długość 15 20 25
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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).


