
Dodatkowe urządzenia RAC
Seria Residential



Seria RESIDENTIALDODATKOWE URZĄDZENIA RAC

5150

Dla klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać  
z naszej oferty klimatyzatorów typu split, przygotowaliśmy 
specjalną serię urządzeń przenośnych. Ich największą zaletą 
jest bezsprzecznie możliwość użycia w trudno dostępnych  
miejscach, ale również wysoka użyteczność. 
Klimatyzatory przenośne marki Gree są doskonałym rozwią-
zaniem dla ludzi ceniących sobie czas, prostotę i wygodę 
Dzieje się tak dzięki temu, że nie wymagają one skompli-
kowanej instalacji i przeróbek w mieszkaniu. Ich niewąt-
pliwą zalet jest też rozmiar, a także możliwości: klimaty-
zatory przenośne Gree chłodzą, osuszają i wentylują 
pomieszczenia. Mogą też pracować w trybach chłodzenia  
i grzania, a wyposażone w szeroki kąt nawiewu, efektywnie 
rozprowadzają powietrze po pomieszczeniu, zapewniając 
użytkownikom komfort na najwyższym poziomie.

Klimatyzatory okienne to kolejna nowość w ofercie marki Gree 
na polskim rynku. Wśród innych urządzeń są szczególnie waż-
ne, bo stanowią najtańszy sposób na dostarczenie schło-
dzonego, czystego i świeżego powietrza. Jest to możliwe, 
dzięki najnowocześniejszym technologiom, które zastoso-
wano w budowie klimatyzatorów. Monoblok, na który zdecy-
dowali się nasi inżynierowie, to jedna jednostka zawierająca 
zarówno parownik jak i skraplacz. Dlaczego to tak ważne? 
Bo oznacza brak konieczności łączenia jednostek, a także  
łatwość montażu. 
Klimatyzatory okienne Gree to jednak nie tylko nowatorska 
budowa. Naszym klientom prezentujemy również wiele przy-
datnych funkcji: automatyczny restart, trzy prędkości nawie-
wu, programator godzinowy i samodiagnozę. Co istotne, to 
jedyne urządzenie okienne na rynku, spełniające wymogi 
dyrektywy ERP.

Okienne

Przenośne

Konsole mają dwie opcje nawiewu powietrza. Nawiew  
w trybie chłodzenia kierowany jest z góry urządzenia, 
natomiast w trybie grzania powietrza wychodzi z dolnej kratki. 
Taki sposób dystrybucji powietrza umożliwia bardzo szybkie 
ogrzanie przestrzeni oraz równomierne rozprowadzanie 
go w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej 
7-stopniowej regulacji nawiewu, użytkownicy będą 
mogli uzyskać idealne warunki komfortu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb. Elegancka stylistyka sprawi zaś, że 
konsola Gree doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie.

Konsole

CICHA praca

efektywne
CHŁODZENIE / 

GRZANIE tryb
AUTOMATYCZNY

AUTO

Wysoka wydajność oraz niezwykła 
skuteczność chłodnicza i grzewcza

Nowatorska budowa

Prostota i wygoda
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Model GEH09AA-K3DNA1C GEH12AA-K3DNA1C GEH18AA-K3DNA1C

Wydajność
(min/nom/max)

chłodzenie
kW

0,45/2,6/3,2 0,6/3,5/4,0 1,3/5,2/6,6

grzanie 0,45/2,75/3,75 0,6/3,65/4,7 1,1/5,5/6,8

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 

0,2/0,75/1,55 0,2/1,1/1,4 0,4/1,65/2,45

grzanie 0,2/0,75/1,55 0,2/1,0/1,6 0,35/1,55/2,5

Prąd pracy chłodzenie A 3,1 4,9 7,3

Prąd pracy grzanie A 3,3 4,4 6,9

EER W/W 3,7 3,2 3,2

COP W/W 3,7 3,7 3,6

SEER - 6,5 6,3 5,8

SCOP - 4,0 4,0 3,8

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

Jednostka wewnętrzna

Przepływ powietrza m³/h 500/430/410/370/330/280/250 600/520/480/440/400/360/280 700/650/580/520/460/410/320

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,2 1,8

Wymiary [dł x wys x szer] mm 16~30 16~30 16~30

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 700x215x600 700x215x600 700x215x600

Poziom mocy akustycznej dB(A) 40/38/36/33/30/26/24 42/40/38/37/35/32/26 46/44/42/40/37/34/30

Waga brutto/netto kg 50/48/46/43/40/36/34 52/50/48/47/45/42/36 56/54/52/50/47/44/40

Jednostka zewnętrzna

Producent sprężarki - GREE GREE GREE

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc silnika sprężarki W 845 845 1440 

Przepływ powietrza m³/h 1600 1800 3200 

Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C -15~43 -15~43 -15~43

Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -20~24 -20~24 -20~24

Metoda odszraniania - automatyczna automatyczna automatyczna

Wymiary [dł x szer x wys] mm 776x320x540 848x320x540 955x396x700

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 53 55

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 65

Waga netto kg 32 34 45

Czynnik chłodniczy - R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,9 1,15 1,3

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 5 5 5

Dodatkowa ilość czynnika g/m 20 20 20

Średnica przewodów [ciecz-gaz] mm φ6,35-φ9,52 φ6,35-φ9,52 φ6,35-φ12,7

Średnica przewodów [ciecz-gaz] cal 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Maksymalne odległości 
pomiędzy jednostkami

Wysokość
m

10 10 10

Długość 15 20 25

Konsole

SAMODIAGNOZAinteligentne
ODSZRANIANIE

auto RESTART
funkcja TURBO

I FEEL

1234567

7 prędkości
WENTYLATORA

+8oC

+8 stopni C

INWERTER

G10
inwerter

efektywne
CHŁODZENIE / 

GRZANIE

CICHA praca

NOWOŚĆ

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).
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Model GJC09AF-E6RNB3A GJC12AG-E6RNB3A

Wydajność 
(min/nom/max)

chłodzenie
kW

2,7 3,6

grzanie - -

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

Pobór mocy 
(min/nom/max)

chłodzenie
kW

0,8 1,0

grzanie - -

Prąd pracy chłodzenie A 3,5 4,6

EER W/W 3,5 3,5

SEER - 5,2 5,4

Klasa energetyczna - A A

Zakres nastawy temperatury °C 16~30 16~30

Producent sprężarki - GREE GREE

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna

Moc silnika sprężarki W 860 940 

Czynnik chłodniczy - R32 R32

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,51 0,63

Przepływ powietrza m³/h 400/350/310 480/430/380

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50/48/46 50/48/46

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59/57/55 59/57/55

Wymiary [dł x szer x wys] mm 560x710x375 660x700x428

Waga netto kg 43 50

 Model GPC07AK-K3NNA1A GPC08AK-K3NNA1A GPC09AK-K6NNA1A GPH12AL-K3NNA1A

Wydajność
chłodzenie

kW
2,0 2,4 2,65 3,5

grzanie - - - 3,5

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

Pobór mocy
chłodzenie

kW
0,8 0,9 1,0 1,35

grzanie - - - 1,25

Prąd pracy chłodzenie A 3,5 4,0 4,5 6,0

Prąd pracy grzanie A - - - 5,5

EER W/W 2,62 2,62 2,62 2,61

COP W/W - - - 2,85

Wydajność osuszania l/h 1,0 1,0 1,0 1,6

Producent sprężarki - GREE GREE GREE GREE

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc silnika sprężarki W 615 740 652 1115

Przepływ powietrza m³/h 320/290/260 320/290/260 330/300/270 360/330/300

Zakres temperatur dla chłodzenia °C 16~35 16~35 16~35 16~35

Zakres temperatur dla grzania °C - - - 10~27

Czynnik chłodniczy - R410A R410A R32 R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,41 0,39 0,35 0,81

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 51/49/47 51/49/47 53/51/49 53/51/49

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63/62/61 63/62/61 64/63/62 65/64/63

Wymiary [dł x szer x wys] mm 315x395x770 315x395x770 315x395x770 390x405x820

Waga netto kg 24 24,5 27,5 39

Okienne Coolani

Przenośne Shiny

123

3 prędkości
WENTYLATORA

efektywne
CHŁODZENIE / 

GRZANIE

tryb
AUTOMATYCZNY

AUTO

CICHA praca

123

3 prędkości
WENTYLATORA

SAMODIAGNOZA

auto RESTART

tryb
AUTOMATYCZNY

AUTO

* wybrane modele

CICHA praca

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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).
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Oczyszczacze powietrza

Marka Gree od lat wielką wagę przywiązuje do ekologii i dbałości o czystość powietrza. Z tego 
powodu do naszej oferty w tym roku dołączają najwyższej jakoś oczyszczacze powietrza, które mogą 
uchronić naszych klientów od wielu problemów zdrowotnych. To jednak nie wszystko, bo oczyszczacze 
marki Gree pomagają w usunięciu z powietrza m.in. spalin, wirusów, grzybów, pleśni, a nawet 
dymu nikotynowego. 
Przy tych zaletach trzeba wymienić też wysoki wskaźnik emisji czystego powietrza, niski pobór mocy 
oraz – co chyba najważniejsze – niski poziom hałasu. Te cechy przy zgrabnych gabarytach i niewielkiej 
wadze powodują, że to jedna z najlepszych ofert oczyszczaczy na polskim i światowym rynku!

Zrowie i ekologia

Od lat podkreślamy, że kluczową sprawą
dla marki Gree jest czyste i zdrowe powietrze. 

Zdecydowaliśmy się na taki krok, bo wiemy jak ważna w codziennym życiu każdego człowieka jest odpowiednia 
wilgotność powietrza – to od niej w dużej mierze zależy przecież nasze samopoczucie, a także zdrowie.
Ich tajemnica tkwi w kilku rozwiązaniach. Osuszacze marki Gree wychwytują wodę w postaci gazowej  
i zamieniają ją w ciecz, odprowadzając do zbiornika. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć wilgotność powietrza 
bez ingerencji w strukturę budynku, ale jeszcze większe wrażenie robi wydajność osuszania, która sięga  
12 litrów na dobę! 

Urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: pamięć ustawień, przypomnienie o konieczności wyczyszczenia 
filtra, wskaźnik zapełnienia zbiornika skroplin.

Odpowiednia wilgotność powietrza

Osuszacze powietrza

Marka Gree to nie tylko klimatyzatory! 
W tegorocznej ofercie wprowadzamy absolutną nowość – dwa typy najwyższej jakości 
osuszaczy powietrza Precise oraz Sunny. 
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PRECISE / Model GDN20AQ-E4EBA1A GDN24AQ-E4EBA1A
Wydajność osuszania * l/24h 20,0 24,0

Przepływ powietrza m³/h 185/165/145 185/165/145

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

Pobór mocy min/nom/max W 260 280

Prąd pracy A 1,3 1,3

Do pomieszczeń o kubaturze do: m2 28 34

Zakres wilgotności działania % 35-80 35-80

Pojemność zbiornika** l 4,2 4,2

Producent sprężarki - GREE GREE

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna

Moc silnika sprężarki W 265 265 

Czynnik chłodniczy - R134a R134a

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,13 0,20

Wymiary [dł x szer x wys] mm 351x260x492 351x260x492

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/46/44 48/46/44

Poziom mocy akustycznej dB(A) 58/56/54 58/56/54

Waga netto kg 15 15

SUNNY / Model GDN16AH-K4EBB1C GDN20AH-K4EBB1C GDN24AH-K4EBB1C
Wydajność osuszania * l/24h 16,0 20,0 24,0

Przepływ powietrza m³/h 180/160/140 180/160/140 180/160/140

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

Pobór mocy min/nom/max W 300 330 330

Prąd pracy A 1,8 2,0 2,1

Do pomieszczeń o kubaturze do: m2 22 28 33,5

Zakres wilgotności działania % 35-80 35-80 35-80

Pojemność zbiornika*** l 4,6 4,6 4,6

Producent sprężarki - GREE GREE GREE

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Moc silnika sprężarki W 265 300 300

Czynnik chłodniczy - R134A R134A R134A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,13 0,20 0,24

Wymiary [dł x szer x wys] mm 343x260x525 343x260x525 343x260x525

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 45/43/41 45/43/41 47/45/43

Poziom mocy akustycznej dB(A) 55/53/51 55/53/51 57/55/53

Waga netto kg 15 15,5 16

Osuszacze powietrza

OSUSZACZ PRECISE

123

3 prędkości
WENTYLATORA

SAMODIAGNOZA

prosta 
OBSŁUGA

inteligentne
ODSZRANIANIE

OSUSZACZ SUNNY

123

3 prędkości
WENTYLATORA

SAMODIAGNOZA prosta 
OBSŁUGA

inteligentne
ODSZRANIANIE

informacja o
ZAPEŁNIENIU

ZBIORNIKA

dodatkowe
FILTRY

*opcionalnie

*

wysoka
WYDAJNOŚĆ

wysoka
WYDAJNOŚĆ

informacja o
ZAPEŁNIENIU

ZBIORNIKA

SUNNY / Model GDN10AH-K4EBB1C GDN12AH-K4EBB1C
Wydajność osuszania * l/24h 10,0 12,0

Przepływ powietrza m³/h 150/120/100 150/120/100

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

Pobór mocy min/nom/max W 250 250

Prąd pracy A 1,4 1,4

Do pomieszczeń o kubaturze do: m2 14 14

Zakres wilgotności działania % 35-80 35-80

Pojemność zbiornika*** l 4,6 4,6

Producent sprężarki - GREE GREE

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna

Moc silnika sprężarki W 213 213 

Czynnik chłodniczy - R134A R134A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,08 0,09

Wymiary [dł x szer x wys] mm 343x260x525 343x260x525

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 43/41/39 43/41/39

Poziom mocy akustycznej dB(A) 53/51/49 53/51/49

Waga netto kg 13 13

* wartość wydajności osuszania dla temperatury 30°C oraz wilgotności powietrza 80%
** osuszacz wstrzymuje pracę i wyświetla komunikat o stanie zapełnienia zbiornika przy pojemności skroplin 3,6 l
*** osuszacz wstrzymuje pracę i wyświetla komunikat o stanie zapełnienia zbiornika przy pojemności skroplin 4,0 l

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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AQUA / Model GCC240BKNA GCS260BKNA
Zasilanie f/V/Hz 1/50/220-240 1/50/220-240

Pobór mocy W 58 58

Prąd pracy A 0,25 0,25

Zalecana powierzchnia pomieszczeń m² 15-22 15-22

Przepływ powietrza m³/h 240/200/160/80 260/200/160/80

CADR* m³/h 160 200

Rodzaj filtra - filtr wstępny, filtr elektrostatyczny, 
filtr HEPA, aktywny filtr węglowy, jonizator

filtr wstępny, filtr elektrostatyczny, 
filtr HEPA, aktywny filtr węglowy, jonizator

Wymiary [dł x szer x wys] mm 385x278x608 385x278x608

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/42/35 48/42/32

Poziom mocy akustycznej dB(A) 58/52/45 58/52/42

Waga netto kg 11 11

AQUA / Model GCC240BKNA
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50

Pobór mocy W 58

Prąd pracy A 0,28

Zalecana powierzchnia pomieszczeń m² 15

Przepływ powietrza m³/h 260

CADR* m³/h 160

System filtracji - filtr wstępny, filtr HIMOP**, filtr HEPA, 
aktywny filtr węglowy

Wymiary [dł x szer x wys] mm 396x245x576

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 48/42/35

Waga netto kg 11

* CADR - wskaźnik emisji czystego powietrza (pokazuje ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia)

Oczyszczacze powietrza

auto RESTART

1234

4 prędkości
WENTYLATORA

OCZYSZCZACZ AQUA

OCZYSZCZACZ FRESH

auto RESTART

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

** Filtr HIMOP (High Efficiency Multi Oxidation Porcelain) - wykonany z ceramiki i polimerów, ma silne właściwości utleniające. 
    Rozkłada skutecznie zapachy i toksyczne gazy, np. formaldehyd, tlenek węgla, amoniak, siarkowodór.

Wysoka skuteczność
FILTRACJI

Wysoka skuteczność
FILTRACJI


