
Poznaj Gree
Gree to największe na świecie przedsiębiorstwo klimatyzacyjne zintegrowane z działem badań  
i rozwoju, siecią fabryk oraz centrum usługowo-promocyjnym.

Po 28 latach funkcjonowania, dzięki konsekwentnemu działaniu, dziś Gree jest potentatem 
na światowym rynku HVAC oraz największą na świecie fabryką klimatyzacji notującą sprzedaż  
w wysokości 16 miliardów dolarów rocznie. 

Marka Gree od 2005 roku zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji i sprzedaży 
klimatyzatorów mieszkaniowych: 60 milionów urządzeń RAC (mieszkaniowe) oraz 5,5 miliona 
urządzeń CAC (komercyjne).

Klimatyzatory Gree są znane i cenione na całym świecie. Dzięki stale realizowanej misji od „made 
in China” do „created in China” oraz wsparciu 10 tysięcy inżynierów i 80 tysięcy specjalistów 
zatrudnionych tylko w siedzibie głównej w Zhuhai, stworzone zostały 29 903 patenty 
technologiczne. 

Gree to również 11 fabryk w 3 krajach oraz 61 instytutów naukowo-badawczych, które dzięki 
600 milionom dolarów rocznie, prowadzą badania i pracują nad rozwojem oraz innowacjami, aby 
codziennie móc produkować urządzenia doskonałej jakości i niezawodności, z pełną dbałością  
o środowisko. 

POZNAJ GREE

Dzięki tym działaniom Gree zapracowało na miano marki godnej zaufania. 

Gree to nie tylko Chiny, codziennie klimatyzatory tej marki sprzedawane są w ponad 160 krajach,  
a z wysokiej jakości urządzeń korzysta ponad 300 milionów osób.

Klimatyzatory Gree od 15 lat są dostępne również na rynku polskim za sprawą grupy kapitałowej 
Free Polska Sp. z o.o. – wyłącznego przedstawiciela klimatyzatorów marki Gree w Polsce.

Dbałość o środowisko
W związku z dużą dbałością o środowisko oraz zmianami, jakie zostały przyjęte przez Unię 
Europejską, również Gree, chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, rokrocznie wprowadza do 
oferty kolejne urządzenia o lepszych parametrach. Przykładem są te pracujące w oparciu o bardziej 
ekologiczne czynniki chłodnicze, takie jak R32 czy R290.

Zostań autoryzowanym instalatorem urządzeń Gree już dziś!
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach technicznych w Centrum Gree w Krakowie.  
W trakcie szkolenia prezentujemy zasady nowych przepisów prawnych związanych z czynnikami  
i obowiązkami firm instalacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- Otrzymanie Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora Gree

- Możliwość udzielania Klientom 5-letniej gwarancji na urządzenia Gree
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AHU Kit dla U-Match R32

Zestaw AHU Kit to narzędzie pozwalające na obsługę przez jednostki zewnętrzne 
Gree serii U-Match chłodnic/nagrzewnic freonowych w centralach wentylacyjnych.  
Z uwagi na standard sygnałów mogą one być wykorzystywane praktycznie dla każdego 
modelu centrali. Rozwiązanie to jest dedykowane dla inwestycji komercyjnych, takich jak 
lokale gastronomiczne, hotele czy biura. Szeroki zakres mocy umożliwia obsługę central  
o wydajności od 3,5 do 16,0 kW.

AHU Kit jest kompatybilny ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi U-Match od 3,5 do  
16,0 kW. Jego zaletą jest prostota instalacji oraz łatwość obsługi.

Uniwersalnymi sygnałami sterującymi zestawem AHU Kit są:

- sygnał sterujący wydajnością (0-10V DC)

- sygnały trybu pracy chłodzenie/grzanie (bezpotencjałowy)

AHU Kit ponadto obsługuje sygnały wyjściowe:

- sygnał błędu lub usterki

- sygnał wejścia jednostki w tryb odszraniania

Do układu należy dodatkowo doprowadzić przewód komunikacyjny z jednostki zewnętrznej 
oraz przewód zasilający (230V, 50Hz AC).

Systemy U-MATCH
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