
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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FUNKCJE URZĄDZEŃ GREE
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Day Timer
Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę  
automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia  
w okresie 24h.

Week Timer
Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca nastawę  
automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia  
w okresie tygodnia.

WiFi Intelligent Control
Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem 
za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.

Remote Controller
Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika  
bezprzewodowego (pilota).

Wired Controller
Możliwość podłączenia i sterowania urządzeniem za pomocą 
naściennego sterownika przewodowego.

Central Controller
Możliwość podłączenia i sterowania urządzeniem za pomocą 
centralnego naściennego sterownika przewodowego.

Hotel Key Card Control
Możliwość podłączenia Modułu styku ON/OFF pozwalającego 
na włączanie lub wyłączanie urządzenia przez np. styk okienny 
lub port karty hotelowej.

Dry Contact
Możliwość podłączenia Modułu Dry Contact umożlwiającego 
sterowanie urządzeniem sygnałami napięciowymi 
 i beznapięciowymi.

BMS Control
Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego 
zarządzania budynkiem.

Inverter Technology
Urządzenie z technologią inwerterową pozwalające  
na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury  
i oszczędność energii.

Turbo Mode
Funkcja szybkiego osiągania zadanej temperatury  
w pomieszczeniu.

2-stage Compressor
Urządzenie wyposażone w wydajną 2-stopniową 
sprężarkę.

Save Energy
Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze 
zmniejszonym poborem energii elektrycznej.

Set Static Pressure
Możliwość ustawienia kilku poziomów sprężu 
wentylatora jednostki wewnętrznej.

Compressor/ Condensate Heater
Urządzenie wyposażone w elektryczne grzałki 
karteru sprężarki/ tacy skroplin.

Auto Clean
Funkcja osuszania 
wymiennika jednostki 
wewnętrznej, ograniczająca 
rozwój drobnoustrojów.

Smart Defrost
Funkcja automatycznego 
odszraniania jednostki 
zewnętrznej w trybie grzania.

G-Doctor
Funkcja samodiagnozy błędów 
i usterek przez urządzenie oraz 
wyświetlanie odpowiedniej 
informacji.

Auto Restart
Funkcja powrotu do wcześniejszego 
stanu pracy oraz nastaw po zaniku  
i przywróceniu zasilania.

Warm Flow
Funkcja eliminująca powiewy 
chłodnego powietrza na początku 
pracy w trybie grzania.

Filter Alert
Możliwość ustawienia  
przypomnienia o wykonaniu  
serwisu po ustawionym okresie 
pracy urządzenia.

Water Pump
Urządzenie wyposażone w pompkę 
skroplin. Wysokość podnoszenia 
1m.

Smart Flow
Urządzenie wyposażone  
w automatyczną żaluzję poziomą.

Smart Flow 3D
Urządzenie wyposażone  
w automatyczną żaluzję poziomą  
i pionową.

Smart Flow 360°
Obwodowy nawiew powietrza.

I Feel
Funkcja odczytu temperatury  
otoczenia z czujnika w pilocie.

+8°C
Funkcja ogrzewania 
nieużytkowanego pomieszczenia 
do 8°C.

„X”-gear Fan
Urządzenie wyposażone w „X” 
biegów wentylatora jednostki 
wewnętrznej.

Sleep Mode
Funkcja pracy nocnej jednostki 
(obniżenie nastaw temperatur 
zwiększające komfort).

3 Sleep Modes
Funkcja trzech różnych trybów 
pracy nocnej jednostki (obniżenie 
nastaw temperatur zwiększające 
komfort).

Quiet
Tryb cichej pracy urządzenia.

Dehumidify
Urządzenie umożliwia inteligentną 
pracę w trybie osuszanie powietrza 
w pomieszczeniu.

Air Ionizer
Urządzenie wyposażone 
w jonizator powietrza 
zwalczający drobnoustroje.

Health Filters
Możliwość doposażenia 
urządzenia w opcjonalne 
filtry powietrza.

Fresh Air
Możliwość doprowadzenia 
kanału świeżego powietrza 
z przepustnicą (sterowanie 
przepustnicą przez moduł  
Dry Contact).



Sterowniki standardowe

YB1F2

URZĄDZENIA DODATKOWE

Klimatyzatory przenośne SHINY
są doskonałym rozwiązaniem dla osób, 
które z różnych przyczyn nie mogą  
skorzystać z klimatyzatorów typu split. 
Ich ogromną zaletą jest możliwość  
użycia w trudno dostępnych miejscach 
oraz szeroki kąt nawiewu zapewniający 
efektywne rozprowadzenie powietrza 
w pomieszczeniu. 

MOMA wyróżnia się nowo- 
czesnym wyglądem, który 
doskonale wpisze się w dzi- 
siejsze trendy architektury 
wnętrz. Sterowanie przy uży-
ciu pilota, 3-stopnie pracy 
wentylatora oraz tryb snu 
sprawiają, że urządzenie 
spełni oczekiwania użytkow- 
ników w zakresie chłodzenia 
pomieszczeń.
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I FEEL
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 zewnętrz-
nej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

SHINY MOMA

Model GPC10AL-K5NNA1A* GPH12AL-K5NNA3A** GPC12AN-K5NNA1A

Wydajność
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

2,90 3,52 3,50

Grzanie - 3,30 -

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

Pobór mocy
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,94 1,35 1,35

Grzanie - 1,18 -

Pobór prądu 
(wartość nominalna)

Chłodzenie
A

4,1 5,8 5,9

Grzanie - 5,1 -

EER W/W 3,10 2,61 2,60

COP W/W - 2,81 -

Przepływ powietrza m3/h 360/330/300 360/330/300 380/330/280

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52/50/48 53/51/49 53/51/49

Poziom mocy akustycznej dB(A) 64/63/62 64/63/62 64/62/60

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

Wydajność osuszania l/h 1,6 1,8 1,8

Waga netto/brutto kg 36,0/41,0 36,5/41,5 35,5/41,0

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 390×820×405 390×820×405 405×835×385

Sterownik standardowy (bezprzewodowy) mm YB1F2 YB1F2 YV1F9 (WiFi)

Sprężarka

Producent - GREE GREE GREE

Typ - Rotacyjna Rotacyjna Rotacyjna

Moc W 770 1000 1000

Zakres temperatur 
otoczenia

Chłodzenie °C 16~35 16~35 16~35

Grzanie °C - 10~27 -

Czynnik chłodniczy
Typ - R290 R290 R290

Ilość kg 0,30 0,30 0,28

Uwaga: 
Model 3,52 kW w wersji białej 
Model 2,90 kW w wersji czarno-białej

Sterowniki standardowe

YV1F9

* model w wersji czarno-białej
** model w wersji białej
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