
U-Crown ilmalämpöpumppu

GREE U-Crown 35-A/W on ilmalämpöpumppu, joka ei 
pakkasta pelkää. U-Crown on suunniteltu sekä valmistettu 
toimimaan Pohjolan ääriolosuhteissa.

GREE:n patentoima 2-aste kompressori tuottaa ennennä-
kemättömän lämmitystehon vielä -30C asteen lämpötilassa.

Sisäänrakennetulla Wifi:llä varustettu metallipintainen si-
säyksikkö on vain 17cm ohut. Tyylikäs samppanjanvärinen 
sisäyksikkö pitää sisällään tutut GREE:n huipputoiminnot 

kuten: 8C asteen ylläpitolämpötila, puhallussuunnan ohja-
us pysty- sekä vaakasuunnassa, ilmanpuhdistus, ajastin sekä 
sisälämpötilan mittaus kaukosäätimestä tai sisäyksiköstä 
valinnan mukaan.

Seitsemän eri puhallusnopeutta mahdollistavat kuiskauk-
senhiljaisen (20dB) käytön, mutta tarpeen tullen asunnon 
pikaviilennys tai pikalämmityskin onnistuu laitteen turbo 
puhallinnopeudella.
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GREE U-Crown takaa suuren lämmitys-
tehon myös kovilla pakkasilla.

Lämmitysteho nimellistehosta prosent-
teina:

-18°C = 100%
-20°C = 97%
-25°C = 93%
-30°C = 80%

Nimellisvirta A 8

Sähköistys ulkoyksikkö

Lisätäyttö yli 5m jälkeen 20 g/m

GREE Electr ic Appliances Inc:n maahantuojana 
Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu 
Scanof f ice Groupiin, Pohjoismaiden suur impaan lämpöpumppujen 
maahantuonti- ja valmistut taja yr itysryhmään. Suomalainen 
Scanof f ice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto 
ylit tää 30 miljoonaa euroa. Scanof f ice Groupiin kuuluvat 
Suomessa Scanof f ice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. 

Yr itysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme 
keskimäär in noin 6 000 lait teistoa taataksemme nopeat toimitukset 
jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoff ice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta                                                                                                                       

logistiikkakeskuksesta Espoossa.


