
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas – SEER 8,5
Darbinės lauko temperatūros ribos : šaldant –15~48 ⁰C, šildant –25~30 ⁰C
Energijos efektyvumo klasė – A+++

šilumos siurblys HANSOL NORDIC DC Inverter



Siekdama įtikti ypač reikliems skandinavų rinkos vartotojams, GREE patobulino daugelį įprastinio „Hansol“ šilumos siurblio funkcijų ir sukūrė 
visiškai naują modelį – „Hansol Nordic“.
„Hansol Nordic“ šilumos siurblys pritaikytas šiaurinio klimato sąlygoms, efektyviai šildo esant  žemai lauko oro temperatūrai, išbandytas –25 °C 
temperatūroje, pasižymi aukštu naudingo veikimo koeficientu (COP) – net iki 5,2. Šilumos siurblių galia, priklausomai nuo modelio, siekia nuo 2,5 
kW iki 7 kW. 
„Hansol Nordic“ naudojama nauja ir unikali „G-10 Inverter“ technologija, sukurta siekiant taupyti elektros energiją ir šilumos siurblį padaryti dar 
efektyvesnį. 
Patobulintas valdymo algoritmas sutrumpina išorinės dalies atitirpinimo laiką. Atitirpimo režimas veikia tik tada, kai šilumos siurblio išorinė dalis 
apšąla, šilumokaitis pasidengia šerkšnu arba ledu. Tokiu būdu „Hansol Nordic“ sunaudoja mažiau elektros energijos nei kitų gamintojų šilumos siurbliai.
Ypatingos formos ventiliatorius orą paskirsto efektyviau nei įprastiniai šilumos siurbliai. Todėl norima temperatūra pasiekiama greičiau net ir  
tolimiausiuose patalpos taškuose. Oro srautas nukreipiamas automatiškai tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. 
Šie patobulinimai bei daugelis kitų naudingų funkcijų, įdiegtų į naująjį  „Hansol Nordic“ šilumos siurblį, suteiks Jums dar daugiau komforto!

7 greičių ventiliatorius leidžia pasirinkti norimą oro srauto stiprumą 
nuo „švelnaus” pūtimo iki „turbo” režimo.

Budėjimo režimu šilumos siurblys suvartoja tik 1 W elektros energijos. 
Tai net 70 % mažiau nei kiti šilumos siurbliai.

Išjungus šilumos siurblį, vidinės dalies ventiliatorius veikia tol, 
kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje dalyje nesikaupia dulkės, 
bakterijos ir pelėsiai.

Jonizuojant orą, 
naikinamos bakterijos. 
Oras tampa švaresnis ir 
sveikesnis.

7 ventiliatoriaus greičiai
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Net 7 ventiliatoriaus greičiai  

Tik 1 W budėjimo režimu!   

Savaiminis išsivalymas„Cold plasma“ jonizavimas

Vidinės dalies ventiliatorius įsijungia tik tada, 
kai šilumokaitis yra įšilęs.  
 
    
    

Šilumos siurblys 
šildymo režimu 
turi 8 °C palaikymo 
funkciją. Tai ypač 
patogu išvykstant 
ilgesniam laikui.

Apsauga nuo šalto oro

8 °C palaikymo funkcija

Nuotolinio valdymo pultelyje esantis jutiklis matuoja aplinkos tem-
peratūrą ir siunčia signalą į šilumos siurblį. Šilumos siurblys nustato 
temperatūrą ir oro srauto stiprumą, kad toje zonoje būtų pasiektas 
maksimalus komfortas.

„I Feel“ funkcija   

I Feel
Mažasis jutiklis

26 °C
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šildymas iki –25 °C  / vėsinimas iki –15 °C  

Efektyvus šildymas iki –25 °C. 
„Hansol Nordic“ šilumos siurbliai 
turi gamykloje sumontuotus 
„Nordic“modulius.
Efektyvus vėsinimas iki –15 °C.
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ModelIS GWH09TB-S3dNA1C-Nd GWH012TB-S3dNA1C-Nd GWH018TC-S3dNA1B-Nd GWH024Td-S3dNA1B-Nd
El. maitinimas V/Hz/ph 220–240/50/1

Galia
Vėsinimo W 2 500 (700–4 400) 3 500 (700 –4 500) 5300 (1 000–6 300) 7 000 (2 000–8 600)
Šildymo W 2 750 (720–5 000) 3 900 (720–5 500) 6000 (1 000–6 800) 7 200 (1 900–9 000)

El. energijos galia  
(min.–maks.)

Vėsinimo W 170–1 350 182–1 450 400–2450 450–3 000
Šildymo W 150–1 400 190–1 700 400–2500 380–3 200

SEER W/W 8,5 7,2 6,4 6,11
SCOP W/W 4,6 4,0 4,11 4,11
EER W/W 5,15 4,25 3,66 3,5
COP W/W 5,2 4,4 3,81 3,61
Energijos efektyvumo klasė A+++ A++ A++ A++

Triukšmo lygis  
(min.–maks.)

Vidinės dalies dB(A) 21/24/28/32/34/36/43 22/24/28/32/34/36/43 34/36/38/40/42/44/46 37/40/42/44/46/48/50
Išorinės dalies dB(A) 49 50 56 58

Matmenys (PxAxG)
Vidinės dalies mm 866x292x209 866x292x209 1 018x319x230 1 178x326x264
Išorinės dalies mm 899x596x378 965x700x396 1 000x790x427

Svoris Vidinės / išorinės kg 11/43 11/ 43 15/49 17,5/66
Maks. vamzdynų ilgis ir 
aukščių skirtumas m 15,0/10,0 20,0/10,0 25,0/10,0 25,0/10,0

Darbinės temperatūros ribos
Vėsinimo °C  –15~48
Šildymo °C  –25~30

Vamzdžių jungimo skersmuo mm Ø6,0 + Ø9,52 (1/4" + 3/8'') Ø6,0 + Ø9,52 (1/4'' + 3/8'') Ø6,0 + Ø16,0 (1/4" + 5/8") Ø6,0 + Ø16,0 (1/4'' + 5/8'')

HANSol NoRdIC dC Inverter

G10 technologija

„Turbo“ režimas

1 W sąnaudos  
budėjimo režimu

3D oro pūtimas Tolimas oro  
nupūtimas

Miego funkcija Apsauga nuo 
šalto oro

Ypač tylus Laikmatis„I feel” 
funkcija

Laikrodis Savaiminė 
diagnostika

„Auto restart”  
funkcija

Apsauga nuo vaikų Savaiminis  
išsivalymas

„Auto“ režimas 8 °C palaikymo  
funkcija

„Cold plasma“  
jonizatorius

3 metų garantija

GREE – pasaulio rinkos lyderė kondicionavimo sistemų srityje. Pagrindinis kompanijos sėkmės variklis – tai inovacijų ir naujų technologijų 
diegimas. Nuolatos atlikdama įvairius tyrimus bei skirdama daug investicijų plėtrai, GREE visame pasaulyje išgarsėjo kaip labai kokybiškos 
įrangos, ypač naujoviško dizaino, gamintoja. Kas trečias pasaulyje pagamintas kondicionierius iškeliauja iš GREE gamyklų.


