
Kylaggregat för kommerssielt bruk

GREE Fresh Wind är en värmepump av tornmodell som står på 
golvet, Fresh Wind är en högeffekts värmepump som både kyl och 
värmer där effekt behovet är stort.

Värmepumpens stora värme- och kyleffekt gör att den lämpar sig 
utmärkt till kontor, restauranger, butiker eller andra större utrymmen. 
Värmepumpens inomhusenhet står fritt på golvet vilket gör instal-
lationen snabb och enkel.

GREE Fresh Wind tornmodellen har en kyleffekt på 12kW och en 
värme-effekt på 13,6kW.

Inverter teknologin av världens största tillverkare av luftvärme-
pumpar GREE ger maximal energieffektivitet och driftsäkerhet för 
år att komma.
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ScanMont AB agerar som distr ibutör för 
GREE Electr ic Appliances Inc:s produkter i Sver ige. ScanMont AB 
tillhör Scanof f ice Group  som är Nordens största koncern för impor t 
och OEM-distr ibution av värmepumpar. Finländska Scanof f ice
Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på
över 300 miljoner sek . Till Scanof f ice Group tillhör
ScanMont AB (Sver ige), Scanof f ice Oy samt Scanvarm
Oy Ab (Finland). Koncernens logistikcenter i Vanda har
cirka 6 000 aggregat i lager för at t säkerställa snabba
leveranser til l våra åter försäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Vanda som blev 

färdigt 2012.

  ScanMont AB garanterar en funktionerande eftermarknadsföring, detta betyder reservdels tillgänglighet samt 
  service tillgänglighet i 10 år till alla sina produkter.
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Fresh Wind 140-A

3,4–14,0 (13,6)

-15 ∞ +24

3,8
A

3,0–13,0 (12,0)

5,1

A

1870x581x395
58

45–52

1850

0,30

1250x1018x412

GVH48AH-M3DNA5A/O

15,9 (5/8”)

Köldmedie

Tekniska data

Återförsäljare

R
ät

te
n 

til
l f

ör
än

dr
in

ga
r 

fö
rb

eh
ål

ls
.

+18 ∞ +43


