
Shark A/C

Svalkande A/C för det mobila hemmet!

R32



Världens största värmepumpstillverkare, Gree, har 
lanserat en toppmodern luftkonditionering, Shark. Den 
eleganta Gree Shark A/C kyler effektivt ner  en
husbil eller husvagn. Den smala designen gör att den
passar till de flesta fordon. Med Gree Shark kan du njuta 
av den svala och sköna luften var du än är. Enheten är tyst 
och enkel att installera.

Utomhusdelens  tidlösa  
eleganta form förbättrar 
även aerodynamiken.

När du kör i trädbevuxen 
terräng kan trädgrenar 
träffa luftkonditionerin-
gen på taket. Gree Shark 
är utformad för att för-
hindra att grenar tränger 
in och skadar enheten.

Ytterkanten är bara 283 
mm hög, det gör att 
Sharks utedel blir diskret. 
Med sin ljusa färg och 
strömlinjeformade design 
blir den som en del av 
taket på fordonet.

Den eleganta innedelen 
är extremt tunn, inte mer 
än 50 mm djup. Inne-
delen med sin moderna 
design, har LED-ljus, pek-
knappar och en  
lättanvänd fjärrkontroll

Gree Shark -Svalkande A/C för det 
mobila hemmet!

Effekt Kyla kW 2,6

Värme kW 2,4

Driftsområde Kyla °C 18-46

Värme °C 5-24

SEER / COP 2,34 / 2,24

Fas/ Spänning / Frekvens / Max ström kpl, V, Hz, A 1 / 220-240 V / 50 Hz / 7,0 A

Effektförbrukning 
Nominell

Kyla kW 1,16

Värme kW 1,00

Luftflöde innedelen m3/h 330 / 250 / 200 

Ljudnivå (1 m avstånd) Innedel dB(A) 53 / 47 / 42

Utedel dB(A) 53

Mått
(L x B x D)

Innedel mm 610 x 485 x 49

Utedel mm 1077 x 720 x 283

Vikt Innedel kg 2,7

Utedel kg 35

Köldmedie (GWP) typ/kg R 32 / 0,47

Genomföringshål diameter mm 400 x 400

Slitstarkt chassi Stilig innedelHarmoniskt utseendeElegant design
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Teknisk data


