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GREE TEKNOLOJİSİ



Gree G10 Inverter Teknolojisi, daha hızlı soğutma ve ısıtmayı, hassas sıcaklık kontrolü
ve yüksek enerji tasarrufu ile sağlar.

GREE INVERTER TEKNOLOJİSİ
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Daha Hızlı Soğutma Hassas Sıcaklık Kontrolü Enerji Tasarrufu Çevre Dostu Soğutucu Akışkan

Aralıksız Çalışma 
Hatasız kontrol

Düşük karbon salınımı
Yüksek verim

Daha az dalgalanma
Daha düşük ses

En düşük frekans aralığında sabit sıcaklık
Enerji tasarrufu

Akıllı İşlemci Kontrolü

Mükemmel kalite
Uzun ömürlü malzeme

Saf Malzeme Kullanımı

Turbo ve güçlü çalışma modunda fan ve
kompresör, en yüksek hızda 15-20 dakika
çalışır. Sonra ayarlanan değerlerde
çalışmaya devam eder.
Hızlı soğutma
Hızlı ısıtma

Sessiz
Konforlu

Ultra Düşük Ses Kontrolü

Daha istikrarlı çalışma
Daha az hasar

Otomatik Voltaj Koruması

Turbo ve Güçlü Çalışma Modu

Yüksek verim
Daha iyi koruma

Güç Faktörü Düzeltme TeknolojisiEn Düşük Frekansta Devir Kontrolü

Geniş Frekans Aralığı

Çevre Dostu R410A Soğutucu Akışkan
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Avrupa Birliği yeni Ecodesing Standartlarınca belirlenen yönerge dahilinde daha önce sabit dış hava 
sıcaklıklarında hesaplanan klima enerji verimliliğinin gerçek hayattaki kullanımı doğru ve etkin temsil 
edemediği gerekçesiyle,  hem soğutma hem de ısıtma konumlarında “sezonsal verimlilik” adı altında yeni 
hesaplama yöntemiyle klimalardaki enerji verimliliğini ölçümlemektedir. 

Buna göre, soğutma ve ısıtma sezonları (mevsimleri) için dış hava sıcaklıkları görülme sıklıkları  tespit 
edilerek klimaların bu sıcaklıklardaki enerji verimliliği ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece, belirlenen tüm 
soğutma/ısıtma sezonuna yayılan ve kapsayan yeni bir sezonsal verimlilik hesap metodolojisi ve yöntemi, 
dolayısıyla 12 kW kapasiteye kadar klimalarda  yeni sezonsal verimlilik ve enerji etiketlemesi yönetmeliği 
ortaya çıkmıştır. (Energy Labelling of Air-Conditioners DIRECTIVE 2010/30/EU Regulation (EU) No 626/2011 
July 2011). Avrupa standartlarına uyum çerçevesinde 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile bu yönetmelik ülkemizde de 
uygulanmaya başlanmıştır. EER,  soğutma modunda enerji verimliliğini, COP ısıtma modunda enerji 
verimliliğine gösterirken SEER ve SCOP deki (S) Sezonsal ifadesinden (Seasonal ) gelmektedir.

Gree Klimalar gerek enerji verimliği gerekse geniş dış hava sıcaklık aralığında calışma imkanı ile her 
mevsimde konforlu ve enerji tasaruflu kullanım sağlamaktadır.

SEZONSAL VERİMLİLİK

www.tlcklima.com



KONFORLU HAVA DAĞILIMI - GENİŞ ÜFLEME AÇISI

AKILLI DEFROST

GREE Akıllı Defrost

Isıtma
Isıtma

Isıtma

(60dak.) (70dak.)(8dak.) (5dak.) (70dak.)

Defrost Defrost

Klasik Defrost

Isıtma Isıtma Isıtma

(50dak.) (50dak.) (50dak.)(10dak.) (10dak.)

Defrost Defrost

Akıllı defrost özelliği, sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu 
arttırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek 
gözükse bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir. 

Defrost, ısıtma konumunda dış ünitede oluşan ve ısı 
transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. 
Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan 
etkiler. Klasik defrost zaman ayarına göre çalışır.

170V ~ 265V aralığındaki enerji besleme gerilimlerinde 
herhangi bir arızaya ve performans kesintisine neden 
olmaksızın çalışır. Klima cihazlarının büyük kısmında bu 
aralık 200V ~ 240V olarak sınırlıdır.

Gree Klimalar geniş hava üfleme açısı sayesinde ortamda havanın daha homojen dağılmasına imkan verir. 
Böylece arzu edilen iç ortam sıcaklığı odanın her köşesinde konforlu bir şekilde hissedilir. 

UZUN HAVA ÜFLEME MESAFESİ

110cm

130° Sağa - Sola
Salınım

180° Yukarı- Aşağı
Salınım

U-Crown serisi dikey 110 cm hava üfleme çıkışı ile daha yüksek 
hava hacmi ve daha geniş hava üfleme açısı sağlamaktadır.

U-Crown Serisi yukarı aşağı salınımda 180˚ sağa sola 
salınımda 130˚ hava üfleme imkanıyla odanın en uç 
noktasına kadar ulaşabilmektedir. Böylece diğer 
klimalara göre %10 - %30 daha yüksek hava hacmi 
elde edilmektedir.

DÜŞÜK VE YÜKSEK VOLTAJDA ÇALIŞMA

www.tlcklima.com

Gree Klimalar 9 mt hava üfleme mesafesi ile (24.000 BTU/h duvar tipi modellerde) havayı odanın en uzak
noktasına kadar ulaştırabilmektedir.



DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ÇALIŞMA

YANMAZ ELEKTRİK KUTUSU

54 °C’de
Soğutma

-30 °C’de
Isıtma

-15°C’DE SOĞUTMA VE ISITMA
Gree Klimalar modele göre dış hava sıcaklığının -15˚C’ye 
kadar ulaştığı zorlu iklim şartlarında hem soğutma hem de 
ısıtma yapabilme özelliğine sahiptir. Özel fan teknolojisi ve 
tasarımı sayesinde, dört mevsim soğutma ihtiyacı olan 
yerlerde yüksek verimlilikle kullanılabilir. 

Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı 
terminalleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede 
yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdehale ve darbe engellenir. 

8°C ACİL DURUM ISITMASI
Standart klima cihazları, iç ortam sıcaklığını ısıtmada 16 derecenin altında ayarlamanıza izin vermez. Lomo 
serisinde ısıtmada iç ortamı 8˚C’ye ayarlayabilirsiniz.Böylece ev, yazlık ve işyerinde olmadığınız zamanlarda 
iç ortam sıcaklığının 8˚C’nin altına düşmesi engellenerek aşırı soğuma ve donma gibi istenmeyen durumların 
önüne geçilir. 

U-Crown ve I-Crown Serileri -30˚C’de ısıtma yapabilme imkanı sunmaktadır. Zor iklim 
şartları altında klima ile ısınmayı farklı bir boyut kazandıran bu seriler -18˚C’ye kadar da 
soğutma yapabilmektedir.

54˚C gibi çok sıcak noktalara kadar soğutma performansından ödün vermeyen bu seriler 
zorlu yaz ve kış şartları için tasarlanmıştır.

SOĞUK HAVA ÜFLEME KORUMASI
Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde 
kontrol edilebilir.
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Gree Klima Cihazları serilerine göre farklı filtre sistemlerine sahiptir. İç ortam havası hassasiyeti farklı olan 
her kullanıcı kendi ihtiyacına göre seriler arasında seçim yapabilir.

Vitamin C FiltresiKitin Filtre Formaldehit Koku 
Giderici Filtre

VİTAMİN C FİTRESİ:
C vitamini suda eriyen bir vitamin çeşididir. Birçok hayvan ve bitki türü ihtiyaçları olan C vitaminini kendileri 
üretebilir, ancak insan vücudu C vitaminini üretemez. C vitamini, insan  vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu 
vitaminlerden olduğu için bol miktarda tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendi rir. Soğuk algınlığı gibi 
hastalıklarda vücudun direncini artırır. Yara ve yanıkları iyileştirir. Filtrenin özel yapısı sayesinde hava, filtreden 
geçerken C vitamini yavaş yavaş havaya bırakılır. Filtre ayrıca havayı nemlendirme etkisini sahiptir. İç ortamda 
bulunan bitkilerin ömürlerine de olumlu olarak etkide bulunur.

AKTİF KARBON FİLTRE:
Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliği vardır. Filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak 
gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler sayesinde bir çok koku yayan ve zehirli gazlar yakalanır. Gözenek 
yapısının zenginliği sayesinde havadaki kir toz parçacıklarını fiziksel olarak tutarken havadaki kötü 
kokularıda kimyasal olarak parçalayarak yok eder.

KİTİN FİLTRE:
Kitin polisakkarid olan selüloza ve protein olan keratine 
benzetilebilecek bir biyolojik maddedir. Bunun yanında kitin 
insanlarda yaraların iyileşmesinde olumlu etkisi olan özellik-lere 
sahiptir. Bakteri ve mantarlara karsı bakterisit ve fungisit etki 
göstermektedir. Kitin ve kitozan, iç ortam havasındaki 
bakterilerin ve mantarların aktivitelerini inhibe etmektedir.

KOKU GİDERİCİ FİLTRE:
Formaldehit, mobilyalardan, yeni boyanmış odalardan ve bazı tekstil ürünlerinden yayılan, kansere sebep olabilen 
zararlı bir gazdır. Koku Giderici Filtre, yayılan bu gazın %90’dan fazlasını yakalar. Gözenek yapısının zenginliği 
sayesinde havadaki kir, toz parçacıklarını fiziksel olarak tutarken havadaki kötü kokuları da kimyasal olarak 
parçalayarak  yok eder.
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COLD PLASMA
Cold plasma ile havadaki bakterilerin %90’ı yok edilerek 
yüksek sterilizasyon sağlamaktadır. Kötü kokular yok edilir 
ve ortama negatif iyon verilerek hava kalitesi yükseltirilir.

FARKLI FİLTRE SEÇENEKLERİ
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Gree’nin özel "G-Life" aplikasyonu sayesinde klima 
cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla 
uzaktan kontrol edebilirsiniz.

WiFi modülü monte edilmiş ünite

Özel tasarım eksenel fan, üretildiği yüksek kaliteli malzeme nedeniyle uzun 
ömürlü ve sessizdir. 

YENİ NESİL WİFİ KONTROL

YÜKSEK VERİMLİ SESSİZ DIŞ ÜNİTE FANI
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