
R32 gáz Nem károsítja az ózon réteget, és az üveg-
házhatást okozó hatása is harmada a korábban 
használt gázokénak. Emellett, mivel egykompo-
nensű gáz, könnyen újrahasznosítható.

Wi-fi vezérlés A WiFi Smart alkalmazással okostele-
fonról a világ bármely pontjáról vezérelhető a ké-
szüléke, és akár csoportba is tudja illeszteni a be-
rendezéseit.

G10 technológiájú DC inverter vezérlés A GREE G10 
inverter technológia folytán a kompresszor akár ult-
ra alacsony fordulatszámmal is képes üzemelni, ami 
további energiamegtakarítást eredményezhet.

A+/A++ energiaosztály A Cascade légkondicioná-
ló berendezések a világelsők közé tartoznak ener-
giahatékonyságban, ezzel is csökkentve a környe-
zetünkre gyakorolt szén-dioxid terhelést.

3 fokozatú ventilátor A választható sebességfo-
kozatok biztosítják, hogy mindig a kívánalmaknak 
megfelelően történjen a levegő áramoltatása.   

Párátlanítás A párátlanítás segítségével a szoba-
hőmérséklet változtatása nélkül csökkenthető a 
helyiség páratartalma.

Intelligens leolvasztás A hagyományos leolvasztó 
rendszerekkel szemben, amik előre beállított időkö-
zönként leolvasztottak (akár óránként is), az intel-
ligens rendszer csak akkor futtattja ezt, ha szüksé-
ges, ezzel is energiát takarít meg.

Soft start (lágyindítás) funkció Ezen funkció segítsé-
gével a feszültség, valamint az indító áram mérté-
ke is mérséklődik, ezáltal megóvja a készüléket a 
káros hatásoktól.

Öntisztító funkció A készülék kikapcsolása után a 
ventilátor még 10 percig üzemel és eltávolítja a bel-
téri egységből a lecsapódott párát, így megakadá-
lyozza a gombák és baktériumok megtelepedését.

Turbó funkció A beltéri egység ventilátorát extra 
gyors fordulatszámra állítva lényegesen gyorsab-
ban érhető el a kívánt hőmérséklet.

„I feel” kényelmi funkció A szobahőmérséklet pon-
tos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirá-
nyítójába épített érzékelő segítségével. Amennyi-

ben a távirányítót a szoba egy megfelelő, jellemző 
pontján helyezi el, vagyis ott, ahol a legtöbbet tar-
tózkodik, akkor a berendezés tökéletesen tud iga-
zodni az Ön igényeihez és pontosan tudja tartani a 
kívánt hőmérsékletet. 

Éjszakai üzemmód 3 féle - személyre is szabható - 
alvás üzemmód. Az optimális éjszakai pihenés felté-
teleit teremti meg. Akár egyénileg is programozha-
tó. Az alvás funkcióval az éjjeli komfort könnyedén 
növelhető. Az alvás módban a hőmérséklet emel-
kedik az első órában hűtési módban, csökken fűtési 
módban. Majd 6 óra elteltével visszaáll az eredeti-
leg beállított hőmérsékletre. Ezzel segít az alváshoz 
megfelelő hőmérséklet beállításában.

Automatikus újraindítás áramkimaradás után 
A készülék egy esetleges áramkimaradás után 
automatikusan visszaáll a legutolsó beállított ér-
tékre.

Automatikus lamella mozgatás függőlegesen Biz-
tosítja a helyiség hőmérsékletének állandóságát a 
levegő egyenletes elosztásával.

Cold Plasma ionizátor Olyan elektrosztatikus szűrő, 
amely először polarizálja a szennyeződéseket majd 
elektrosztatikus úton eltávolítja azokat. Csökkenti 
a szállópor részecskék koncentrációját. A plazma 
nem csak a mikroszkopikus porrészecskéket távo-
lítja el hatékonyan a levegőből, hanem cigaretta 
füstöt, szagokat, atkákat, baktériumokat és polle-
neket is. 

Zár funkció Gombkombináció használatával lezár-
hatjuk, illetve feloldhatjuk a billentyűzetet be- és 
kikapcsolt állapotban egyaránt.

Téli üzemelés A kültéri egységbe épített kiegészítő 
egységeknek köszönhetően alacsony (-22 ˚C) kin-
ti hőmérséklet esetén is alkalmas a berendezés a 
fűtésre.

8 °C funkció Téli időszakban fagyvédelmi temperá-
lásra is alkalmas a berendezés azáltal, hogy ebben 
az üzemmódban 8 ˚C-os hőmérsékletet tud biztosí-
tani jelentős energiamegtakarítás mellett.

Infra távirányító

LED kijelző

Tartson velünk, képzeljen el egy harmonikus, zöld jövőt, 
válassza a                VISION-t!

VISION



Típus GWH09QBW GWH12QCW

Hűtőteljesítmény kW 2,6 3,5

Fűtőteljesítmény kW 2,8 3,67

Hatékonysági mutató SEER/SCOP W/W 6,1/4,0 6,1/4,0

Energia osztály, hűtés/fűtés A++/A+ A++/A+

Tápfeszültség V, Hz, Ph 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Áramfelvétel, hűtés/fűtés A 3,9/3,4 5,0/4,5

BELTÉRI EGYSÉG

Légszállítás m³/óra 560/490/430/330 680/590/490/420

Hangnyomás szint dB(A) 39/36/32/26 42/38/34/31

Hangteljesítmény szint dB(A) 55 57

Befoglaló méretek (szélxmagxmély) mm 790*275*200 845*289*209

Tömeg kg 9 10,5

KÜLTÉRI EGYSÉG

Légszállítás m³/óra 1600 2200

Hangnyomás szint dB(A) 52 53

Hangteljesítmény szint dB(A) 61 62

Befoglaló méretek (szélxmagxmély) mm 776*540*320 848*596*320

Kompresszor Gree QXF-B096zE190A Gree QXF-B096zE190A

Tömeg kg 29,5 31

Standard csőhossz m 5 5

Max. megengedett csőhossz m 15 20

Max. megengedett szintkülönbség m 10 10

Cső átmérő, folyadék/gáz mm 6,35/9,52 6,35/9,52

Hűtőközeg / alaptöltet kg R32 / 0,6 R32 / 0,7

Üzemi tartomány, hűtés/fűtés ˚C -15-+43 / -22-+24 -15-+43 / -22-+24

A mi elképzelésünk a fenntartható jövőről az, ahol 
a lehető legkisebb káros hatást gyakoroljuk a kör-
nyezetre.

Az R32 gáz nem károsítja az ózonréteget, és az 
üvegházhatást okozó hatása is egyharmada a ko-
rábban használt gázokénak. Emellett, mivel egy-
komponensű gáz, könnyen újrahasznosítható.
Akár 30 %-kal kevesebb gáztöltetre van szükség a 
kiemelkedően jó hőszállítási képessége miatt. Így 
nagyon jó hatékonysági fokot biztosít, akár 10 %-os 
energiamegtakarítást is eredményezhet elődeihez 
képest.
   
A környezetbarát Visiont ezeken felül felszereltük 
minden kipróbált, a kényelmet szolgáló funkcióval, 
hogy garantáljuk az Ön komfortját.

A híresen megbízható Gree gyártmányú G10 in-
verter kiszámítható működést és kiemelkedő A++ 
energiahatékonyágot biztosít.

A 2017-es igényeknek megfelelően a wifi már 
alapfunkció. Így a Gree Wifi Smart applikáció se-
gítségével könnyen és rugalmasan kezelheti ké-
szülékét IOS és Android okostelefonja segítségé-
vel. 

A Vision párátlanító funkciójával és a Plazma szű-
rő segítségével, otthonának levegőminősége ká-
ros anyagoktól mentes lehet. A plazma szűrő nem 
csak a mikroszkopikus porrészecskéket távolítja el 
hatékonyan a levegőből, hanem a cigaretta füs-
töt, szagokat, atkákat, baktériumokat és pollene-
ket is.

Bemutatjuk a Cascade berendezések legújabb tagját:

Vision,  egy új generáció úttörője. 

Az első R32-gázzal  szerelt Cascade légkondicionáló.

Ha a legjobb ár-érték arányt szeretné, akkor válassza a Visiont!
A legjobb klímaszerelőink a Cascade klímákat ajánlják!

A Vision név kötelez!


