
Luftrenare 320-A

Kraftfull luftrenare

GREE luftrenare 320-A är en produkt från världens största 
tillverkare av luftbehandlingsprodukter. Denna högeffektiva 
luftrenare filtrerar inomhusluften genom aktivt kol- och 
HEPA filter (HEPA = High Efficiency Particulate 
Arrestance). 

Den eleganta designen och den höga kvaliteten på
utrustningen gör att den fungerar både i hemmet och på 
kontoret. Luftrenarens inbyggda luftmätning berättar när 
något filter ska bytas ut.

Den tydliga kontrollpanelen på luftrenaren och fjärrkontrol-
len gör enheten användarvänlig.



www.scanmont.se

Modell Luftrenare 320A
Spänning, fas / frekvens 220-240V, 1/50
CADR* 320 m3/h
Rekommenderad  rumsstorlek 30 - 70 m2

Luftflöde 225-330 m3/h
Mått b x h x d 245 x 576 x 396 mm
Vikt 9,8 kg

* CADR = Clean Air Delivery Rate

GREE Electric Appliances, Inc. grundades 1991 i Zhuhai. Gree investerar mycket pengar  i  
kompetensutveckling för att säkerställa att deras produkter är av högsta kvalitet med den mest 
avancerade tekniken. Gree är världens största tillverkare av luftbehandlingsenheter med över 80 000 
anställda, varav cirka 10 000 är forskare. Gree har nio fabriker i Kina, en i Brasilien och en i Pakistan. Gree 
tillverkar över 65 miljoner luftkonditioneringsapparater och luftvärmepumpar per år och levererar till 
140 länder. 

Filter
Grovfilter 1112601402
HEPA-filter 1110170000001
Aktivt kolfilter 1110150000001

ScanMont AB agerar som distributör för GREE Electric Appliances Inc:s produkter i 
Sverige.  ScanMont AB hör till Scanoffice Group som är Nordens största koncern för 
import och OEM-distribution av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group är eta-
blerat 1984 och dess årsomsättning är över 400 miljoner SEK. Till Scanoffice Group i 
Sverige tillhör ScanMont AB och i Finland Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy Ab.

Koncernens logistikcenter i Esbo har i medeltal cirka 4 500 aggregat i 
lager för att säkerställa snabba leveranser till vårt återförsäljningsnätverk.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som 
blev färdigt 2017.

Teknisk data

Återförsäljare

R
ät

te
n 

til
l ä

nd
ri

ng
ar

 fö
rb

eh
ål

ls
.


