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Історія General Electric

У світі не так багато компаній з більш ніж віковою історією. Зазвичай це визнані бренди, приклади для 
наступних поколінь. Але є на ринку компанія, яка з’явилася на прикінці 19 століття і до сьогоднішнього 
дня стала одним з найбільших конгломератів світу - ім’я їй General Electric, і самим своїм існуванням 
вона доводить, що бувають компанії, здатні пережити будь-які кризи і депресії, стаючи при цьому 
тільки сильніше. Засновником її виступив відомий американський винахідник і підприємець Томас 
Едісон — той самий, який винайшов лампу розжарювання й запропонував говорити «ало» на початку 
телефонної розмови . General Electric Appliances пропонує клієнтам оригінальні рішення з моменту 
свого створення і до сьогоднішнього дня залишається однією з найбільш інноваційних у світі. Серце 
та мозок бренду GE Appliances розташований у США, штат Луїсвіллі (Кентуккі). Головне управління 
корпорації GE зареєстровано у Нью-Йорці, Бостон.
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2019 Техніка GE Appliances виходить на ринок України. 
Офіційний імпортер - ТОВ “Селена-Клімат”

GE Appliance стала окремою структурою в складі групи
Haier. Його штаб-квартира залишилася Appliance Park, в
Луїсвіллі, штат Кентуккі.

2016

GE вважається найвпливовішою компанією світу, а на Уолл-
Стріт довгі роки ходила приказка «Якщо хочеш інвестувати, 
але не знаєш, у що вкласти гроші, - купуй General Electric».

2000

GE Appliance запускає сучасні вбудовані 
електроприлади

1992

Перший у світі побутовий кондиціонер 
(спліт -система) General Electric

1930

Компанія представила на ринок 
міксери,пилососи, пральні і
посудомийні машини

1920-1929

GE запускає перший комплексний асортимент 
опалювальних та кухонних приладів (вентилятори, 
тостери, обігрівачі, холодильники)

1902-1910

Заснування корпорації General electric Company в місті 
Скенектаді в штаті Нью-Йорк, в результаті злиття компанії 
«Едісон Дженерал Електрик» компанією «Томсон-Х’юстон 
Електрик».

1892
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Фреон R32

Рівень шуму 20 дБ(А)

Кондиціонери GE розроблені та виготовлені відповідно до екологічних нормативів та вимог, 
включаючи використання R32 – це холодоагент нового покоління за допомогою якого здійснюється 
холодильний цикл. Випаровуючись у випарнику, він відбирає тепло з охолоджувального об’єму, 
а потім, після стиснення компресором переходить в рідину, яка віддає тепло навколишньому 
середовищу. Фреон R32 значно кращий ніж R22 та R410A, кожна речовина має певний показник 
GWP (потенціал глобального потепління). У R410A він становить 2080, а у R32 – всього 675! Невисока 
в’язкість фреону забезпечує меншу витрату тиску, що збільшило  енергоефективність на 20%.
Оскільки фреон R32 - однокомпонентна речовина, не виникає проблем з його дозаправкою.

Щастя людини лежить в основі філософії кондиціонерів GE: кожне нововведення покликане 
гарантувати ідеальний комфорт в будь-яких умовах. Функція «Супертихий» дозволить Вам спокійно 
займатися своїми справами та ідеально підходить для відпочинку.
Завдяки точній системі регулювання температури та регулюванню вентиляції, всі три життєво 
важливі фази сну захищені від вологості та надмірного тепла.

R32

20
дБ(А)
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Комфортний сон
На якість сну впливають такі фактори, як температура, шум та світло. Кондиціонери GE Appliances 
регулюють подачу та температуру повітря відповідно до змін людського організму під час сну, 
забезпечуючи ще більший комфорт.

3D повітряний потік
Для швидкого створення комфортного мікроклімату та отримання ефекту природної циркуляції 
повітря передбачено автоматичне узгодження гойдання здвоєних горизонтальних заслінок 
та жалюзі з вертикальними стулками, що направляють повітряний потік вправо і вліво, вгору і вниз. 
Керування здійснюється за допомогою дистанційного пульта.

5 позицій регулювання 
вертикального повітряного 
потоку

6 позицій регулювання 
горизонтального повітряного 
потоку

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

A-PAM  
Завдяки впровадженню технології управління A-PAM 
інверторні кондиціонери GE стабільніше працюють на 
низьких частотах, економніше витрачають енергію і 
ефективніше працюють на високих частотах.
• Підвищення ефективності охолодження на 15%. 
• За рахунок точного контролю напруги компресор 
працює більш стабільно, що продовжує термін служби 
і знижує рівень шуму системи.
ШВИДКЕ ДОСЯГНЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ
Після включення побутовий кондиціонер забезпечує 
необхідну потужність для швидкого охолодження 
приміщення. Це дозволяє досягти заданої 
температури приблизно у 2 рази швидше, ніж при 
використанні традиційних моделей, і, відповідно, 
прискорює створення комфортних температурних 
умов для споживачів.

Обігрів до -20°С

DC Інвертор  

Вдосконалений ротаційний компресор та DC-електродвигуни, як у внутрішньому, так і зовнішньому 
блоках забезпечують експлуатацію кондиціонера у зимовий період. А електричний підігрів піддону 
(спеціальна вдосконалена конструкція нижньої панелі зовнішнього блоку) дозволяє використовувати 
кондиціонери в режимі обігріву до -20°С зовнішньої температури повітря.

-20-20

Інверторне керування забезпечує максимальний комфорт і ефективність. Компресор з 
високоефективним інверторним керуванням digital DC inverter на 51% економічніший у порівнянні 
з компресором з фіксованою частотою.
Кондиціонери з інверторним керуванням забезпечують більш швидке досягнення необхідної 
температури в приміщенні, ніж без інверторного управління. Фактично час пускового циклу 
зменшується на 30%. Точність підтримки температури в два рази вище, ніж у фіксованих систем, 
і становить ± 0,5°С.
Застосування DC-інверторного управління двигуна вентилятора дозволяє знизити рівень шуму, 
точніше регулювати витрату повітря і додатково економити електроенергію.
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Wi-Fi керування

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Нд

Зручність керування
Користувач може управляти кондиціонером 
через Wi-Fi або 3G мережу звідки завгодно.

Повідомлення про помилку
При виникненні помилки або несправності 
на дисплеї смартфона або планшета 
буде відображатися відповідний код, 
що дозволить швидко діагностувати 
неполадки.

Хмарна служба
Хмарна інформаційна служба видає 
прогноз погоди для найближчого великого 
міста, а також інші важливі повідомлення 
користувачам. 

Графік нічного режиму
Передбачені 4 типових нічних режима 
(Sleep): для дітей, для літніх людей, для 
жінок і для чоловіків. Кожен з режимів 
відображається відповідною графічною 
кривою змін температури. Користувач може 
налаштувати свій індивідуальний графік 
нічного режиму. 

Гуртове управління
Користувач має можливість управляти не 
тільки одним кондиціонером, але також і 
групою кондиціонерів.

Тижневий таймер
Користувач може програмувати час 
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ кондіціонера 
на кожен день тижня. Крім того, при 
програмуванні роботи кондіціонера за 
таймером можна вибрати необхідний 
робочий режим, швидкість вентилятора і 
температуру.

Переваги Wi-Fi керування

Функція керування через Wi-Fi GE доступна при наявності модуля Wi-Fi і маршрутизатора, а також 
після установки програми Smart Air App на будь-який інтелектуальний пристрій користувача.
Перед початком роботи необхідно завантажити додаток, який доступний на AppStore (для пристроїв 
Apple) або PlayStore (для пристроїв на базі ОС Android), запустити додаток і виконати реєстрацію. 
Після успішної реєстрації необхідно додати кондиціонери в список управління. Тепер ви можете 
зі зручністю керувати кліматом в будинку в будь-якому місці і будь-який час.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

IOS Android



8

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Nano-aqua генератор 
Nano-Aqua генератор іонізує молекули води, розщеплюючи їх на іони водню (H+) і кисню (О2), які 
з’єднуються в гідроксид-радикали (ОН) або пероксид водню Н2О2, знищуючи бактерії за рахунок 
зміни їх молекулярної структури.

Принцип дії
Нано-аква генератор являє собою здвоєну пластину, яка складається з блоку охолодження, 
тобто в якому одна сторона поглинає тепло, а інша віддає. Утворений конденсат в цьому випадку 
служить електролітом і через електрод отримує розряд високої напруги. Під впливом напруги 
відбувається вивільнення тепла і реакція електролізу, а отже відбувається іонізація повітря.

Фільтр 3М
Вдосконалений фільтр очищення 3М завдяки сильному електростатичному заряду поверхні 
служить для видалення шкідливих мікрочастинок, пилу, вірусів і бактерій, щоб забезпечити більш 
чисте повітря і здорове середовище. Завдяки встановленню кондиціонерів GE з фільтром 3M, 
повітря в приміщенні очищене від шкідливих речовин, а саме: волосся, пилових кліщів, бактерій, 
вихлопних газів і диму. Фільтр очищення 3M захоплюють як видимий, так і невидимий пил та інші 
шкідливі мікроскопічні речовини.
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Клас енергоефективності
З 1 січня 2013 року кондиціонери повітря повинні мати «Енергетичну етикетку», яка засвідчує 
його енергетичні показники. Оскільки його характеристики та енергоефективність постійно 
поліпшуються, Європейским співтовариством були прийняті нові стандарти класифікації 
найкращих показників енергоефективності вище класу «А» – це «А+», «A++» і «A+++», до яких 
належать кондиціонери серії FUTURE, Prime+ та Energy. Дана класифікація зачіпає всі побутові 
прилади.

При покупці кондиціонера одним з найважливих показників, на який слід обов’язково звернути 
увагу - споживання енергії, а саме показник позначений як клас енергоефективності. Тому 
важливо знати, що це таке і які показники бувають. Обізнаність в даній інформації дозволить 
Вам купувати більш економічно рентабельні моделі відповідно до Ваших потреб.
Як не парадоксально це звучить, але кондиціонер «видає» потужність у кілька разів більше, ніж 
споживає, так як споживана електроенергія витрачається на перенесення холоду або тепла 
з вулиці, а не на його самостійне охолодження або обігрів.
Коефіцієнти SEER та SCOP визначають річне споживання енергії і вироблене за даний термін 
кількість тепла та холоду. SEER – сезонний коефіцієнт енергоефективності системи в режимі 
охолодження. SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи в режимі обігріву.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

А+А+

Бренд виробника Назва/маркування моделі

Клас енергоефективності 
SEER, в режимі охолодження

Клас енергетичної 
ефективності приладу

Потужність звуку в
децибелах

Параметри SEER

Параметри SCOP

Номінальна ємність при охоло-
дженні
Сезонне значення коефіцієнта 
SEER
Щорічне споживання енергії на 
охолодження

Номінальна ємність на обігрів
Річне споживання енергії на 
обігрів

Розрахунок параметра SCOP базуєть-
ся на трьох європейських кліматичних 
макрорегіонах.

У помаранчевому кольорі тепліші, в 
синьому - більш холодні, в зеленому - 
помірні кліматичні зони

Символи позначають потужність 
звуку внутрішніх і зовнішніх 
блоків системи.
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ЯК ОБРАТИ КОНДИЦІОНЕР

Вибір правильного кондиціонеру є надзвичайно важливим для повного задоволення комфортом GE 
APPLIANCES. Головний “індикатор” ефективності будь-якого кондиціонера – це його потужність. Від 
правильного вибору потужності кліматичного пристрою залежить якість одержуваного охолодження, 
безперебійна робота техніки і термін експлуатації. Нижче представлена схема яка допоможе Вам 
обрати кондиціонер, який найкраще відповідає вашим потребам.

2,5 кВт

25 м2 х 2,7 м (висота стелі)

3,5 кВт

40 м2 х 2,7 м (висота стелі)

5,0 кВт

55 м2 х 2,7 м (висота стелі)

7,0 кВт

70 м2 х 2,7 м (висота стелі)

FUTURE: моноспліт 2,5 кВт 
 моноспліт 3,5 кВт
 моноспліт  5,0 кВт

PRIME+: моноспліт 2,5 кВт
 моноспліт 3,5 кВт
 моноспліт 5,0 кВт
 моноспліт 7,0 кВт

ENERGY: моноспліт 2,5 кВт  
 моноспліт 3,5 кВт
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД 2020

FUTURE

PRIME+

ENERGY

Клас енергоефективності A+++/A++

Клас енергоефективності A++/A+

Клас енергоефективності A++/A+

Лінійка «все включено»
Фреон R32, супертихий 20 дБ(А), іонізатор Nano-
aqua, 3М фільтр, 3D потік, удосконалена подача 
повітря 12м+, робота на обігрів до -20 °C, Wi-Fi 
керування.

Друге покоління Prime
Іонізатор Nano-aqua генератор, супертихий 
20 дБ(А), 3D-потік, та Wi-Fi керування (моделі 
2019 – опційно, 2020 - за замовчуванням).

Інтелектуальне рішення
Антикорозійний захист, супертихий 20 дБ(А), робота 
на обігрів до -15 °C, антикорозійний захист.

Моноспліт 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт

Моноспліт 2,5 кВт, 3,5 кВт, 5,0 кВт, 7,0 кВт

Моноспліт 2,5 кВт, 3,5 кВт

R32

R32

R32

-20-20

-20-20

-15-15
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Вдосконалений фільтр очищення 3М завдяки 
сильному електростатичному заряду поверхні 
служить для видалення шкідливих мікрочастинок, 
пилу, вірусів і бактерій, щоб забезпечити більш 
чисте повітря і здорове середовище. Завдяки 
встановленню кондиціонерів GE з фільтром 3M 
повітря в приміщенні очищене від шкідливих 
речовин. Фільтр очищення 3M захоплюють, як 
видимий, так і невидимий пил та інші шкідливі 
мікроскопічні речовини.

Скористайтеся віддаленим керуванням вашого 
кондиціонера за допомогою функції Wi-Fi та 
заощаджуйте час та енергію, зробивши всі 
необхідні налаштування миттєво за допомогою 
свого смартфона або планшету.

О п т и м і з а ц і я  ко н ст ру к ц і ї  ко н д и ц і о н е р а 
(електронагрівач компресора, спеціальна 
програма відтавання) дозволяють експлуатацію 
при температурах до -20°С.

Вдосконалений дизайн вентилятора та 
оптимізований повітропровід забезпечують 
максимальну довжину повітряного струменя до 
12+ м.

Флагман GE Appliances
Модель FUTURE

FUTURE - це модель, яку GE Appliances присвячує тим, 
хто хоче по максимуму насолоджуватися комфортом. 
Елегантний дизайн, низький рівень шуму та відмінні 
показники ефективності роблять серію Future вдалим 
рішенням для будь-якого інтер’єру.

ЗМ фільтр

Wi-Fi керування

Робота на обігрів до -20°C

Вдосконалена подача повітря

ФУНКЦІЇ

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Nano-aqua 
генератор

A-PAM

Осушення

Антикорозійний 
захист

Супертихий 
20дБ(А)

3Д повітряний 
потік

Технічне 
опалення 10°C

Фільтр тонкого 
очищення

R32A+++
A++
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Модель PRIME + 

Філософія, що закладена у моделі PRIME поєднує 
універсальність та повне кондиціонування повітря. 
Nano-Aqua генератор – унікальне доповнення до 
функцій автоматичного очищення та супер тихої роботи 
внутрішнього блоку до 20дБ(А).

Іонізує молекули води, розщеплює їх на іони водню 
та кисню. Внаслідок хімічної реакції шкідливі бактерії 
гинуть, тобто відбувається іонізація та очищення 
повітря.

Використовується технологія розсіювання повітря, 
що полягає у випадковій зміні швидкості обертання 
вентилятора, тривимірному розподіленню повітря 
та забезпечує найкращу його циркуляцію у 
приміщенні.

Рівень шуму роботи внутрішнього блоку до 20 дБ(А) 
Супертиха робота кондиціонера дозволяє знизити 
рівень шуму пристрою, створюючи таким чином 
комфортні умови у приміщенні. Завдяки точній 
системі регулювання температури та вентиляції, всі 
три життєво важливі фази сну захищені від вологості 
та надмірного тепла, щоб забезпечити здорове 
пробудження, з правильним зарядом на новий день..

Nano-aqua генератор

3D повітряний потік

Супертихий 20 дБ(А)

Клас енергоефективності А++/А+

ФУНКЦІЇ

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Wi-fi керування

Подвійна панель

Автоматичне 
очищення

DC Inverter

Легкий монтаж

Авторестарт

Удосконалена 
подача повітря

Вертикальний 
повітряний потік

Технологія
A-PAM

Таймер 24

Антикорозійний 
захист

Турборежим

Комфортний сон

А+А+R32A++
A+
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Завдяки впровадженню нової технології частотної 
модуляції змінного струму A-PAM інверторні 
кондиціонери GE стабільніше працюють на низьких 
частотах (115 Гц), економніше витрачають енергію 
і ефективніше працюють на високих частотах. 
Новітня технологія контролю потужності «180 ° 
Sine wave DC- Inverter» зі 180 ° синусоїдальним 
струмом підвищує швидкість і точність керування 
компресором.

Інверторне керування забезпечує максимальний 
комфорт і ефективність. Застосування DC-
інверторного управління двигуном вентилятора 
дозволяє знизити рівень шуму, точніше регулювати 
витрату пов ітря і  додатково економити 
електроенергію.

Рівень шуму роботи внутрішнього блоку до 20 дБ(А) 
Супертиха робота кондмціонера дозволяє знизити 
рівень шуму пристрою, створюючи таким чином 
комфортні умови у приміщенні. Завдяки точній 
системі регулювання температури та вентиляції, всі 
три життєво важливі фази сну захищені від вологості 
та надмірного тепла, щоб забезпечити здорове 
пробудження, з правильним зарядом для нового дня.

R-32 – нове слово у виробництві кондиціонерів. 
Потенціал глобального потепління на 68% 
нижчий, що підвищує ефективність роботи вашого 
кондиціонера та сприє захисту планети. Він не 
впливає негативно на озоновий шар, сприяє 
зменшенню перегріву, оскільки використовує меншу 
кількість тепла (GWP =675).

Технологія A-PAM

DC Інвертор

Супертихий 20 дБ(А)

Фреон R32

ФУНКЦІЇ

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Wi-fi керування

Автоматичне 
очищення

Удосконалена 
подача повітря

Вертикальний 
повітряний потік

Турборежим

Комфортний сон

Модель ENERGY

Основа даної моделі закладена у її назві: Energy! Модель 
являє собою ідеальне рішення для тих, хто шукає 
раціональне та стабільне рішення для ефективного 
використання кондиціонування повітря.

Фільтр тонкого 
очищення

R32R32A++
A+ -15-15
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FUTURE PRIME+ ENERGY
GES- 

NJGB25IN-1
GES-

NJGB35IN-1
GES- 

NJGB50IN
GES- 

NMG25IN
GES- 

NMG35IN
GES- 

NMG50IN
GES- 

NMG70IN
GES- 

NIG25IN
GES- 

NIG35IN

Wi-Fi 
керування • • •

опція*

      •
опція*

      •
опція*

      •
опція*

      • опція опція

Супертихий • • • • • • • • •
Комфортний 

сон • • • • • • • • •
Удосконалена 

подача повітря 12м+ 12м+ 12м+ 12м+ 12м+ 10м+ 10м+ 10м+ 10м+

3D потік • • • • • • •
Подвійна 

панель • •
Вертикальний 

потік повітря • • • • • • • • •
Функція 

Тиша • • • • • • • • •
Nano-Aqua 
генератор • • • • • • •
Фільтр 3M у комплекті у комплекті у комплекті

Автоматичне 
очищення • • • • • • • • •
A-PAM DC

Inverter • • • • • • • • •
Фільтр тонкого 

очищення • • • • • • • • •
24-годинний 

таймер • • • • • • • • •
Легкий 
монтаж • • • • • • • • •

Антикорозійний 
захист • • • • • • • • •

*Wi-Fi керування: у моделях 2019 року – опційно, 2020 року – за замовчуванням

ТАБЛИЦЯ ФУНКЦІЙ
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GES-NJGB25IN-1 
GES-NJG25OUT-1

GES-NJGB35IN-1 
GES-NJG35OUT-1

GES-NJGB50IN-1 
GES-NJG50OUT-1

Холодопродуктивність (min-max) кВт 2,6 (0,8 - 3,2) 3,5 (1,0-4,0) 5,0 (1,3 - 5,8 )

Теплопродуктивність  (min-max) кВт 3,2 (0,8-4,2) 4,2 (1,0-5,2) 5,2 (1,4-6,0)

Споживча потужність
охолодження кВт 0,65 0,875 1,46

обігрів кВт 0,8 1,1 1,4

Коефіцієнт SEER/SCOP 7.6/4.0 6.9/4.2 6,9/ 4,2

Клас енергоефективності А+++/А++

Щорічне споживання 

енергії 

охолодження
кВт/рік

107 144 287

обігрів 731 854 1610

Напруга живлення Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Тип фреона R32

Заправка фреону кг 0,65 0,94 0,9

Внутрішній блок

Витрата повітря м3/ч 600 650 900

Рівень шуму дБ(А) 20/25/30/35 22/29/33/38 30/35/40/44

Габарити внутрішнього блока (ШхГхВ) мм 887x211x281 887x211x281 1030x233x322

Габарити в упаковці (ШхГхВ) мм 954x279x355 954x279x355 1085x329x403

Вага внутрішнього блока кг 10 10 13

Вага в упаковці кг 12,2 12,2 16

Колір чорний дзеркальний

Зовнішній блок

Витрата повітря м3/г 1900 2000 2500

Рівень шуму (обігрів/охолодження) дБ(А) 47/59 48/61 53/65

Розміри (ШxГxВ) мм 800x280x550 800x280x550 800x280x550

Розміри в упаковці (ШxГxВ) мм 954x409x625 954x409x625 954x409x625

Вага кг 29 31,5 32,7

Вага в упаковці кг 31,5 34 36,5

Компресор Panasonic Hitachi Hitachi

Діаметри рідинної трубки мм 6,35 6,35 6,35

Діаметри газової трубки мм 9,52 9,52 12,70

Максимальна довжина труби м 15 15 25

Перепад висоти м 10 10 15

Діапазон роботи
охолодження °С -10°С ~ +43°С

обігрів °С -20°С ~ +24°С

GES-NJGB25IN-1 
GES-NJGB35IN-1 
GES-NJGB50IN-1

GES-NJG25OUT-1
GES-NJG35OUT-1
GES-NJG50OUT-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FUTURE
Внутрішній блок Зовнішній блок
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GES-NMG25IN 
GES-NMG25OUT-1

GES-NMG35IN 
GES-NMG35OUT-1

GES-NMG50IN 
GES-NMG50OUT-1

GES-NMG70IN 
GES-NMG70OUT

Холодопродуктивність (min-max) кВт 2,6 (0,8-3,4) 3,6 (1,0-4,0) 5,0 (1,3-5,8) 7,0(2,2-8,5)

Теплопродуктивність  (min-max) кВт 2,9 (1,0-3,8) 3,7 (1,1-4,6) 5,2 (1,4-6,0) 8,1(2,4-10,0)

Споживча 

потужність

охолодження кВт 0,8 1,11 1,46 2,16

обігрів кВт 0,78 0,99 1,4 2,18

Коефіцієнт SEER/SCOP 6,2/4,1 6,4/4,1 6,1/4,0 7,1/4,0

Клас енергоефективності A++/A+

Щорічне 

споживання енергії 

охолодження
кВт/рік

147 197 287 350

обігрів 819 1092 1610 1963

Напруга живлення Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Тип фреона R32

Заправка фреону кг 0,5 0,62 0,9 1,2

Внутрішній блок

Витрата повітря м3/ч 500 550 900 1200

Рівень шуму дБ(А) 20/28/32/37 21/29/33/38 30/35/40/44 30/37/43/47

Габарити внутрішнього блока (ШхГхВ) мм 842x211,5x281 842x211,5x281 1030x233x322 1115x248x336

Габарити в упаковці (ШхГхВ) мм 909x279x355 909x279x355 1085x329x403 1206x342x418

Вага внутрішнього блока кг 9 9 13 16

Вага в упаковці кг 11 11 16 19,6

Колір білий

Зовнішній блок

Витрата повітря м3/г 1900 2000 2500 2900

Рівень шуму (обігрів/охолодження) дБ(А) 47/62 48/63 53/65 52/66

Розміри (ШxГxВ) мм 780x245x540 800x280x550 800x280x550 890x353x697

Розміри в упаковці (ШxГxВ) мм 920x351x620 954x409x625 954x409x625 1046x460x780

Вага кг 27 27 32,7 51

Вага в упаковці кг 30 30,3 36,5 56

Компресор Panasonic Hitachi Hitachi Hitachi

Діаметри рідинної трубки мм 6,35 6,35 6,35 6,35

Діаметри газової трубки мм 9,52 9,52 12,7 12,7

Максимальна довжина труби м 15 15 25 25

Перепад висоти м 10 10 15 15

Діапазон роботи
охолодження °С -10°С ~ +43°С

обігрів °С -20°С ~ +24°С

GES-NMG25IN
GES-NMG35IN
GES-NMG50IN
GES-NMG70IN

GES-NMG25OUT-1
GES-NMG35OUT-1
GES-NMG50OUT-1
GES-NMG70OUT

PRIME +
Внутрішній блок Зовнішній блок
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 GES-NIG25IN 
GES-NIG25OUT

 GES-NIG35IN 
GES-NIG35OUT

Холодопродуктивність (min-max) кВт 2,6 (0,8-3,4) 3,6 (1,0-4,0)

Теплопродуктивність  (min-max) кВт 2,9 (1,0-3,8) 3,7 (1,1-4,6)

Споживча потужність
охолодження кВт 0,8 1,11

обігрів кВт 0,78 0,99

Коефіцієнт SEER/SCOP 6,2/4,1 6,4/4,1

Клас енергоефективності А++/А+

Щорічне споживання 

енергії 

охолодження
кВт/рік

147 197

обігрів 819 1092

Внутрішній блок

Напруга живлення Ф/В/Гц 1/230/50 1/230/50

Тип фреона R32

Заправка фреону кг 0,5 0,62

Витрата повітря м3/ч 500 550

Рівень шуму дБ(А) 20/28/32/37 21/29/33/38

Габарити внутрішнього блока (ШхГхВ) мм 842x211,5x281 842x211,5x281

Габарити в упаковці (ШхГхВ) мм 900x279x355 900x279x355

Вага внутрішнього блока кг 9 9

Вага в упаковці кг 11 11

Колір білий 

Зовнішній блок

Витрата повітря м3/г 1900 2000

Рівень шуму (обігрів/охолодження) дБ(А) 47/62 48/63

Розміри (ШxГxВ) мм 780x245x540 800x280x550

Розміри в упаковці (ШxГxВ) мм 920x351x620 954x409x625

Вага кг 27 27

Вага в упаковці кг 30 30,3

Компресор Panasonic Hitachi

Діаметри рідинної трубки мм 6,35 6,35

Діаметри газової трубки мм 9,52 9,52

Максимальна довжина труби м 15 15

Перепад висоти м 10 10

Діапазон роботи
охолодження °С -10°С ~ +43°С

обігрів °С -15°С ~ +24°С

GES-NIG25IN  
GES-NIG35IN

Внутрішній блок

GES-NIG25OUT
GES-NIG35OUT

Зовнішній блок

ENERGY

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CХЕМИ ВНУТРІШНІХ БЛОКІВ

                 

GES-NJGB25IN-1

GES-NMG25IN

GES-NIG25IN

GES-NJGB50IN-1

GES-NMG50IN GES-NMG70IN

GES-NJGB35IN-1

GES-NMG35IN

GES-NIG35IN

32
2

1030

233

28
1

887

211

28
1

887

211

842 211,5

28
1

1030 233

32
2

1115 248

33
6

842 211,5

28
1

842 211,5

28
1

842 211,5

28
1
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CХЕМИ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ

60
0

820 324

60
0

820 324
GES-NJGB25OUT-1

GES-NIG25OUT

GES-NJGB50OUT-1GES-NJGB35OUT-1

54
0

780 245

54
0

780 245

55
0

800 280

55
0

800 280

55
0

800 280

55
0

800 280

GES-NMG25OUT-1 GES-NMG35OUT-1 GES-NMG50OUT-1

69
7

890 353

GES-NMG70OUT

GES-NIG35OUT

510 313

256 313

313 313

500

628

500 256 510 313

356

510 313510

510 510
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