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O αφυγραντήρας είναι µια συσκευή που µπήκε έντονα στη ζωή µας τα τελευταία χρόνια µε σκοπό να µας προσφέρει µια ατµόσφαιρα 
καθαρή, απαλλαγµένη από την επιβλαβή υγρασία. Tα σπίτια που διαθέτουν αφυγραντήρα απαλλάσσονται οριστικά από τα δυσάρεστα 
σηµάδια µούχλας στους τοίχους, τη συµπύκνωση υδρατµών στα τζάµια αλλά και τα κουφώµατα. Πιο σηµαντικό είναι ότι βελτιώνεται 
αισθητά  η υγεία των οµάδων που ταλαιπωρούνται µε χρόνιες αλλεργίες και άσθµα. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται µε τη βασική 
λειτουργία του αφυγραντήρα που είναι να ισορροπεί τα επίπεδα της υγρασίας στα επιθυµητά όρια, εξασφαλίζοντας ιδανικό κλίµα.
Τέλος, ο αφυγραντήρας βοηθά σηµαντικά και στη µείωση των εξόδων θέρµανσης, καθώς η µείωση της υγρασίας στον αέρα µειώνει την 
αίσθηση κρύου. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ιδανική τιµή υγρασίας ενός χώρου ορίζεται στο 50-55%. Οποιαδήποτε τιµή πάνω από αυτήν 
καθιστά τη χρήση του αφυγραντήρα αναγκαία.

Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές αφυγραντήρα?
Η επιλογή του κατάλληλου για εσάς εξαρτάται κυρίως από τα τετραγωνικά του χώρου που θέλετε να καλύψετε. Υπάρχουν µοντέλα µε 
µικρή χωρητικότητα για µικρά δωµάτια αλλά και µε µεγαλύτερη χωρητικότητα για µεγάλα δωµάτια, ενιαίους χώρους και υπόγεια. 
Η επιλογή του µοντέλου αφυγραντήρα εξαρτάται από τα τετραγωνικά ενιαίου χώρου που χρειάζεται αφύγρανση. Παράδειγµα, εάν 
διαθέτετε έναν  χώρο 35 τετραγωνικών, τότε θα χρειαστεί να προµηθευτείτε το µοντέλο των 10 λίτρων. Προσοχή όµως! Τα τετραγωνικά 
που καλύπτει ο αφυγραντήρας αφορούν ενιαίο χώρο και όχι περισσότερα από ένα δωµάτια. Εάν για παράδειγµα θέλετε να αφυγράνετε 
συνολικά 70 τ.µ. σε 2 διαφορετικούς χώρους ταυτόχρονα, θα πρέπει να προµηθευτείτε δύο 10λιτρους αφυγραντήρες και όχι έναν µε 
µεγαλύτερη χωρητικότητα στον κάδο του.

Η Gree Cyprus διαθέτει τον τελευταίου τύπου αφυγραντήρα AOVIA, ικανό να καλύψει κάθε ανάγκη.
Οι αφυγραντήρες της Gree έχουν µελετηθεί και σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν την ιδανική λύση σε όλους τους χώρους.
∆ιαθέτουν:
• Xαµηλή στάθµη θορύβου
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε µονή αποχέτευση 
• Αυτόµατη απόψυξη
• Προστασία από υπερχείλιση
• Ρύθµιση της επιθυµητής υγρασίας στον χώρο
• Αυτόµατη λειτουργία και διάγνωση βλαβών  
• Κοµψό σχεδιασµό

Ταυτόχρονα αν χρειαστεί µπορεί εύκολα να µετακινηθεί σε άλλο δωµάτιο αφού διαθέτει ρόδες στη βάση που διευκολύνουν τη 
µετακίνηση του. Επιπλέον διαθέτει καζανάκι απόρριψης της υγρασίας για τουλάχιστο οκτώ ώρες αδιάκοπης λειτουργίας και 
προειδοποίηση για το άδειασµα του µε προστασία από υπερχείλιση (σταµάτηµα). Τέλος διαθέτει χρονοδιακόπτη για ρύθµιση των 
επιθυµητών ωρών λειτουργίας.

AOVIA Aφυγραντήρας

YES YES YESTank Filled Protection

YES YES YESSelf Diagnosis 

YES YES YESAutomatic Defrost

YES YES YESReal-time display of ambient humidity

YES YES YESTimer Feature

 dB (A) 39/36 39/37 44/42Sound Pressure Level (H/M/L)

L/h 0.28 0.50 0.51Rated Dehumidification Capacity

-- T1 T1 T1Climate Type

UnitParameter

-- GDN12BF-K5EBA1A GDN20BE-K5EBA1A GDN24BE-K5EBA1AModel 

W 210 350 355Power Input

W 250 400 410Power Input of Dehumidification Capacity

m 2 16~22 30~36 36~42Application Area

YES YES YESQuiet Design

kg 12 15.5 16Net Weight  

-- R290 R290 R290Refrigerant 

YES YES YESWater Full Indicator

YES YES YESMemory  

Dehumidifiers Function

YES YES YESEasy Roll Casters 

YES YES YESRemovable Bucket/Location

YES YES YESExternal Drain Connector

220-240/50Hz/1ph 220-240/50Hz/1ph 220-240/50Hz/1phPower Supply

L 1.5/1.8 2.6/3.0 2.6/3.0Bucket Capacity 

mm 352x 398x206 352x482x240 350x482x240Dimension (WxHxD) 

W 250 530 530Rated Input

m 3/h 95/75 170/145 220/155Air Flow Volume(H/L)  

A 1.3 1.8 1.9Current Input


