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نقدم لكم مكيف دايكن  االنفرتر لعصر
 جديد من الراحة الذكية

Introducing Daikin Inverter
A new ERA of smart comfort



Saving energy
and money

Stable temperature,
continuous comfort

Quiet
operation

Long lifetime &
durability
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توفير كهرباء والمال درجة حرارة ثابتة وراحة تامة هدوء تام متانة وعمر طويل

Benefits of Inverter Technology
فوائد تقنية االنفرتر

Allow us to introduce you to "Inverter Air Conditioning."
Inverter-based AC’s - offer substantial advancements, compared to standard
air conditioning unit, all thanks to their integrated smart technology.

نقدم لك مكيف الهواء بتقنية االنفرتر من دايكن
يوفر مكيف الهواء بتقنية االنفرتر تحسينات كبيرة على وحدات مكيف

الهواء التقليدية، وذلك بفضل التكنولوجيا الذكية المتكاملة.



33º C33º C

Daikin Inverter is a smart system that continuously
adjusts cooling power to meet your selected temperature,

and maintains it in every season.

24º 

مكيف دايكن  بتقنية االنفرتر هو نظام ذكي من شأنه أن يغّير باستمرار 
قوة التبريد للتأكد والمحافظة على درجة الحرارة التي تم اختيارها 

والمستخدمة  دائم� في كل موسم.

NON-INVERTER

24º 

Standard air-conditioning units operate by detecting the 
temperature inside the room, then cooling the air to 

match the pre-set temperature by using fixed cooling 
power.  However, this is considered inefficient.

تعمل وحدات مكيف الهواء التقليدية عن طريق الكشف عن درجة 
الحرارةداخل الغرفة وتبريد الهواء لمطابقة درجة الحرارة وذلك 

باستخدام قوة تبريد ثابتة, ولكن هذه الطريقة غير فعالة

Inverter vs Non Inverter
دايكن االنفرتر Vs المكيف التقليدي
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24º C

The Daikin Inverter AC runs continuously but adjusts the
compressor speed to meet the exact required cooling level;

and because it maintains temperature consistency, your
home will no longer be excessively cool, or hot. 

ال يعمل مكيف دايكن  بتقنية االنفرتر  بشكل مستمر فقط ولكن
ايض� يقوم بضبط سرعة الضاغط (الكومبرسر) للوصول إلى التبريد المطلوب . و©نه 
يحافظ على درجة الحرارة بصورة ثابتة، وبهذا ا لن يصبح منزلك بارد جد¯، أو حار جد¯.

NON-INVERTER

27º C

When the set temperature is reached, a standard unit will 
automatically power down, causing temperatures to rise. 

Only then the unit re-operates to re-cool the air
at full speed.

عندما يتم التوصل إلى درجة الحرارة المحددة، فإن الوحدة التقليدية تقوم 
بالتوقف عن العمل، والسماح ©رتفاع درجة الحرارة وعندها فقط تعود 

الوحدة مرة أخرى الى العمل ·عادة تبريد الهواء بالطاقة القصوى. 

Stable Temperature & Continous Comfort
حرارة ثابتة و راحة دائمة

3

24º C

The Daikin Inverter AC runs continuously but adjusts the
compressor speed to meet the exact required cooling level;

and because it maintains temperature consistency, your
home will no longer be excessively cool, or hot. 

ال يعمل مكيف دايكن  بتقنية االنفرتر  بشكل مستمر فقط ولكن
ايض� يقوم بضبط سرعة الضاغط (الكومبرسر) للوصول إلى التبريد المطلوب . و©نه 
يحافظ على درجة الحرارة بصورة ثابتة، وبهذا ا لن يصبح منزلك بارد جد¯، أو حار جد¯.

NON-INVERTER

27º C

When the set temperature is reached, a standard unit will 
automatically power down, causing temperatures to rise. 

Only then the unit re-operates to re-cool the air
at full speed.

عندما يتم التوصل إلى درجة الحرارة المحددة، فإن الوحدة التقليدية تقوم 
بالتوقف عن العمل، والسماح ©رتفاع درجة الحرارة وعندها فقط تعود 

الوحدة مرة أخرى الى العمل ·عادة تبريد الهواء بالطاقة القصوى. 

Stable Temperature & Continous Comfort
حرارة ثابتة و راحة دائمة

3



4

The Daikin Inverter AC continuously adjusts the power to constantly 
meet climate requirements. So energy is no longer wasted, saving you 
considerable amounts of money. The Daikin Inverter AC pays for itself

thanks to all the money you’ll save on your electric bill.

NON-INVERTER

The inefficient ON/OFF operation of standard air conditioners
needlessly increases your cost of living, without offering

a comfortable home climate for you to enjoy.

مكيف دايكن  يضبط  الطاقة باستمرار لتلبية المتطلبات دائم� ، فال توجد طاقة مهدورة، 
مما يوفر لك المئات من المال. مع التوفير يمكنك أن تتوقع في وقت قصير مع 

استخدام وحدة دايكن، انها تسدد قيمتها بنفسها بفضل التوفير في فاتورة الكهرباء.

الدوران والتوقف المستمر الغير فّعال يكلفك ماًال اضافي� على فاتورة 
الكهرباء الخاصة بك، في حين أنه ال يضمن لك جو مريح في المنزل.

Saving energy & cost
توفير الطاقة و االموال

Up
 to

 50% Energy Savings!

Electric
Meter

450.00

Electric
Meter

900.00
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Similar to driving a car:  When you constantly speed up
and then stop, you’ll burn more fuel.

مثل قيادة السيارة. يمكن ان تصل بك تقلبات السرعة
(السرعة القصوى والتوقف) إلى  تكلفتك مزيد¯ من الوقود. 

But when you speed up and slow down gradually, fuel economy improves
and you reach your destination for much less.
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ولكن تدريجي� بزيادة أو تقليل سرعتك أو تحكمك في مثبت السرعة 
فبإمكانك الحصول على المزيد من القوة مع القليل من الوقود.

Saving Energy & Cost - Car concept توفير الطاقة و االموال - مثال السيارة
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Daikin Inverter operates  quietly, allowing you to kick back and relax.
Unlike the Non-inverter, with its disturbing ON/OFF noise

NON-INVERTER
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يعمل مكيف دايكن  بتقنية االنفرتر على سرعة تشغيل أكثر هدوء¯ بكثير، مما يتيح
لك االسترخاء الكامل. بعكس الوحدة التقليدية, ذات صوت الدوران والتوقف المزعج.

Quiet Operation
التشغيل ا©كثر هدوء
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You can choose to cool a room at a faster pace than normal.
Inverter AC’s have proven to achieve the task in significantly less time.

NON-INVERTER

35º C22º C
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إذا كنت في حاجة إلى تبريد غرفتك بصورة أسرع، مكيف الهواء بتقنية االنفرتر يمكنه القيام بهذه المهمة في وقت أقل بكثير.

Quick Cooling
التبريد ا©كثر سرعة
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DAIKIN Inverter Product Range for a new era of Smart Comfort
منتجات دايكن االنفرتر لعصر جديد من الراحة الذكية

Inverters are undeniably more reliable, have a longer life-span, and possess the ability to
withstand extreme high temperatures, with standard corrosion protection included.

مكيف الهواء بتقنية االنفرتر أيضا أكثر فاعلية وعمره أطول، وله القدرة على تحمل درجة 
الحرارة العالية، كما يشمل بشكل أساسي الحماية من التآكل والصدأ. 

Saving energy
and money

Stable temperature,
continuous comfort

Quiet
operation

Long lifetime &
durability

توفير كهرباء والمال درجة حرارة ثابتة وراحة تامة هدوء تام متانة و عمر طويل
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THINK SMART; THINK GREEN; THINK INVERTER

فكر بذكاء;  كن صديق� للبيئة;  فكر بدايكن

TIME MONEY PEACE OF
    MINDتوفير الوقت  توفير المال

راحة البال

Our customers can depend on Daikin for the ultimate in comfort, so that they are free to focus on their home lives.

“Daikin, The Japanese Global Leading Air conditioning Manufacturer “

يمكن لزبائننا الكرام االعتماد على دايكن في الراحة التامة بحيث يكون حر¯ في التركيز على حياتهم المنزلية.

الرائدة عالمي�
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