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Electricity Bill

� عالم التكييف
دايكن: كل ما تـتمناه ��

� ��ي مساحة  من أجل الحّد من استه�ك الطاقة
تحسن غ�� مر��

ــن  ــعى دايك ء، تس �
ــل كل �� ــودة قب ــعون إ� الج ــ�ء يس ــرة أّن العم ــن فك ــا م انط�ًق

ــة وأداء  ــا إ� اســتباق احتياجاتهــم مــن خــ�ل توفــ�� منتجــات ذات جــودة عالي دائًم
ممتــاز وكفــاءة طاقــة وراحــة، مــن خــ�ل توفــ�� حلــول ع�يــة تتناســب مــع جميــع 

المساحات الداخلية وأنماط العيش.

� مجــال كفــاءة الطاقــة، 
كــة الــ̈©� تحتــل مركــز الصــدارة  ¤£ �ªصّممــت دايكــن، وهــي ال

ــاز  ــتخدم غ ــر ويس نفرت ³́ ــة ا ــل بتقني ــقف يعم � الس
ــي ¤£ ــد مخف ــف جدي ــاز تكيي جه

£ بقــدرة احــ̈�ار عالمــي منخفضــة وانعــدام وجــود المــواد 
ّ يــد R-32 الــذي يتمــ�� الت�«

ــدار  ــاء عــ¼ م ــورة الكهرب ــا ســيؤّدي إ� خفــض فات ́¿وزون، مم ــة ا المســتنفذة لطبق
́¿ك�� تطوًرا. السنة. وتشمل هذه المجموعة الجديدة التقنيات ا

� الوقــت نفســه 
ة و¤£ ــ�� ــاء بدرجــة كب ــورة الكهرب ــر بخفــض فات نفرت ³́ ــة ا تســمح تقنّي

توفــ�� أكــ�« قــدر مــن الراحــة. وتقــوم هــذه التقنيــة بتقليــص الوقــت الــذي يحتــاج 
ــ�ف  ــ¼ خ ــات ع ́¿وق � كل ا

ــة ¤£ ــرارة ثابت ــاء الح ــغيل، وإبق ــدء التش ــاز لب ــه الجه الي
نفرتر. ³́ أجهزة التكييف ال̈©� ´ تعمل بتقنية ا

́¿نظمة ال̈©� تتسم بكفاءة الطاقة إ� خفض فوات�� الكهرباء  يؤدي استخدام ا
́¿نها تعمل ع¼ خفض مدخ�ت الطاقة. والتخفيف من حمولة الموّلدات الكهربائية 

ر بطريقة صديقة للبيئة Ìر بذكاء... فك Ìفك
اخ�� دايكن انفرتر

نفرتر ³́ لمحة عامة عن مزايا تقنية ا

� استه�ك الطاقة ع¼ مدار السنة 
•  توف�� ¤£

   لتخفيض فاتورة الكهرباء

•  تقليص البصمة الكربونية
•  تيار أقل لبدء التشغيل 

يد قوية •  قدرة ت�«
•  عملية تشغيل أك�� هدوًءا

•  عمر أطول للمكّيف

Room Temperature* Non Inverter 

Quick Cooling 
with  Inverter  TOO HOT 

Set 
Temperature 

Time JUST PERFECT! 
 

TOO COLD 

with Non Inverter 

* Cooling mode 

With Daikin Inverter, comfortable temperature,
all year round

 

Accumulated energy 
consumption 

 Non Inverter 
 

Time 

 
With Daikin Inverter, produce what you need

when you need and save on your electricity bill!



الخصائص الرئيسية

يد قويّة وذات كفاءة عالية قدرة ت�«

� اســته�ك الطاقــة أكــ�� مــن أجهــزة 
يــد أÑع، وتوفــ�� ¤£ £ مجموعــة FDMF مــن دايكــن، مــن خــ�ل دمــج أفضــل التقنيــات المتوّفــرة، بتشــغيل أكــ�� هــدوُءا، وعمليــة ت�« تتمــ��

مــت هــذه المجموعــة لتوفــ�� أجــواء مــن الراحــة لفــ̈�ة أطــول مــن الوقــت. وتتضّمــن هــذه المجموعــة الجديــدة الكثــ�� مــن الخصائــص ا´ســتثنائية  Ìالتكييــف التقليديّــة. ُصم
لتوف�� راحة تتسم بكفاءة  و فعالية ´ مثيل لهما.

يد  Ṍثار عــ¼ البيئيــة. ويتمّتع غــاز ت�« يــد R-32 بانعــدام وجــود مــواد مســتنفذة لــ�¿وزون مــن أجــل تخفيــف ا £ غــاز الت�«
Ö يــد R-22، يتمــ�� عــ¼ خــ�ف غــاز الت�«

به  Ìــذي يســب ــ�� ال ــث التأث ــة ا´حــ̈�ار العالمــي 675، أي ثل ــغ دال ــاز  R-410A، وتبل ــدرة غ ــن ق ــرة ونصــف م ــة أعــ¼ م ــل حراري ــدرة نق ــا�� بق ــل الت الجي
.R-410A  أكسيد الكربون لغاية %72 مقارنًة مع �

£Úبتخفيض انبعاثات ثا R-32 يد R-410A . يُسهم غاز الت�«

يــد الغرفــة بªعــة. كمــا ُصّمــم النظــام لتوفــ�� كفــاءة اســمية ممتــازة، وتحقيــق نســبة  يــد قويــة مــن أجــل ت�« ُصّنعــت أجهــزة دايكــن لتوفــ�� قــدرة ت�«
 �

وط التشــغيل الواقعيــة ¤£ �Ñ ترشــيد عاليــة للطاقــة تصــل إ� 13.00 وحــدة حراريّــة/واط وكفــاءة طاقــة موســمّية ممتــازة، بمــا يتمــا�� مــع
́¿نظمة ال̈©� تتسم بالكفاءة إ� خفض قيمة فاتورة الكهرباء. ، سيؤدي  استخدام ا ́¿وسط. وبالتا�� ق ا �ªال

ًدا. وحــازت أجهــزة دايكــن عــ¼ اعتمــادات عــدة بفضــل تحقيقهــا  Þكــ�� تشــد¿́ توّفــر أجهــزة دايكــن أفضــل الكفــاءات ا´ســمية وأقصاهــا وتتخّطــى القواعــد ا
لمعّدل 48/46/35 درجة من حيث الكفاءة والفعالية .

نفرتــر مــن دايكــن مــع عمليــة مثــ¼ لنقــل الحــرارة مــن المبــاد´ت الحراريــة  ³́ £ بكفــاءة عاليــة وبتقنّيــة ا
Ö يــد الممتــازة عــن دمــج الضاغــط المتأرجــح الــذي يتمــ�� تنتــج قــدرة الت�«

� الوقــت نفســه توفــ�� أكــ�« قــدر مــن الراحــة، وتقليــص الوقــت الــذي يحتــاج 
� تخفيــض فاتــورة الكهربــاء، و¤£

نفرتــر ¤£ ³́ يــد R-32. وتســاهم تقنيــة ا الــ̈©� تســتخدم غــاز الت�«
نفرتر.  ³́ ر راحًة ´ مثيل لها بفضل تقنية ا Ìوقات، مما يوف¿́ � جميع ا

� الحفاظ ع¼ درجة حرارة ثابتة ¤£
إليه الجهاز لبدء التشغيل. كما تساهم أيًضا ¤£

مع دايكن إنفرتر، ستخوض تجربة جديدة من الراحة الذكية.  

ة، أمــا دايكــن فقــد ســعت إ� تطويــر هــذه التقنيــة مــن خــ�ل ضاغــط متأرجــح  ́¿جهــزة ذات الســعة الصغــ�� � ا
كات المصنÌعــة ضاغــط متأرجــح عــادي ¤£ �ªتســتخدم معظــم الــ

� عمــل الجهــاز. ويمنــع هــذا الضاغــط الفريــد 
ا مــن حيــث مســتوى الهــدوء والكفــاءة ¤£ ً ́¿نفرتــر، وهــو ابتــكار حــ�ي لدايكــن. ويُحــِدث هــذا التغيــ�� فرًقــا كبــ�� يعمــل بتقنيــة ا

́¿هــم  يــد عنــد ا´نتقــال مــن الضغــط العــا�� إ� الضغــط المنخفــض، ويُحّســن بفعاليــة كفــاءة الضغــط. والنتيجــة؟ ضجــة أقــل، تــآكل وتلــف أقــّل، وا مــن نوعــه تــªّب غــاز الت�«
كفاءة طاقة عالية.

نفرتر تقنية ا��

R-32 يد ��غاز الت

نفرتر ح�يًا من  دايكن  ضاغط متأرجح بتقنية ا��

أداء معتمد

BEST AVAILABLE
TECHNOLOGY 

Rolling piston 

2 parts 

Sliding Vane 
Spring 

  

Swing bushing 

Refrigerant gas 1 part only 

Piston integrating 
blade and roller 

ONLY BY DAIKIN 

ROTARY COMPRESSOR ات ا��ساسية � ��لمحة عامة عن الم

يد •  تªّب أقّل لغاز الت�«
•  ضجة أقل

طالة عمر المكّيف ³́ •  تآكل وتلف أقّل 

•  كفاءة أع¼

DAIKIN SWING COMPRESSOR



́¿مثل من حيث التوف�� وا´ستدامة الحل ا

يد قوي ومرن ت�«

 ، ́¿نظمة ال̈©� تتســم بالكفــاءة إ� خفض ا´ســته�ك، وبالتا�� ́¿جهزة التقليدية. وســيؤدي اســتعمال ا نفرتــر عــ¼ الحــّد مــن اســته�ك الطاقة بنســبة %50 مقارنًة مع ا ³́ تعمــل تقنّيــة ا
لن تضطر إ� هدر أموال طائلة ع¼ فاتورة الكهرباء!

 

 

استه�ك الكهرباء

لتحقيق وفورات حقيقية، 
عليك دوًما مقارنة مجموع 
� ذلك تكلفة 

التكاليف بما ¤£
التشغيل. ستساعدك تقنية 

نفرتر ع¼ توف�� المال! ³́ ا

. � ال̈�كيب وضمان أداء مثا��
صّممت أجهزة دايكن لتوف�� أقê درجات المرونة ¤£

ضافــة إ� التصميــٍم المدمــج، يؤدي إ� مرونــة عالية خ�ل عمليــة ال̈�كيب،  ³́ •   إنÖ اتّســاع نطــاق الضغــط الثابــت، الــذي يــ̈�اوح مــن 30 إ� 100 باســكال، با
� أماكن متعددة.

́¿نابيب الطويلة وإمكانية ال̈�كيب ¤£ كا
نابيــب؛  وهــذا مــا ســيمنح إمكانيــة ا´رتفــاع لغايــة  � التصميــم مــن خــ�ل إخفــاء التمديــدات الطويلــة ل�¿

́¿نابيــب مرونــة عاليــة ¤£ •   يوفــر تمديــد طــول ا
ا ! 30 م̈�ً

. £ �îفراغات السقف حيث يكون ا´رتفاع والعمق  منخفض �
•   يسمح تفريغ الهواء السف¼� والخلفي ب̈�كيب المكّيف ¤£

� أّي مكان.
� الوقت نفسه: يبلغ علو الجهاز 300 ملم فقط ويمكن تركيبه ¤£

•   غطاء مدمج وقوي ¤£

� ال̈�كيب
مرونة قصوى ¤£

́¿نابيــب.  � لمنحــ©£ المروحــة لتتناســب مــع تصميــم ا
¿Úتعمــل هــذه الخاصيــة الفريــدة مــن دايكــن عــ¼ تبســيط عمليــة التشــغيل مــن خــ�ل تعديــل تلقــا

́¿نابيــب الحاليــة مــع المقاومــة المحســوبة أثنــاء  ورة لتحقيــق تــوازن الخوانــق. ومــن شــأن هــذه الخاصيــة مقارنــة مقاومــة ا £ï لــم يعــد مــن ، وبالتــا��
رة. (± 10%) Öالتصميم، والتحقق من درجة تدفق الهواء الحا�� ومن ثّم تحديد نقطة قريبة من درجة تدفق الهواء المقد

� دليل ال̈�كيب و التشغيل.
* يرجى اتباع التعليمات المذكورة ¤£

� لتدّفق الهواء
¿Úتعديل تلقا

الخصائص الرئيسية

 

NO FIELD ADJUSTMENTS:
•  Air �ow rate automatic
   adjustment through
   service setting with
   remote controller on site

FIELD ADJUSTMENTS:
•  Duct reconstruction
•  Changing motor
•  Damper adjustment

Manual correction to try
reaching design air�ow

Traditional Duct

A. A. A

Automatic Airflow Adjustment Duct

Design Installation Run test

BEST AVAILABLE
TECHNOLOGY 



بات التحكم الفردي أو المركزي ممكًنا مع مجموعة FDMF من دايكن ال̈©� تستخدم أحدث التقنيات المتطورة.
جوائــز، عــدة  عــ¼  الحائــز  دايكــن  مــن  مــادوكا  التحكــم  جهــاز  بفضــل  لــك  £ م�£ حــرارة  درجــة   �

£¤ كامــل  تحّكــم    •
ة الحجــم  ومــزودة بإمكانيــة وصلهــا عــ¼ جهــاز بلوتــوث منخفــض الطاقــة. يحتــوي  £ بــأزرار لمــس صغــ��  مــادوكا هــو عبــارة عــن جهــاز تحكــم يتمــ��
رة مــن خــ�ل تطبيــق  Ìات المتطــو £ ــة أزرار للتنقــل وشاشــة واضحــة. ســتنعم براحــٍة حســية ´ مثيــل لهــا! يمكنــك ا´طــ�ع عــ¼ المــ�� مــادوكا عــ¼ ث�ث

. مادوكا للمساعدة. تتوفر وحدة التحكم بخيارين ل��لوان مصممة لتتناسب مع أي تصميم داخ¤�

� أنظمة التحكم المركزية من دايكن
دماج ¤£ ³́ •        ا

نفرتــر الجديــد بفضــل نظــام التحكــم المركــزي مــن دايكــن، مثــل i-Touch Manager، مــن خــ�ل قائمــة الخيــارات، ممــا يوّفــر  ³́ يمكــن التحكــم بنطــاق ا
� التحكم.

مرونة عالية ¤£

مرونة مثالية � التحّكم

́¿جهــزة المــزودة بأنابيــب بحمايــة معــززة لتفريــغ المــاء بفضــل مضخــة التفريــغ القياســية المدمجــة، بحيــث أصبــح مــن الممكــن تفريــغ لغايــة  £ ا تتمــ��
1125 ملم من الماء المكثف.

مضخة تفريغ قياسية مدمجة

́¿نهــا ´ تتأثــر  ــة  يــد فّعال يــد عمليــة ت�« دة بغــاز الت�« ّ ــة المــ�« ك̈�وني ³́ تضمــن اللوحــة ا
بدرجــات الحــرارة المحيطــة. وتتوّفــر هــذه الخاصيــة ل�¿جهــزة الــ̈©� تبلــغ ســعتها 2.5

يد وما فوق. طن ت�«

يد دة بغاز الت�« ّ لوحة إلك̈�ونية م�«

� الخارج بحماية من التآكل:
́¿جزاء الحّساسة الظاهرة ¤£ تتمتع كل ا

•  ُغّلف وا̈¤� اللفائف بط�ء أزرق أليف مع الماء. 
لك̈�ونية بط�ٍء خاص ضد التآكل. ³́ � اللوحة ا

•  تتمّتع أجهزة ا´ستشعار الداخلية والخارجية ¤£
يقاف بمسحوٍق خاص.  ³́ •  ُغلÌف الهيكل الّسف¼� الخارجي وصفيحة صّمام ا

يد ُمث¼. � الوقت نفسه تحفظ  عملية ت�«
� بيئة مسّببة للتآكل، و¤£

تضمن هذه الحماية عمر أطول للمكّيف ح̈© إذا تواجد ¤£

حماية معّززة ضد التآكل

يد قوية قدرة ت�«
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الخصائص الرئيسية

BRC1H81S(7) (Silver) BRC1H81W(7) (White)

مع خيارين
للون 



� فجــأة خــ�ل تشــغيل المكّيــف، 
¿Úحــال انقطــع التيــار الكهربــا �

£¤
ــف  ــزة التكيي ́¿جه ــة  ــغيل تلقائي ــادة تش ة إع £ ــ�� ــذه الم ــن ه تضم

. ́¿ص¼� � المب©£ نفسه وذلك وفًقا لوضع التشغيل ا
المرّكبة ¤£

إعادة تشغيل تلقائية

ــا ويُظهــر الرمــز ذات الصلــة عــ¼  öعطــال تلقائي¿́ يكشــف الجهــاز ا
شاشــة جهــاز التحّكــم عــن بعــد. عنــد حــدوث أي عطــل، يمكنــك 
ــه  ــ�غ عن ب ³́ ــهولٍة وا ــذا�Ú̈ بس ــخيص ال ــة التش ــتخدام خاصي اس
ــن للحصــول عــ¼ حــل  ــة دايك ك �Ñ �

ــات ¤£ ــزوّدي الخدم ــدى م ل
Ñيع.

�Ú̈خاّصية التشخيص الذا

يحتوي ع¼ أيونات الفضة ال̈©� تمنع نمو الكائنات 
المجهرية ال̈©� تتسبÖب بروائح كريهة وبا´نسداد.

يا ��صندوق مضاد للبكت

SELF 

خصائص أخرى
ة الــ̈©� ســتجعلك تخــوض تجربــة  £

ّ م مجموعــة FDMF مــن دايكــن حقبــة جديــدة مــن الراحــة الذكيــة والفعالــة والجديــرة بالثقــة. وتشــتمل عــ¼ الكثــ�� مــن الخصائــص الممــ�� Ìتقــد
ناجحة ´ مثيل لها!

تشغيل هادئ 
£ أجهزة التكييف الداخلية من دايكن بصوتها الهادئ. ويمكن خفض مستوى الصوت لغاية 33 ديسبيل. تتم��

هواء داخ¼� عا�� الجودة
تؤّمن مجموعة FDMF هواء داخ¼� عا�� الجودة.

� الهواء من أجل توف�� جو أك�� نظافًة ونقاًء. 
•  يعمل الفل̈� المضاد للجراثيم والقابل للغسل ع¼ التقاط الغبار المنقول ¤£

•  تم توصيل مضخة الت�يف ع¼ صندوق مضاد للجراثيم للحفاظ ع¼ هواء داخ¼� عا�� الجودة، حيث تمنع أيونات الفضة الموجودة  نمو الكائنات المجهرية.
•  تتوّفر ف�تر اختيارية إذا كانت هناك حاجة إ� نوعية هواء داخ¼� أفضل.
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الخصائص الرئيسية



نفرتر Ñعة الضاغط بشكٍل مستمر، وبالتا�� استه�ك  يضُبط مكّيف الهواء بتقنية ال�³
الكهرباء، لتحقيق درجة الحرارة المطلوبة ع¼ الفور. لذلك لن يتم هدر الطاقة بعد 

، يمكن توف�� مبلغ ´ بأس به من المال. Ṍن، وبالتا�� ا

نفرتر ا�� تقنية 

Ṍثار السلبية ع¼ البيئة. انعدام وجود المواد المستنفذة ل�¿وزون بهدف الحد من ا
R-32 يد  ��الت غاز 

 êنسب لتوف�� أق¿́ ة الفريدة من دايكن ع¼ اختيار منح©£ المروحة ا £ تعمل هذه م��
� إ� جعل 

¿Úنابيب التقليدية، سيؤدي هذا التعديل التلقا¿́ درجات الراحة. ومقارنًة مع ا
ورة لموازنة الخوانق. £ï عملية ال̈�كيب أق� وأسهل إذ لم يعد من

� لتدفق الهواء
تعديل تلقا��

́¿جهزة  £ تضمن ا �îح �
£ وأجهزة التكييف الداخلية من دايكن بصوتها الهادئ، ¤£ تتم��

� الجوار.
الخارجية عدم التسبب بتعك�� صفو الهدوء ¤£

هدوء تام

́¿جهزة الداخلية. � ا
تسّهل تفريغ الماء المكّثف ¤£

مضخة التفريغ يد Ñيعة وقوية ح̈© بوجود درجة حرارة خارجية مرتفعة جًدا. عملية ت�«
قوي يد  ��ت

� فجأة، سيقوم الجهاز بإعادة تشغيل تلقائية وفًقا 
¿Úحال انقطاع التيار الكهربا �

£¤
عدادات السابقة بهدف منع استه�ك طاقة زائدة بعد عودة الكهرباء. ل�³

إعادة تشــغيل تلقائية

ة بوجود أحوال جوية متطرفة. � العمل بفعالية كب��
¿Úيمكن للضاغط ا´ستوا

�
ضاغط استوا��

 �
́¿جزاء الحساسة، كوا̈¤� اللفائف، وأجهزة ا´ستشعار ¤£ ر دايكن حماية ضد التآكل لجميع ا Ìتُوف

يقاف، وذلك بهدف إطالة عمر  ³́ لك̈�ونية، والهيكل السف¼� الخارجي أو صّمام ا ³́ اللوحة ا
يد ُمث¼. � الوقت نفسه الحفاظ ع¼ عملية ت�«

� البيئات المسّببة للتآكل و¤£
الجهاز ح̈© ¤£

حماية معززة ضد التآكل

 

م�حظات: درجات الحرارة
� الهواء الرطب.

� الهواء الجاف – 19 درجة ¤£
� الداخل: 27 درجة ¤£

� الهواء الجاف – ¤£
� الخارج: 35 درجة ¤£

£¤ (*)
� الهواء الرطب.

� الهواء الجاف - 19 درجة ¤£
� الداخل: 29 درجة ¤£

� الهواء الجاف – ¤£
� الخارج: 46 درجة ¤£

£¤ (**)

مواصفات تقنية

FDMF36AVMK FDMF30AVMK FDMF24AVMK FDMF18AVMK
RZF36AVMK RZF30AVMK RZF24AVMK RZF18AVMK

ا�جهزة الداخلية
ا�جهزة الخارجية

التقنية

غاز الت�يد

امدادات الطاقة 

قدرة الت�يد

الكفاءة (معدل كفاءة الطاقة)

التحكم ب�ف الهواء

عملية التحكم

القياسات

تدفق الهواء

مستوى ضغط الصوت

قياس الضغط الخارجي الثابت

أق¤  الضغط الخارجي الثابت

القياسات

ضغط الصوت

نوع الضاغط

امدادات ا�نابيب

طول ا�نابيب

نطاق التشغيل

فولت/ph/هرتز

T1

T3

T1
T3

أرتفاع/عرض/عمق

عا°/متوسط/منخفض

عا°/متوسط/منخفض

عا°

عا°

أرتفاع/عرض/عمق

عا°

سائل

غاز

ا�جموع

ارتفاع

ب³ الجهازين الداخ² والخارجي

Btu/ساعة
كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة
Btu/ساعة

ملم

µسنتم

ديسبل

باسكال

باسكال

ملم

  ديسبل

ملم

انش

ملم

انش

µم

µم

µم

18,000

5.28

15,300

4.48

13.0

9.0

635/TBC/TBC

33/TBC/TBC

9.5
3/8
15.9

5/8
50

30

812/TBC/TBC3

38/TBC/TBC

1130/TBC/TBC

38/TBC/TBC

1400/TBC/TBC

44/TBC/TBC

24,000

7.03

17,500

5.13

12.4

10.6

30,000

8.79

25,500

7.47

12.4

8.4

34,000

9.96

29,000

8.50

12.14

9.1

ضع
لو

ا
ية

خل
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زة

جه
� ا�

ية
ج

ار
خ

 ال
زة

جه
� ا�

240-220 فولت/1ph/50-60 هرتز

مزّود بأنابيب

نوع انفرتر متأرجح مغلق حراري¹ا

جهاز تحك¼م موصول

3050

50

48

1530

5055

52

55

595 x 845 x 300990 x 940 x 320
75100

300 x 1,000 x 700300 x 1,400 x 700

R-32

انفرتر

درجة � الهواء الجاف




