
كفاءة التدفئة
كفاءة التبريد
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MISR REFRIGERATION & AIR CONDITIONING MFG. CO.

220-240ڨولت ~50 هرتز  1 فاز تروبيكال

وظيفة الواى 
فاى اإلختيارية

50%  توفير في 
فاتورة الكهرباء

يعمل بكفاءه مع 
..الفولت المنخفض

ضاغط إنفرتر تروبيكال
لألجواء الحارة

..

52°C

 مبادالت حرارية من النحاس
و ألمونيوم ذهبي لمقاومة التآكل

تكنولوجيا
ماجيك أيونيزر

مسمار واحد لفك 
مكونات الوحدة الداخلية

 وظيفة العين الذكية
ECO Intelligent Eye

ال شئ يفوق الخبرة ... ال شئ يفوق كاريير
Follow Us : Carrier Social Media

جهاز تكييف الهواء الـمنفصل احلائطى اإلنڨرتر
الـموفر لإلستهالك الكهربائى 

األمثل في العالم لسهولة التركيب والصيانة
تبريد / تدفئة

A+++++

عــالـيمنخفض

تيار التقويـم

 80 فولت 
مع نظام التبريد 



تبريد / تدفئةنوع جهاز التكييف
53QHAEموديل جهاز التكييف T12DN-708F

42QHAEموديل الوحدة الداخلية جلهاز التكييف T12DN-708F

38QHAEموديل الوحدة اخلارجية جلهاز التكييف T12DN-708

السعة احلرارية للتبريد
) القصوى - الـمقننة - األدنى (

12100 - 12000 - 5200و.ح.ب/ساعة
3,55 - 3,52 - 1,52كيلو واط

اإلستهالك الكهربائى للتبريد
) القصوى - الـمقننة - األدنى (

1492 - 1091 - 231واط
6,83 - 5,02 - 1,87أمبير

نسبة كفاءة الطاقة الـمقيمة للتبريد
18,35و.ح.ب/واط.ساعة

5,38واط/واط
) EOS مستوى كفاءة إستهالك الطاقة ) طبقا إلختباراتA+++++

السعة احلرارية للتدفئة
13500و.ح.ب/ساعة

3,96كيلو واط

اإلستهالك الكهربائى للتدفئة
1295واط

5,91أمبير
3,06واط/واطنسبة كفاءة الطاقة للتدفئة

42QHAEالوحدة الداخلية T12DN-708F

معدل تدفق الهواء ) منخفض / متوسط / عالى (
171 / 224 / 330قدم مكعب/دقيقة
290 / 380 / 560متر مكعب/ساعة

مستوى ضغط الصوت ) صامت / منخفض 20% / متوسط 60% / عالى %100 ( 
ISO 3745 21 / 22 / 33 / 40ديسبلطبقا لـمواصفة قياس الصوت

مستوى ضغط الصوت ) صامت / منخفض 20% / متوسط 60% / عالى %100 ( 
ISO 3741 24,7  / 32,4 / 37,2 / 42,4ديسبلطبقا لـمواصفة قياس الصوت

x 295 x 795 225مليمتراألبعاد الصافية )عرض x ارتفاع x عمق (
10كيلوجرامالوزن الصافى

38QHAEالوحدة اخلارجية T12DN-708

إنڨرتر دورانىنوع الضاغط تروبيكال
R410A / فليرنوع الفريون / نوع توصيالت الـمواسير

ISO 3741 57,3ديسبلمستوى ضغط الصوت طبقا لـمواصفة قياس الصوت
x 555 x 770 290مليمتراألبعاد الصافية ) عرض x ارتفاع x عمق (

25,5كيلوجرامالوزن الصافى
بيانات التركيبات

x 8/3 4/1بوصةأقطار وصالت الـمواسير  ) خط الغاز x خط السائل (
25مترأقصى طول لوصالت مواسير الفريون

10مترأقصى إرتفاع بني الوحدتني اخلارجية والداخلية
8/5بوصةقطر خرطوم تصريف مياه التكثيف

3 مم2 ) 2 سلك + 1 أرضى (مقاس السلك )عدد األسالك(مقاس وعدد األسالك الكهربائية من الـمصدر الكهربائى إلى الوحدة اخلارجية
3 مم2 ) 4 سلك + 1 أرضى (مقاس السلك )عدد األسالك(مقاس وعدد األسالك الكهربائية من الوحدة اخلارجية إلى الوحدة الداخلية 

50/1/220فولت / طور / هرتزالـمصدر الكهربائى
* السعة احلرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية املصرية / الدولية ISO 5151:2017 / ES 4814:2018  / ES 3795-2:2017 عند ظروف التشغيل التالية :

    درجة احلرارة اخلارجية 43°م  - 35°م - 29°م                     درجة احلرارة الداخلية 19/27°م جافة / مبللة               مصدر الكهرباء 220 فولت                أعلى معدل تدفق للهواء
* أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد فى األجواء احلارة حتى 52 درجة مئوية                                      * التفاوت فى كل من السعة الـحرارية للتبريد ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد %5

 ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 السعة احلرارية ومعامل األداء للتدفئة طبقا للمواصفات القياسية املصرية / الدولية *
     عند ظروف التشغيل التالية :  درجة احلرارة اخلارجية 6/7°م جافة / مبللة            درجة احلرارة الداخلية 20°م جافة                     

                                                  مصدر الكهرباء 220 فولت                                  أعلى معدل تدفق للهواء
* العمر االفتراضي سنتان بعد فترة الضمان األصلية لتوفير الصيانة و قطع الغيار بـمقابل مادي . 

 * تقوم كاريير بالتطوير الـمستمر لـمنتجاتها طبقا للمواصفات الـمحلية والدولية وإحتياجات األسواق للحصول على أعلى مستويات اجلودة . 
   كما تـحتفظ كاريير بحقها فى تغيير مواصفات الـمنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير الـمستمر لـكاريير .

الـمواصفات الفنية 

لـخدمة العمالء
والصيانة والـمبيعات

1911119111 خمس سنوات 
خدمات ما بعد البيع

 فترة الضمان الشامل 
ضد عيوب الصناعة عامني 
من تاريخ استالم املستهلك 

للمنتج مع توفير قطع الغيار 
 ملدة ثالث سنوات تالية 
مجانا فى حالة االصالح
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