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دليل االنفرتر
لمندوبي المبيعات بمنافذ التجزئة



لماذا دايكن؟

ــا التبريــد والتكييــف، يمكــن الوثــوق بدايكــن  ــً فــي تكنولوجي كونهــا شــركة رائــدة عالمي
ــر  ــي أكث ــواء ف ــودة اله ــواء وج ــق اله ــرارة وتدف ــة الح ــي درج ــم ف ــق بالتحك ــا يتعل ــي م ف
البيئــات تنوعــً. ســواء للمنــازل أو ناطحــات الســحاب أو المستشــفيات أو الفنــادق، لــدى 

ــق. ــوع التطبي ــن ن ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة فائق ــر راح ــف توف ــول تكيي ــن حل دايك

الحقائق الخمسة الرئيسية بخصوص الشركة

الشركة العالمية األولى في تصنيع معدات التكييف والتهوية مع 
أكثر من 90 عامً من الخبرة اليابانية

دايكــن هــي شــركة رائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا منــذ عــام 1924. تمتلــك دايكــن 
أكثــر مــن 90 منشــأة إنتــاج فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتصــل قيمــة مبيعاتهــا حوالــي 

21 مليــار دوالر فــي أكثــر مــن 150 دولــة حــول العالــم.

جمهورية التشيك 
إيطاليا
بلجيكا
البرازيل

الواليات المتحدة األميركية

اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية

مصر
جنوب افريقيا

تركيا

اليابان
ماليزيا
تايلند

الصين
أستراليا

الهند
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خبير تبريد وتكييف وليس بائع أجهزة منزلية!

دايكــن هــي شــركة التبريــد والتكييــف الوحيــدة فــي العالــم التــي تتخصــص فــي 
التصنيــع والمبيعــات وخدمــة مــا بعــد البيــع، ناهيــك عــن غــازات التبريــد.

النشاط الرئيسي لشركة دايكن هو التبريد والتكييف، وليس األجهزة المنزلية!
دايكــن شــركة فريــدة مــن نوعهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم كونهــا المنتــج الوحيــد 
لغــازات التبريــد والضواغــط، فضــا عــن تصنيــع أنظمــة تكييــف الهــواء، التدفئــة, غــاز 
ــي  ــن ه ــإن دايك ــك، ف ــة لذل ــة. ونتيج ــول التهوي ــاه وحل ــد المي ــة تبري ــد،  أنظم التبري
الشــركة الوحيــدة التــي تتمتــع بالتحكــم الكامــل فــي كل مكــون مــن المكونــات 
داخــل مكيــف الهــواء الــذي قمــت بشــرائه ويمكنهــا إضافــة أحــدث االبتــكارات 

ــا. لمنتجاتن

الرائد التكنولوجي

ــية  ــات أساس ــل 3 تقني ــف بفض ــد والتكيي ــوق التبري ــي س ــة ف ــن الطليع ــدر دايك تتص
ــورة: متط

التحكم في
غازات التبريد

نقل الحرارة بكفاءة

المضخة الحرارية

تمتص الحرارة من الهواء 
وتنقلها التقنيات الرئيسية 

لشركة دايكن
نظام االنفرتر

يساهم في توفير المزيد 
من الطاقة والراحة
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لماذا دايكن؟

ليس فقط »الجودة« ، بل »جودة دايكن«

دائمــا مــا كان االبتــكار والجــودة همــا حجــر األســاس لفلســفة دايكــن. تعتقــد 
دايكــن  بأنــه ال يمكــن تحقيــق النجــاح إال مــن خــال تقديــم أفضــل المنتجــات.

أينمــا كان موقــع اإلنتــاج، تطبــق شــركة دايكــن معاييــر جــودة صارمــة للغايــة. نحــن 
ــم  ــة التصمي ــن مرحل ــن« م ــودة دايك ــك »ج ــدم ل ــل نق ــودة«، ب ــط أي »ج ــدم فق ال نق

إلــى التســليم إلــى المســتهلك.

كمــا أن تصميــم جميــع المكونــات الرئيســية وتصنيعهــا يتــم مــن قبــل شــركة 
مــن  والكفــاءة.  والموثوقيــة  األداء  مــن  قــدر  أقصــى  يضمــن  مــا  وهــو  دايكــن، 
للتــآكل  المضــادة  الخارجيــة  المعالجــة  إلــى  الداخليــة والضاغطــات  المحــركات 

ووظيفــة التشــخيص الذاتــي، تــم بنــاء أنظمــة دايكــن لتكــون متينــة.

خدمة الدعم بعد البيع قوية وذات جودة نوعية

ــا  ــم م ــق الدع ــا. إن فري ــب خدمتن ــن جوان ــب م ــي كل جان ــك ف ــن راحت ــن تضم دايك
بعــد البيــع الخــاص بشــركة دايكــن ال مثيــل لــه ويــزودك بالتغطيــة الازمــة لراحتــك 

المســتمرة بعــد الشــراء.
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ما يجب أن تعلم حول دايكن

دايكن هي الشركة الرائدة عالميً في سوق معدات التكييف والتبريد منذ أكثر من 90 عامً.

* تم تقديم البيانات هنا كما هي في تاريخ 31 مارس 2018.

50%

90

3

1924

150

$300 

$21
أكثر منيباع في أكثر من

أكثر من

مركز التكنولوجيا 
واالبتكار

االستثمار في مركز البحث
)TIC( والتطوير المتقدم

تحرير اإلمكانات 
البشرية

اإلدراة القائمة على 
الناس

أسست في

من العاملين في الشركات 
التابعة لهم هم موظفون 

محلييون

تقنيات أساسية

خبراء
الهواء

مبيعات تصل إلى

مليار دولة

مليون دوالر

موقع إنتاج في جميع
أنحاء العالم  



لماذا اختيار االنفرتر؟

ــبليت  ــواء س ــف ه ــد شــراء مكي ــب مراعاتهــا عن ــي يج ــية الت ــات الرئيس ــن التقني ــان م ــاك نوع هن
المنفصلــة(: )الوحــدة 

 * أنظمــة التشــغيل/اإليقاف، وتســمى األنظمــة »بــدون االنفرتــر« وتســتخدم فــي مكيفــات الهــواء 
التقليديــة.

* أنظمــة االنفرتــر )العاكــس(، وهــي أنظمــة ذات ســرعة متغيــرة تســتخدم أحــدث التقنيــات فــي 
مجــال تكييــف الهــواء

ــس  ــذ نف ــب أن تتخ ــخ ... يج ــف ، ال ــل هات ــون ، أفض ــل تلفزي ــً: أفض ــك دائم ــل لمنزل ــد األفض ــت تري أن
هــذا النهــج عندمــا يتعلــق األمــر بشــراء مكيــف هــواء ألنــك ستســتخدمه كل يــوم مــن أيــام الســنة 

تقريبــا!

مــا الفــرق بيــن التقنيــات المختلفــة المتوفــرة فــي الســوق ولمــاذا يكــون بعضهــا أكثــر تكلفــة مــن 
اآلخرين؟

ــة  ــي مختلف ــع ، ه ــي الواق ــن، ف ــواء. ولك ــد اله ــة: تبري ــس الوظيف ــن نف ــر كا النظامي ــً، يوف مبدئي
ــر(  ــدون االنفرت ــة )ب ــرعة ثابت ــة س ــة القديم ــة التقني ــتخدم أنظم ــط. تس ــرك الضاغ ــث مح ــن حي م

ــر(. ــرة )االنفرت ــرعة متغي ــة س ــة المتقدم ــتخدم األنظم وتس



5 نصائح لبيع تقنية دايكن انفرتر

توفير المال - كلنا نريد ذلك!

هــل تعــرف أن أنظمــة ســبليت التقليديــة )بــدون االنفرتــر( تســتخدم ضاغًطــا يعمــل 
بســرعة عاليــة )بحــد أقصــى( ثابتــة طــوال الوقــت؟ وهــذا، مــع إعــادة التشــغيل 
ــن  ــر م ــى الكثي ــواء إل ــف اله ــتهاك مكي ــى اس ــؤدي إل ــوف ي ــط، س ــررة للضاغ المتك
ــف  ــتخدامه مكل ــال واس ــر فع ــغيل/اإليقاف غي ــام التش ــع، نظ ــي الواق ــة.  ف الطاق

ــة. للغاي

يقــوم الضاغــط المتغيــر الســرعة النفرتــر ســبليت بضبــط الطاقــة وفًقــا لدرجــة 
الحــرارة فــي الغرفــة؛ بكلمــات بســيطة، ســوف تعمــل الوحــدة بســرعة أعلــى عندمــا 
تحتــاج إلــى المزيــد مــن التبريــد وبســرعة أقــل عندمــا تحتــاج إلــى تبريــد أقــل. فتعتمــد 
بذلــك الكهربــاء التــي ستســتخدمها علــى احتياجاتــك الفعليــة، ال أكثــر! تقنيــة 
ــل  ــع أق ــت تدف ــك فأن ــبة 50%، لذل ــواء بنس ــف اله ــتهاك مكي ــن اس ــل م ــر تقل االنفرت

ــاء! ــر الكهرب ــل فواتي مقاب

النصيحة
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5 نصائح لبيع تقنية دايكن انفرتر

التبريد األسرع واألقوى

تســّرع تقنيــة دايكــن انفرتــر وقــت بــدء التشــغيل حتــى يتــم تبريــد الغرفــة بشــكل 
أســرع.

باســتخدام نظــام دايكــن انفرتــر، يتميــز التبريــد بالســرعة والقــوة، حتــى فــي درجــات 
الحــرارة العاليــة للغايــة فــي الهــواء الطلــق.

كــون دايكــن انفرتــر ذكــي، فهــو قــادر علــى تعديــل قــوة التبريــد بدقــة الحتياجاتــك 
الفعليــة. ســوف تحصــل علــى درجــة حــرارة مريحــة علــى مــدار الســنة ولــن تشــعر 

أبــدا بالــدفء أو البــرد الشــديد.

صديقة للبيئة

ــا علــى  ــرى مــن حولــك، يتعلــق األمــر اليــوم بكيفيــة تقليــل تأثيرن كمــا يمكنــك أن ت
ــى  ــر عل ــل التأثي ــي تقلي ــاهمة ف ــك المس ــة! يمكن ــتهاكنا للطاق ــل اس ــة وتقلي البيئ
ــتطيع  ــر يس ــن انفرت ــون دايك ــواء. ك ــف اله ــي لمكي ــارك الذك ــال اختي ــن خ ــة م البيئ
ــن  ــل م ــة أق ــتخدم طاق ــه يس ــك، فإن ــً الحتياجات ــد وفق ــعة التبري ــرعة وس ــط س ضب
خفــض  يعنــي  للطاقــة  األقــل  االســتخدام  التقليديــة.  الهــواء  مكيفــات  باقــي 
ــة. ــة للبيئ ــر ماءم ــذا أكث ــون(، وه ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــة )انبعاث ــة الكربوني البصم

ــأداء تبريــد مدهــش،  ــد التــي تتمتــع ب كمــا أن دايكــن تســتخدم أحــدث غــازات التبري
يتــم إختيارهــا خصيًصــا لمناخنــا الحــار والقاســي، وألنهــا أقــل تأثيــًرا علــى البيئــة 
مقارنــة بالعامــات التجاريــة األخــرى. غــازات التبريــد المســتخدمة مــن قبــل دايكــن 

ال تســتنفد طبقــة األوزون!
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5 نصائح لبيع تقنية دايكن انفرتر

عمر أطول

الوقــت وألنــه يعمــل بســرعات  الضاغــط طــوال  لعــدم تشــغيل وإيقــاف  نظــًرا 
وضغــوط منخفضــة، فإنــه يعمــل علــى إطالــة عمــر مكيــف الهــواء ألنــك ســتخفف 

ــك. ــاص ب ــواء الخ ــف اله ــب مكي ــط، قل ــى الضاغ ــط عل الضغ

تشغيًا أكثر هدوءًا

ــر  ــغيل األكث ــا التش ــك أيًض ــر ل ــه يوف ــات، فإن ــدث التقني ــو أح ــر ه ــن انفرت ــا أن دايك بم
ــة  ــاء المروح ــف وضوض ــغيل المكي ــغيل/إيقاف تش ــوت تش ــك ص ــن يزعج ــدوءًا. ل ه

ــد اآلن. ــة بع العالي
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Japan100 %

8.1
million
units

8.74 million units

Asia28 %
(excluding China, Japan, 

and India)

India10 %

3.14 million units
4.25 million units

Europe78 %

Middle East,
Africa 7 %

Oceania 99 %

0.86 million units

Central and South America 13 %

5.1 million units

North America15 %

5.05 million units

Inverter models
(The size of the circle is proportional to the demand 
for residential air conditioners.)

Non-inverter models
Inverter Products as Percentage of All Residential Air Conditioners 
Worldwide (2015)

4.66 million units

29.95 million units

China56 %

29.95 million units

األسئلة المتداولة

منذ متى يتم استخدام ضاغط انفرتر في العالم؟

تــم اختــراع مكيــف هــواء انفرتــر فــي عــام 1980 وهــي اليــوم التقنيــة األكثــر 
مبيًعــا فــي العديــد مــن البلــدان!

انتشــار  ولكــن   ،1980 عــام  فــي  انفرتــر  بتقنيــة  هــواء  مكيــف  أول  إطــاق  تــم 
التكنولوجيــا علــى مســتوى العالــم لــم يبــدأ إال بعــد عــام 2005 عندمــا بــدأ كل ســوق 

يــدرك أهميــة خفــض اســتهاك الكهربــاء مــن خــال مكيفــات الهــواء.

اليابــان وأســتراليا وأوروبــا  اليــوم، تقنيــة انفرتــر هــي التقنيــة األكثــر مبيعــً فــي 
والصيــن.
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Japan100 %

8.1
million
units

8.74 million units

Asia28 %
(excluding China, Japan, 

and India)

India10 %

3.14 million units
4.25 million units

Europe78 %

Middle East,
Africa 7 %

Oceania 99 %

0.86 million units

Central and South America 13 %

5.1 million units

North America15 %

5.05 million units

Inverter models
(The size of the circle is proportional to the demand 
for residential air conditioners.)

Non-inverter models
Inverter Products as Percentage of All Residential Air Conditioners 
Worldwide (2015)

4.66 million units

29.95 million units

China56 %

29.95 million units

األسئلة المتداولة

لماذا تحتاج إلى انفرتر في الشرق األوسط؟

والشــتاء وينبغــي  الصيــف  بــك فــي  الخاصــة  التبريــد  احتياجــات  تختلــف 
لمكيــف الهــواء الخــاص بــك التكيــف مــع ذلــك!

تعتمــد ســعة التبريــد )التســخين( المطلوبــة علــى درجــة الحــرارة الخارجيــة والحــرارة 
داخــل الغرفــة المــراد معالجتهــا. نظــًرا لكــون درجــة الحــرارة الخارجيــة تختلــف 
علــى مــدار العــام، فــإن متطلبــات التبريــد ســتختلف أيًضــا علــى مــدار الســنة. انفرتــر 

فقــط لديــه الــذكاء الداخلــي لضبــط الســرعة لتقديــم كميــة التبريــد المطلوبــة.
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Your cooling needs vary over the year, 
your air conditioner should adjust to that!

Summer Mid-season Winter

Temperature 
Difference

Very High Medium Low

Cooling 
Capacity Need 
/ Compressor 
speed

50ºC DB 35ºC DB 25ºC DB

22ºC DB 22ºC DB 22ºC DB

لماذا تحتاج النفرتر في الصيف؟

والشــتاء وينبغــي  الصيــف  بــك فــي  الخاصــة  التبريــد  احتياجــات  تختلــف 
لمكيــف الهــواء الخــاص التكيــف مــع ذلــك!

هــل تعلــم أنــه حتــى خــال أيــام الصيــف الحــارة ، ســيكون هنــاك تقلبــات عاليــة فــي 
درجــة الحــرارة علــى مــدار اليــوم بأكملــه؟ تبلــغ درجــة حــرارة ذروتهــا خــال منتصــف 
النهــار بينمــا يكــون الصبــاح والمســاء أكثــر بــرودة. يمكــن للفــرق فــي درجــات الحــرارة 
ــر فقــط  ــر ســخونة وأدنــى درجــات الحــرارة أن يصــل إلــى 15 درجــة . االنفرت بيــن األكث

لديــه الــذكاء الداخلــي لضبــط الســرعة لتقديــم كميــة التبريــد المطلوبــة.
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لماذا انفرتر أغلى؟
مــن حيــث  وفّعــال  إنــه حــل حقيقــي  الثمــن!  باهــظ  ليــس  االنفرتــر 

لتكلفــة. ا

علــى الرغــم مــن أن الحلــول مــن نــوع انفرتــر تتطلــب تكلفــة اســتثمارية أعلــى 
مقارنــة مــع األنظمــة التقليديــة األخــرى، إال أن التكلفــة اإلجماليــة لــدورة الحيــاة 
الخاصــة بهــا أقــل بكثيــر وتســمح لــك بتوفيــر مدخــرات حقيقيــة طــوال العــام: 
تدفــع وحــدات انفرتــر ثمنهــا بنفســها بعــد فتــرة قصيــرة! لــدى شــرائك ألي وحــدة، 
ــل  ــب، ب ــدة فحس ــة الوح ــى تكلف ــا عل ــي تدفعه ــة الت ــة الحقيقي ــر التكلف ال تقتص
ــة،  ــورات حقيقي ــق وف ــتهلكها! ولتحقي ــي ستس ــاء الت ــة الكهرب ــا تكلف ــمل أيًض تش
ــغيل.  ــة التش ــك تكلف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة اإلجمالي ــة التكلف ــا مقارن ــك دائًم ــب علي يج

ــك. ــة ب ــة الخاص ــورة الطاق ــي فات ــر ف ــى التوفي ــر عل ــاعدك انفرت ــوف يس س
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Your cooling needs vary over the day and your air 
conditioner should adjust to that.

Source: Dubai Airport Weather Station 2015
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Inverter Cost
Non Inverter 

Cost

Electricity
Bill

Electricity 
Bill

U
p 

to
 50% Energy Savings!

With Non Inverter With

Unit cost + 
Electricity cost 

= Real cost 
that you pay

To make real savings, always compare total cost, 
including operation cost. 

Inverter will help you to save money!

Inverter
a real 

economical 
solution!  
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لماذا دايكن أغلى؟
دايكن ليست باهظة الثمن!

ــتخدمة  ــات المس ــودة المكون ــة وج ــرة التكنولوجي ــدات الخب ــة المع ــس تكلف تعك
فيهــا.  علــى عكــس العامــات التجاريــة األخــرى، ال تتنــازل دايكــن عــن الجــودة مقابــل 

الســعر!

 تصمــم دايكــن جميــع مكونــات مكيــف الهــواء وتختارهــا بعنايــة لتضمــن متانتهــا 
وطــول عمرهــا. نظــًرا لكــون معــدات دايكــن فعالــة للغايــة، فســوف تســتعيد 
اســتثمارك األولــي بســرعة مــن خــال تكاليــف التشــغيل المنخفضــة. دايكــن شــركة 

عالميــة تتمتــع بحضــور محلــي قــوي وبخدمــة دعــم ال مثيــل لهــا بعــد البيــع.

كيف يمكنني مقارنة الكفاءة بين أنظمة االنفرتر واألنظمة بدون انفرتر؟
)EER( توفير االنفرتر: أكثر من نسبة كفاءة الطاقة

المصرح بها أو تصنيف النجمة!

النظــر  الهــواء هــي  أداء مكيفــات  الوحيــدة لمقارنــة  الرســمية  الطريقــة  اليــوم، 
ــي  ــى الحقيق ــو المعن ــا ه ــن م ــة ولك ــف النجم ــة أو تصني ــاءة الطاق ــبة كف ــي نس ف
 Energy Efficiency« ــة ــن االنجليزي ــة م ــاءة الطاق ــبة كف ــة؟ نس ــاءة الطاق ــنسبة كف لـ
Ratio«؛ وهــذه النســبة تعطيــك مؤشــرًا حــول كيفيــة أداء النظــام الخــاص بــك فــي 
حالــة درجــة حــرارة ثابتــة معينــة. يمكــن اعتبــار اســتخدام هــذه المنهجيــة مقبــواًل 
لتقييــم كفــاءة نظــام بــدون االنفرتــر حيــث أنــه يوفــر ســعة تبريــد ثابتــة طــوال الســنة 
ومتوســط اســتهاك الطاقــة. وبالتالــي ســتكون الكفــاءة، فــي المتوســط، نفســها 

علــى مــدار العــام بأكملــه.

يختلــف الوضــع بالنســبة ألنظمــة االنفرتــر نظــًرا ألن لديــه القــدرة علــى ضبــط الســعة 
ــم  ــال تنظي ــن خ ــعة م ــط الس ــم ضب ــث يت ــق. حي ــات التطبي ــة متطلب ــة لتلبي الازم

ــتمرار. ــة باس ــات الطاق ــل مدخ ــيتم تعدي ــي س ــط؛ وبالتال ــرعة الضاغ س
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ــدى  ــاءة ل ــس الكف ــي تقي ــة الت ــاءة الطاق ــبة كف ــى نس ــوع إل ــر بالرج ــاءة انفرت ــور كف ــإن تص ــذا، ف  ل
ــع. ــي الواق ــً ف ــورًا صحيح ــس تص ــة لي ــدة ثابت ــة واح ــي حال ــة ف ــعة الكامل ــاز بالس ــتخدام الجه اس

ومــن أجــل قيــاس الكفــاءة الحقيقيــة لمكيــف الهــواء، يجــب أن تشــمل الصيغــة المســتخدمة 
الظــروف الجويــة الكاملــة )جميــع درجــات الحــرارة( التــي ســيعمل فيهــا النظــام فــي مــكان معيــن. 
ــاءة  ــى كف ــر عل ــمية« )SEER( كمؤش ــة الموس ــاءة الطاق ــبة كف ــتخدام »نس ــو اس ــم نح ــه العال يتوج
ــتخدام  ــروف اس ــرارة وظ ــات الح ــع درج ــي جمي ــام ف ــاءة النظ ــاس كف ــتقوم بقي ــواء: س ــف اله مكي
الســعة. تختلــف صيــغ القيــاس فــي مناطــق مختلفــة فــي أوروبــا أو الواليــات المتحــدة أو اليابــان إلــخ، 
بحيــث تتكيــف مــع أنمــاط الطقــس المحليــة. وحاليــً، تعمــل لجنــة فنيــة تابعــة أليــزو ISO TC86 علــى 
ــاخ الحــار والــذي يمكــن تكييفــه مــع  ــار حســاب نســبة كفــاءة الطاقــة الموســمية خــاص بالمن معي
أحــوال طقــس مــدن محــددة فــي المنطقــة. وســتنطبق عندهــا نســبة كفــاءة الطاقــة الموســمية 
ــر علــى معرفــة  ــر وستســاعد المســتهلك بشــكل كبي ــدون االنفرت ــر وب علــى كل مــن أنظمــة االنفرت

الرقــم الواقعــي الســتهاكه الســنوي المتوقــع للطاقــة.

تذكر:
ســتمنحك نســبة كفــاءة الطاقــة الموســمية مؤشــرًا حــول كيفيــة أداء النظــام الخــاص بــك فــي . 1

حالــة درجــة حــرارة واحــدة ثابتــة لــدى اســتخدام الجهــز بالســعة الكاملــة.
ــه . 2 ــا تحتاج ــى م ــاًء عل ــتمرار بن ــعة باس ــط الس ــه بضب ــمح ل ــذي يس ــج ال ــذكاء المدم ــر ال ــك انفرت يمتل

بالضبــط فهــو يعمــل بســرعة أعلــى عندمــا تحتــاج إلــى المزيــد مــن التبريــد وبســرعة أقــل عندمــا 
ــر! ــاء التــي ستســتخدمها علــى احتياجاتــك الفعليــة، ال أكث ــاج إلــى تبريــد أقــل. تعتمــد الكهرب تحت

ــاءة . 3 ــبة كف ــس نس ــا نف ــى إذا كان له ــة، حت ــعة متكافئ ــات ذات س ــة مودي ــوم بمقارن ــا تق عندم
الطاقــة وتصنيــف النجمــة، فــإن نســبة التوفيــر الحقيقــي فــي الواقــع ســتكون أعلــى بكثيــر مــع 

ــر. أنظمــة االنفرتــر مقارنــة مــع االنظمــة بــدون انفرت

لجعــل األمــر بســيًطا، حتــى إذا كانــت األنظمــة - االنفرتــر وبــدون االنفرتــر - لهــا نفــس م نســبة كفــاءة 
الطاقــة وتصنيــف النجمــة، سيســتهلك االنفرتــر دائًمــا لغايــة

ــد  ــات التبري ــة احتياج ــة لتلبي ــاء الالزم ــط الكهرب ــتهلك فق ــوف يس ــه س ــنة ألن ــدار الس ــى م ــل عل 50% أق
ــر! ــك، ال أكث ــة ب ــة الخاص الفعلي
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ماذا يعني قول أن سعة االنفرتر يمكن أن تصل لغاية 130%؟

يمكن لتقنية انفرتر تعديل السعة من الحد األدنى إلى المستوى األقصى!
عليــك أن تتذكــر أن االنفرتــر هــو نظــام ذكــي مجهــز بمحــركات ذات ســرعة متغيــرة. 
حيــث يمكنــه تعديــل انتــاج الســعة مــن المســتوى األدنــى إلــى المســتوى األقصــى 

عــن طريــق تغييــر ســرعته بشــكل مناســب.
يمكــن أن يغطــي النفرتــر عــادة نطــاق ســعة يتــراوح بيــن 30% )المســتوى األدنــى، 
ويمكــن أن يصــل هــذا المســتوى إلــى 10% علــى األنظمــة المــزودة بخاصيــة غــاز التبريــد 
متغيــر التدفــق VRV( ونســبة 130% )المســتوى األقصــى( مقابــل الســعة المعلنــة فــي 
ــبليت  ــر  R-32  س ــن انفرت ــل دايك ــن تعدي ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــاري. عل ــب التج الكتي

ــو بايــت فــي الثانيــة. FTKM24PVM ســعته مــن 6.5 ليصــل إلــى 29 كيل
ــة  ــل تكلف ــل تقلي ــن أج ــك، وم ــاص ب ــر الخ ــام انفرت ــواء بنظ ــف اله ــار مكي ــد اختي عن
ــت  ــك، إذا قم ــع ذل ــوى. وم ــعة القص ــاس الس ــى أس ــاره عل ــك اختي ــتثمارك، يمكن اس
باختيــاره علــى أســاس القيمــة التــي تــم تصنيفهــا، فاعلــم أن أداء وعمــر الجهــاز 
ــا  ــد خضوعه ــل عن ــت أق ــتعمل لوق ــدة س ــن ألن الوح ــدر ممك ــر ق ــنان بأكب سيتحس

ــل. ــل الكام ــار الحم لتي

صيانة مكيف الهواء انفرتر أكثر تعقيدًا من غيره؟
ليس بالضبط!

بفضــل الــذكاء المدمــج المضمــن فــي األجهــزة اإللكترونيــة والتــي تســمح 
ــر  بتحقيــق وفــورات ضخمــة مــن خــالل تنظيــم الضاغــط، فــإن وحــدات انفرت

ــورًا. ــر تط ــة أكث ــر أنظم تعتب
 

إن الفنييــن فــي شــركة دايكــن مــن ذوي الخبــرة وتــم تدريبهــم علــى نطــاق واســع 
مــن قبــل دايكــن فــي مجــال التركيــب والصيانــة واستكشــاف األخطــاء وإصاحهــا. 
فــي الواقــع، يمكــن الكشــف عــن ســبب ونــوع العطــل بشــكل أســرع وأكثــر ســهولة 
علــى أجهــزة االنفرتــر بفضــل وظيفــة التشــخيص الذاتــي. مــا يجــب أن نتذكــره، مــن 
أجــل الحفــاظ علــى عمــر مكيــف الهــواء الخــاص بــك ألطــول فتــرة ممكنــة، هــو إجراء 

الصيانــة الدوريــة، وفقــا لتوصيــات الشــركة المصنعــة.
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األسئلة المتداولة

ماذا عن تكلفة قطع غيار االنفرتر؟

لقطع الغيار المتكافئة تكلفة مماثلة باستثناء الضاغط.

االختافات الرئيسية من حيث المكونات بين االنفرتر واألنظمة بدون االنفرتر هي:
الضواغط )المحرك(. 1

اللوحة اإللكترونية المطبوعة )لوحة الدوائر المطبوعة، اإللكترونيات(. 2

تكلفــة ضاغــط االنفرتــر هــي بالطبــع أغلــى مــن تكلفــة الضاغــط بــدون االنفرتــر 
التقليــدي نظــرا لكونــه أحــدث التقنيــات. ولكــن عمــر ضاغــط االنفرتــر يقــّدر بأنــه أطول 
مــن عمــر الضاغــط التقليــدي بــدون االنفرتــر: دورة تشــغيل / إيقــاف  منخفضــة وتيــار 
ــط  ــل ضاغ ــً، بفض ــر. أيض ــدون االنفرت ــط ب ــة بضاغ ــل مقارن ــرعة أق ــل وس ــي أق كهربائ
االنفرتــر، ســوف يوفــر النظــام الخــاص الطاقــة بشــكل كبيــر. ســيتم تعويــض تكلفــة 

الشــراء العاليــة مــن خــال خفــض تكلفــة الكهربــاء.

ــم  ــن المه ــرة، م ــال الخطي ــد األعط ــك ض ــاص ب ــواء الخ ــف اله ــاز مكي ــة جه لحماي
صيانــة مكيــف الهــواء دورًيــا وفًقــا لتوصيــات الشــركة المصنعــة.

ماذا عن عمر ضاغط االنفرتر؟

عمر أطول لالنفرتر!

ــدات  ــًة بالمع ــط مقارن ــر الضاغ ــد عم ــر تمدي ــرعة االنفرت ــر لس ــغيل المتغي ــح التش يتي
ــر بتشغیل وإیقاف تشغیل الضاغط،  ــدون االنفرت ــر. یجب أن یقوم النظام ب ــدون االنفرت ب

مما یؤدي إلــى ضغط أعلــى علــى المحرك.
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هــل يمكننــا تركيــب وحــدات االنفرتــر بالقــرب مــن البحــر؟ هــل تؤثــر البيئــة 
المالحــة علــى مكونــات االنفرتــر؟

تــم تجهيــز مكيفــات هــواء دايكــن انفرتــر بحمايــة ضــد التــآكل كمعيــار 
أساســي.

جميــع معــدات دايكــن األساســية، بغــض النظــر عــن التقنيــة المســتخدمة، مــزودة 
بحمايــة ضــد للتــآكل.

ــع  ــتخدمة، إذا كان موق ــة المس ــن التقني ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــية للغاي ــة قاس ــي بيئ ف
الوحــدة الخارجيــة أقــل مــن 500 متــر مــن شــاطئ البحــر والوحــدة تواجــه الريــاح 
المباشــرة، يتطلــب شــراء المزيــد مــن خيــارات الحمايــة ضــد التــآكل. يعتمــد نــوع 

المعاملــة علــى البيئــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى االتصــال بممثــل دايكــن.
 

هل لديك أسئلة؟ ال تتردد في االتصال بنا أو بممثل دايكن الخاص بك.
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