
Models and Capacity
الموديالت وا�حجام
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36000BTU/h

تبريد فقط
تبريد و تدفئة

Cooling only

Color Code

Cooling & Heating

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

قدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية صانعة ثلجريش ذهبية

G3 Series
T3 ضاغط انفيرتر  •

مكثف ذهبي  •
فلتر بالزما لتنقية الهواء  •

شاشة مخفية تعمل باللمس    •
دفع الهواء بأربع اتجاهات  •

تشغيل هادىء  •
ضوضاء منخفضة  •

ذاكرة �عادة التشغيل التلقائي  •
قوة دفع الهواء حتى 25 متر  •

أنابيب من النحاس النقي  •
مروحة مزدوجة  •

سنكل فيز  •

G3 فئة
سبلت جداري
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ضاغط استوائي

FHA-H36R410GC5

سنكل فيز فلتر بالزما

36000BTU/h

AVAILABLE CAPACITY

ريش ذهبية
Golden Condenser



.Designs and specifications are subject to change for improvement without prior noticeهذه التصاميم و المواصفات عرضة للتغيير بهدف إدخال تحسينات عليها و ذلك دون إشعار مسبق

Technical Specifications
المواصفات التقنية G3 Series

Model No.

Btu/h; W
Btu/h; W

Btu/h.W; W/W
W/W

Liters/h
MPa
MPa

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

High(DP)
Low(SP)

High
Medium

Low

Cooling/Heating
Heating Type
Control Type
Rated Cooling Capacity
Rated Heating Capacity
EER for Cooling
COP for Heating
Moisture Removal

Pressure

Indoor Noise Level
at Cooling

Outdoor Noise Level

V-Hz-Ph
Type

Type
Description
Working Temperature

Power Supply
Refrigerant

Compressor

Fin Type
Indicator Fan Type

Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
40’

m²
kg
kg

mm
mm
kg
kg
Set

Series

Suitable Area

Net Weight

Packing Dim. (WxHxD)

Gross Weight

Loading Capacity
Filter Type

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
30600 ; 8965

36500
9.0 ; 2.64

12.3
4.0
4.5
1.9
52
48
43
63

220-240V~/50Hz/1P
R410
Rotary

Tropical (T3)
55˚C - 65˚C

Golden Fin
Centrifugal Fan

40-65
52

100
636x1946x490

1280x1030x430
62

109
53

Plasma

HA-H36R410GC5
G3 Series

Others

Performance

2

Features and information
المعلومات و المواصفات

مكثف ذهبي مقاوم للصدأ
Golden Anti-corrosive Condenser

سنكل فيز
Single Phase

تصميم السنكل فيز يقلل استهالك الكهرباء ويسمح للجهاز بالعمل 
على المولد الكهربائي العادي او على مصدر كهرباء محدود

Single phase operation that save energy consumption and enable 
the air conditioner to operate on normal electricity generators and 
limited power supply

The performance and quality of air conditioning greatly 
depends on compressor, the heart of air conditioning. 
This compressor has a high efficiency compared to 
conventional type and therefore achieves high 
performance and works even in the hot areas in which 
themperature reaches over 65˚C.

يعتبر  £نه  بالضاغط  مباشر  بشكل  التبريد  أجهزة  وأداء  جودة  ترتبط 
مع  بالمقارنة  العالية،  بكفاءته  الضاغط  هذا  ويتميز  ا£جهزة.  قلب 
في  حتى  عالية  أداء  مستويات  يوفر  أنه  حيث  التقليدية،  ا£نواع 
درجة   65 من  أكثر  إلى  الحرارة  درجة  فيها  تصل  التي  الحارة  المناطق 

مئوية.

تكون صدأ بسبب عدم وضع الطبقة العازلة

Others

Rusty condenser due to non-
coated aluminum.

تبريد آخر

مكثف ذهبي ال يتأثر بتغيرات المناخ المختلفة

ALHAFIDH

Golden condenser not affected
by different climate changes.

الحافظ

Tropical Compressor
T3 ضاغط استوائي ضاغط استوائي عالي االداء يعمل

˚65   تحت درجات حرارة تصل لغاية
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