
Models and Capacity
الموديالت وا�حجام
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تبريد فقط
تبريد و تدفئة

Cooling only

Color Code

Cooling & Heating

فئة انفيرتر 3
سبلت جداري

Inverter 3
ضاغط T3 انفيرتر  •

مكثف ذهبي  •
فلتر بالزما لتنقية الهواء  •

استهالك منخفض للطاقة الكهربائية  •
3 مراحل تحديد امبيرية  •
يعمل على المولدات  •

تبريد أسرع بمعدل 65%  •
توزيع الهواء بأربعة اتجاهات  •

إعادة تشغيل تلقائي  •
ا�نابيب مصنعة في النحاس النقي  •

شاشة عرض مخفية   •
(خالل وضع ا§طفاء)  

توزيع الهواء
بأربعة اتجاهات

هواء توربوفلتر بالزماقدرة تبريد عاليةقوة دفع عالية ريش ذهبية صانعة ثلجT3 انفيرتر

3 مراحل تحديد امبيرية
3 Steps Ampere Modeي
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18000BTU/h

26000BTU/h

HA-H18R410INV3

HA-H26R410INV3
18000BTU/h
26000BTU/h

AVAILABLE CAPACITY



.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 Inverter 3

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

HA-H26R410INV3
Inverter 3

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
23,000; 6741

7765
9.08; 2.66

3.55
2.4
4.5
1.9
50
47
31
55

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C

Golden Fin
Cross

32-53
15
59

1160x303x393
1020x845x475

19
68

110
Plasma

HA-H18R410INV3
Inverter 3

Cooling & Heating
Heating Pump

Remote Control
17500; 5129

5715
9.04; 2.65

3.60
1.8
4.5
1.9
50
47
31
53

220-240V~/50Hz/1P
R410A
Rotary

Tropical (T3) Inverter
55˚C - 65˚C

Golden Fin
Cross

25-42
15
34

1160x303x393
982x685x433

19
39

140
Plasma

Others

Performance
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Features and information
المعلومات و المواصفات

65% Fast Cooling
تبريد أسرع بمعدل 65%

3 Steps Electricity Ampere
3 مراحل تحديد امبيرية

يقلل أستهالك الطاقة بنسبة تصل الى %68

حار

بارد
Non-Inverter

بارد

حار

Saves electricity consumption for
as much as 68%.

تبريد %65 أسرع

يفصل الضاغط ا�عتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

يعمل الضاغط االعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يعمل الضاغط االعتيادي
فتصبح درجة الحرارة أبرد من المطلوب

يفصل الضاغط ا�عتيادي و
لهذا ترتفع درجة حرارة الغرفة 

سرع
تبريد أ

تبريد ابطأ

Set Average Cooling

يعمل ضاغط ا�نفيرتر T3 من الحافظ على تجنب حالة فصل وإعادة تشغيل الضاغط كما يحصل في الضواغط ا�عتيادية و التي تكون فيها درجة حرارة الغرفة غير متزنة. و على العكس من ذلك يوفر ضاغط ا�نفيرتر 
T3 من الحافظ أجواء ببرودة مستقرة طوال الوقت حيث انه ال يفصل عن العمل و بهذا يوفر في أستهالك الطاقة الناتج عن فصل و تشغيل الضاغط، كما انه يقلل الضوضاء الناتجة عن ذلك، و يطيل عمر الجهاز.

يتميز ضاغط انفيرتر بالسرعة والقوة التي تجعل أداءه في التبريد أسرع من الضاغط العادي.
T3 Inverter Compressor can operate faster and more powerful allowing it to cool much faster than conventional
air conditioner.

Stable Cooling and Energy Saving

مطفأ

حرارة

برودة

أداء تبريد مستقر وتوفير في الطاقة

برودة متوازنة تقلل من أستهالك الطاقة

درجة الحرارة التي
تم أختيارها

T3انفيرتر 

نوع عادي ليس انفيرتر

درجة الحرارة التي تم اختيارها

T3 انفيرتر
T3 Inverter

Ultra-Low Frequency
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تقليل استهالك الطاقة عن طريق خفض إعدادات ا�مبير.


