Miraco
MISR REFRIGERATION & AIR CONDITIONING MFG. CO.

كفاءة التبريد

تروبيكال

240-220ڨولت ~ 50هرتز  1فاز

أجهزة تكييف الهواء الـمنفصلة احلائطية من كاريير
تبريد فقط
24K - 18K - 12K

52°C

ضاغط تروبيكال
لألجواء الحارة

وظيفة
التنظيف الذاتى

وظيفة تتبع درجة الحرارة
فى مكان تواجدك

مبادالت حرارية من النحاس
و ألمونيوم ذهبي لمقاومة التآكل

وظيفة الواى فاى
اإلختيارية

وظيفة إكتشاف
تسريب الفريون

التشخيص الذاتى
إلكتشاف األعطال

سهولة وسرعة
الخدمة والصيانة

ال شئ يفوق الخبرة  ...ال شئ يفوق كاريير

Follow Us : Carrier Social Media

الـمواصفات الـفنية
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www.miraco.com.eg

تبريد فقط

نوع جهاز التكييف

53KHCT12N-708
42KHCT12N-708
38KHCT12N-708

53KHCT18N-708
42KHCT18N-708
38KHCT18N-708

53KHCT24N-708
42KHCT24N-708
38KHCT24N-708

12100
3,54
1100
5,00
11,00
3,22
B

18100
5,30
1645
7,58
11,00
3,22
B

22900
6,74
2082
9,63
11,00
3,22
B

42KHCT12N-708

42KHCT18N-708

42KHCT24N-708

قدم مكعب/دقيقة

مستوى ضغط الصوت ( منخفض  /متوسط  /عالى )
طبقا لـمواصفة قياس الصوت ISO 3741

1,23
326 / 248 / 209
554 / 421 / 355

1,96
469 / 374 / 307
797 / 635 / 522

2,23
633 / 471 / 380
1075 / 800 / 645

ديسبل

45,8 / 39,1 / 35,0

47,7 / 42,7 / 41,9

52,4 / 47,1 / 42,9

األبعاد الصافية (عرض  xارتفاع  xعمق )

مليمتر

192 x 300 x 812
9

218 x 319 x 973
12

225 x 338 x 1082
15

موديل جهاز التكييف
موديل الوحدة الداخلية جلهاز التكييف
موديل الوحدة اخلارجية جلهاز التكييف
السعة احلرارية للتبريد
اإلستهالك الكهربائى للتبريد
نسبة كفاءة الطاقة للتبريد

و.ح.ب/ساعة
كيلو واط
واط
أمبير
و.ح.ب/واط.ساعة
واط  /واط

مستوى كفاءة إستهالك الطاقة ( طبقا إلختبارات ) EOS
الوحدة الداخلية
معدل إزالة الرطوبة
معدل تدفق الهواء ( منخفض  /متوسط  /عالى )

الوزن الصافى

لتر/ساعة
متر مكعب/ساعة

كيلوجرام

38KHCT12N-708

38KHCT18N-708

38KHCT24N-708

مستوى ضغط الصوت
طبقا لـمواصفة قياس الصوت ISO 3741

دورانى
 / R410Aفلير

دورانى
 / R410Aفلير

دورانى
 / R410Aفلير

ديسبل

57,3

57,3

57,5

األبعاد الصافية (عرض  xارتفاع  xعمق )

مليمتر

290 x 555 x 770
32

290 x 555 x 770
36

330 x 700 x 845
50

مقاس وعدد األسالك الكهربائية
من الـمصدر الكهربائى إلى الوحدة اخلارجية

4/1 x 2/1
10
4
8/5

4/1 x 2/1
20
10
8/5

8/3 x 8/5
20
10
8/5

مقاس السلك (عدد األسالك)  3مم 2 ( 2سلك  1 +أرضى )

 4مم 2 ( 2سلك  1 +أرضى )

 4مم 2 ( 2سلك  1 +أرضى )

مقاس وعدد األسالك الكهربائية
من الوحدة اخلارجية إلى الوحدة الداخلية

مقاس السلك (عدد األسالك)  1مم 3 ( 2سلك  1 +أرضى )

 1مم 3 ( 2سلك  1 +أرضى )

 1مم 3 ( 2سلك  1 +أرضى )

50/1/220

50/1/220

الوحدة اخلارجية
نوع الضاغط تروبيكال
نوع الفريون  /نوع توصيالت الـمواسير

الوزن الصافى

كيلوجرام

بيانات التركيب
أقطار وصالت الـمواسير ( خط الغاز  xخط السائل )

بوصة

أقصى طول لوصالت مواسير الفريون

متر

أقصى إرتفاع بني الوحدتني اخلارجية والداخلية

متر

قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف

الـمصدر الكهربائى

بوصة

فولت  /طور  /هرتز

50/1/220

* السعة احلرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية املصرية  /الدولية  ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 / ES 3795-1:2016عند ظروف التشغيل التالية :
أعلى معدل تدفق للهواء
درجة احلرارة الداخلية °19/27م جافة  /مبللة مصدر الكهرباء  220فولت
درجة احلرارة اخلارجية °35م
* أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد فى األجواء احلارة حتى  52درجة مئوية
* التفاوت فى كل من السعة الـحرارية للتبريد ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد %5
* تقوم كاريير بالتطوير الـمستمر لـمنتجاتها طبقا للمواصفات الـمحلية والدولية وإحتياجات األسواق
للحصول على أعلى مستويات الـجودة .
كما تـحتفظ كاريير بحقها فى تغيير مواصفات الـمنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير الـمستمر لكاريير .

فترة الضمان الشامل
ضد عيوب الصناعة عامني
من تاريخ استالم املستهلك
للمنتج مع توفير قطع الغيار
ملدة ثالث سنوات تالية
مجانا فى حالة االصالح

خمس سنوات

19111

خدمات ما بعد البيع لـخدمة العمالء
والصيانة والـمبيعات

1

