
۬۬توفیــر الھــواء النقــي بفضــل تفریــغ إیونــات البالزمــا 
النشطة وتقنیة فالش ستریمر

  فلتــر HEPA  عالــي األداء اللتقــاط جزیئــات الغبــار 
الدقیقة (فلتر HEPA صالح لمدة ۱۰ سنوات) 

شفط قوي وتشغیل ھادئ
تصمیم جدید أنیق ومتناسق  

جهاز تنقية الهواء
يمر بتقنية س��

MC55VB

FLASH STREAMER
TECHNOLOGY

STREAMER

HEPA FILTER WHISPER QUIET



 بصفتھا شــــركة رائــــدة عالمیـــًـا فــــي مجال التدفئة والتبریــد وتكییف
 الھــواء، تعتمــد دایكــن علــى خبرتھــا التــي  تتجــاوز الـــ  ۹۰ عاًمــا مــن

الخبرة لتوفیر الحلول والخدمات األعلى جودةً. 

ــن ــا م ــاء بالتزامن ــن بالوف ــن دایك ــواء م ــة الھ ــزة تنقی ــا أجھ  تســمح لن
ــر ــة والمعایی ــث النظاف ــن حی ــل م ــي أفض ــاخ داخل ــر من ــث توفی  حی
 الصحیــة  فــي المنــازل والمكاتــب واألماكــن التجاریــة فــي أنحــاء
مــت ــة، ُصِمّ ــة البیئ ــى حمای ــام عل ــا الت ــن حرصن ــا م ــم. وانطالقً  العال
ــة ــتھالكھا للطاق ــص اس ــات لتقلی ــدث التقنی ــواء بأح ــة  الھ ــزة تنقی  أجھ

والتخفیف من تأثیرھا البیئي. 

 والتزاًمــا منـّـا بتوفیــر مســتوى عــاٍل مــن الجــودة، نحــرص علــى تقدیــم
أفضــل تجربــة للعمــالء. یتمیَّــز فریــق الخبــراء الفنییــن لدینــا بتقدیــم  
 مجموعــة مــن الخدمــات تســاعدكم فــي توفیــر المنــاخ المثالــي داخــل
ــى إصــالح   ــب إل ــع والتركیـ ــي الموق ــم ف ــم الدع ــن تقدی ــم، م منازلك

األعطال والصیانـة. 

لماذا یجب اختیار مكیفات دایكن؟



القدرة في وضع تشغیل التیربو

تصمیم متناسق وأنیق من 
الطراز األول

فالتر مختلفة لتوفیر 
أفضل جودة من 
الھواء الداخلي: 

جھاز استشعار  ثالثي لكشف تلوث الھواء بسرعة

  
   ھدوء تام

وضع التیربوالوضع الصامت

۱۹ دیسبل ۱٤۰ دیسبل٥۳ دیسبلصفر دیسبل

اختبــار  باســتخدام طریقــة  احتســابھا  یتــم   *
ــة  ــم ۱٤٦۷ لجمعی ــار رق ــى المعی ــة عل مبنی

مصنعي األجھزة الكھربائیة في الیابان . 

إشغال مساحة صغیرة

شــكل متناســق، فعالیــة فــي األداء وتشــغیل ھــادئ بفضــل 
الھیكل الجدید المبتكر

٥۰ سم 

۲۷ سم 

۲۷ سم

MC55VB

 MC55VB

 
 

التقاط الغبار

تنقیة الھواء  

فلتر إزالة الروائح الكریھة

فلتر تجمیع الغبار

فلتر أّولي

 تدفق الھواء٥٫٥متر۳/الدقیقة  ۳۳۰متر۳/الساعة

إزالة الروائح الكریھة

د بجھــاز استشــعار للغبــار  إنَّ منقــي الھــواء مــزوَّ

المــواد  بیــن  التمییــز  عالــي الحساســیة یمكنــھ 

الجسیمیة بقطر ۲٫٥ میكرومتر  والجزیئات األكبر 

حجًمــا ویتفاعــل وفقـًـا لذلــك. ویتمیــز ھــذا الجھــاز 

الجســیمیة  والمــواد  للغبــار،  الثالثــي  بالكشــف 

بقطر ۲٫٥  میكرومتر والروائح. 

تنقیة الھواء فحسب

±٤۱ م۲*
مساحة الغرفة القابلة للتطبیق

ترتكز تقنیة الستریمر على ثالثة مراحل: التصادم والتجدد والتنظیف



 ›

الفلتر غیر 
االلكتروستاتیكي

يمر تعمل  ع� امتصاص وتحلل الروائح  �
معالجة:تقنية س

اصطدام: التقاط الملوثات  باستخدام فل
� HEPA  ا�ستاتي�� 

يا بتوليد  أيونات الب�زما النشطة  �
تنظيف: يزيل البكت

  HEPA  فلتر
االلكتروستاتیكي  

مقابل

ترتكز تقنیة الستریمر على ثالثة مراحل: التصادم والتجدد والتنظیف

مقارنة بین فلتر  HEPA  االلكتروستاتیكي والفلتر 
غیر االلكتروستاتیكي

 

  

یقضي على ۹۹٪ من 
المواد الجسیمیة التي 

یتراوح حجمھا بین ۰٫۱ 
و۲٫٥ میكرومتر. 

یعمل الفلتر على التقاط 
الغبار بفعالیة باستخدام 
القوة االلكتروستاتیكیة. 

وھو لیس عرضةً 
لالنسداد مقارنةً مع فلتر 

 HEPA   غیر 
االكتروستاتیكي الذي 

یلتقط الجزیئات من 
خالل نقاوة الشبكة 

فحسب. 

یُزیل ۹۹٫۹۷٪ من المواد الجسیمیة الدقیقة بقطر ۰٫۳ میكرومتر. 
یتمیز الفلتر بأن ألیافھ مشحونة بالكھرباء الساكنة، مّما یتیح لھ التقاط 

الجزیئات بفعالیة. 
ال ینَسّد بسھولة، مما یقلّص من احتماالت فقدان الضغط. 

وبالتالي، یتیح الفلتر 
تدفق المزید من الھواء 

من خاللھ. 

یصبح بإمكان الفلتر 
تنقیة كمیّة أكبر من 

الھواء! 

محاید الكتروستاتیكیًامشحون الكتروستاتیكیًا

اصطدام معالجة

تنظيف



 الشفط القوي

ــة  ــى مســاحة واســعة مــن ثالث ــواء عل ــم شــفط الھ یت
جوانب.  

 التقاط الملوثات بفعالیة

یعمــل فلتــر  HEPA  االلكتروســتاتیكي علــى التقــاط 
الغبار والملوثات بشكٍل فعال. 

التحلل  

تســاھم تقنیــة ســتریمر مــن دایكــن فــي تحلّــل المــواد 
الضارة التي یلتقطھا الفلتر عن طریق األكسدة. 

مالحظة: 
۱     مركــز االختبــار: مركــز كیتاســاتو ألبحــاث العلــوم البیئیــة. شــھادة نتیجــة االختبار: ۰۰۲٦_۲۱ (صــادرة عن المركز نفســھ)؛  نتیجة 

االختبار: القضاء على ۹۹.۹٪ من فیروس األنفلونزا اتش۱ إن ۱-أ بعد ساعٍة واحدة. 
۲     مركــز االختبــار: مختبــرات الیابــان ألبحــاث األغذیــة. رقم االختبــار: ۱٥۰٤٤۹۸۸۰۰۱_۰۲۰۱؛ طریقة االختبــار: تم وصل  وحدة 
اختبــار مطعّمــة بســائل بكتیریــا بالجانــب العلــوي لفلتــر التقــاط الغبــار المثبـّـت داخــل جھــاز تنقیــة الھــواء، فــي منطقــة  اختبــار تبلــغ 
مســاحتھا ۲٥ متــر۳ . أحصــي عــدد البكتیریــا الحیــة بعــد خمــس ســاعات. نتیجــة االختبــار: انخفض عــدد البكتیریا  الحیة بنســبة تفوق 
  MCK55W  (نموذج یاباني)  المســاویة لوحــدة  MCK55S  ۹۹٪ فــي غضــون خمــس ســاعات. وحــدة االختبــار: اســتُخدمت وحــدة

(وضع التیربو). 
۳    أُخضــع عــدد كبیــر مــن المــواد المســبِّبة للحساســیة إلــى اإلشــعاع بفضــل تقنیــة تفریــغ اإلیونــات وتــم تنویــع تفــكك البروتیــن فــي  

المــواد المســبِّبة للحساســیة مــن خــالل مقایســة االمتصــاص المناعــي المرتبــط باألنزیمــات   أو مــا یُعرف باختبــار إلیــزا، أو الكتفرة  أو 
عبــر اســتخدام مجھــر إلكترونــي. (بحــث مشــترك مــع جامعــة واكایامــا للطــب)؛ المســتأرج المســتخدم فــي االختبــار: حبــوب لقــاح 
 األرز الیابانــي   Cry j۱؛ نتیجــة االختبــار: القضــاء علــى ۹۹.٦٪ أو أكثــر مــن المــواد المســبِّبة للحساســیة وتحلّلھــا فــي غضــون  

ساعتین. 
٤     مركــز االختبــار: مختبــرات الیابــان ألبحاث األغذیة. رقم االختبار: ۲۰٤۰٤۱٦۳٥_۰۰۱. نتیجة االختبار: القضاء على   ۹۹.۹٪ أو 

أكثر من جراثیم العفن (الُمبغثرة) في غضون ۲٤ ساعة. 

طریقة دایكن المزدوجة والفریدة لتنقیة الھواء

ثالث مراحل لتحلّل المواد الضارة

۱

۲

۳

ــى  ــا، عل ــغ البالزم ــدرة لتفری ــة الق ــة عالی ــي تقنی ــتریمر، وھ ــدة س ــل وح ۱. تعم
تحلیل المواد الضارة * داخل جھاز التكییف. وتعلق ھذه  المواد داخل  فلتر HEPA أو 

یمتصھا فلتر إزالة الروائح الكریھة. 

۲. تــؤدي وحــدة تولیــد أیونــات البالزمــا النشــطة إلــى تعزیــز عملیــة تنقیــة الھــواء 
ــا  ــف، مم ــواء النظی ــى  الھ ــة إل ــل التنقی ــن عوام ــد م ــة المزی ــالل إضاف ــن خ م

یساعد على إزالة الروائح العالقة على الستائر والسجاد مثًال.  
* تشمل المواد الضارة: الفیروسات ۱   والبكتیریا ۲  وحبوب اللقاح  ۳ وجراثیم العفن ٤ .

تمتلــك ھــذه العناصــر القــدرة 
على التحلیل.

ــع  ــات م ــذه اإللكترون ــد ھ تتح
ــي  ــجین ف ــن واألكس النیتروجی
ــواع  ــكل أربعــة أن الھــواء وتُش

من العناصر؛

ذرة 
األكسجین 

المثارة

جذر 
الھیدروكسیل 

جذر 
األكسجین

ذرة 
النیتروجین 

المثارة 

عالیــة  إلكترونــات  تنبعــث 
فــي خــالل عملیــة  الســرعة 

تفریغ البالزما؛



إنَّ مســاحة الغرفــة القابلــة للتطبیــق تُتیــح تشــغیل المكیـِّـف باســتخدام  ســرعة المروحــة القصــوى. وھــي تشــیر إلــى المســاحة حیــث یمكــن 
 إزالــة كمیــة معیّنــة مــن جزیئــات الغبــار فــي غضــون نصــف ســاعٍة (المعیــار 1467). وتــدّل مســتویات الصــوت التشــغیلي علــى القیمــة 
ــف ویســاره ویمینــھ وأعــاله. (تســاوي القیــم المقاســة فــي غرفــة كاتمــة   ــاس عــن بعــد متــٍر واحــد مــن أمــام المكیِّ  المتوســطة التــي تُق

للصدى). فلتر  HEPA  االلكتروستاتیكي مثبّت داخل المكیِّف.  
وظائف أخرى: وظیفة البالزما النشطة ووظیفة إعادة التشغیل التلقائي. 

مالحظات حول قدرة منقي الھواء على تجمیع الغبار وإزالة الروائح الكریھة: 
•   ال یمكن التخلص من كل المواد الضارة الموجودة في دخان السجائر (مثل أحادي أكسید الكربون، إلخ). 

•   ال یمكن إزالة كل الروائح التي تنبعث باستمرار (عن مواد البناء والحیوانات األلیفة، إلخ). 
إنَّ منقي الھواء من دایكن لیس جھاًزا طبیًا وال یجوز استخدامھ كبدیٍل ألي عالج طبي أو صیدالني. 

الخصائص الرئیسیة لمنقي
 :   MC55VB  الھواء

توفیر الھواء النقي بفضل تقنیات 
تنقیة الھواء

التقاط جزیئات الغبار الدقیقة
شفط قوي وتشغیل ھادئ

تصمیم جدید أنیق ومتناسق

جھاز تكییف واحد
التركیب

(م۲)  مساحة الغرفة القابلة للتطبیق 
(ملم) القیاسات        وحدة       ارتفاع×عرض×عمق 
(كلغ)  الوزن                وحدة 

الھیكل الخارجي   (اللون) 
                      النوع

المروحة 

مستوى ضغط
الصوت   

عملیة تنقیة
الھواء 

طریقة إزالة الروائح الكریھة
طریقة التقاط الغبار

فلتر الھواء                                 

عالمات السالمة :       

فولت/ھرتز امدادات الطاقة   الطور/التردد/الجھد 

النوع  

إكسسوارات
إختیاریة

MC55VB
مثبت على األرض

 ٤۱ 
۲۷۰×۲۷۰ × ٥۰۰

 ٦.۸  
أبیض

مروحة متعِدّدة الشفرات (مروحة سیروكو) 

 ۳۳۰/ ۱۹۲/ ۱۲۰/ ٦٦

٥۳ /۳۹/۲۹/ ۱۹

۰.۰۳۷ /۰.۰۱٥/۰.۰۱۰/ ۰.۰۰۸ 

تقنیة تنظیف الھواء (فالش ستریمر) ومحفز  إلزالة الروائح الكریھة

 ( HEPA  فلتر) فلتر ھواء الكتروستاتیكي عالي الكفاءة
مصنوع من مادة البولي إثیلین تیرفثاالت

تشغیل وضع التقاط الغبار: ثالث مراحل/  تشغیل وضع إزالة الروائح: 
ثالث مراحل/  الوضع المضاد لحبوب اللقاح/ زر إقفال الجھاز  لحمایة 

األطفال / زر تشغیل جھاز استشعار  المواد الجسیمیة بقطر    ۲٫٥ 
میكرومتر: ست  مراحل / معدل تدفق الھواء: ھادئ – منخفض   – 
معیاري – تیربو / وضع تشغیل المروحة  التلقائي / وضع التشغیل 
االقتصادي / زر  التشغیل/ اإلیقاف   (on/off)  / زر تشغیل  الستریمر

أحادي الطور/الشوط - 50 ھرتز 240-220 فولت / 60 ھرتز 
230-220 فولت

منقي ھواء
KAFP080B4 

 (من الضروري شراء فالتر جدیدة بعد حوالى   ۱۰ سنوات) 
 - 
 - 

معّدل 
تدفق  
الھواء 

عملیة 
تنقیة  
الھواء

صامتة/
منخفضة

 /متوسطة/ 
تیربو

م۳/الساعة

عملیة 
تنقیة  
الھواء

صامتة/
منخفضة

 /متوسطة/ 
تیربو

دیسبل

معدل 
استھالك 

 الطاقة

صامتة/
منخفضة

 /متوسطة/ 
تیربو

كیلوواط

النوع

التقاط الغبار

إزالة الروائح الكریھة
الترطیب

فلتر بدیل

DMEA20-205AR

ص.ب: 18674، قطعة                   جافزا الشمالية، المنطقة الحرة لجبل علي، ا�مارات

الموقع ا�لكترونيالبريد ا�لكتروني

MO0426

دايكن ميدل إيست وأفريقيا م.م.ح

: :info@daikinmea.comwww.daikinmea.com800             (324546) :رقم الهاتف المجانيDAIKIN

تليفون :9300 4815(0) 971+ | فاكس: 9311 4815(0) 971+ 


