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Electricity Bill

دايكن: كل ما تـتمناه يف عا� التكييف

انطالقًــا مــن فكــرة أّن العمــالء يســعون إىل الجــودة قبــل كل يشء، تســعى دايكــن داًــا 

ــاز  ــة وأداء ممت ــودة عالي ــات ذات ج ــ� منتج ــالل توف ــن خ ــم م ــتباق احتياجاته إىل اس

وكفــاءة طاقــة وراحــة، مــن خــالل توفــ� حلــول عرصيــة تتناســب مــع جميــع املســاحات 

الداخلية وأ¦اط العيش.

صّممــت دايكــن، وهــي الرشكــة التــي تحتــل مركــز الصــدارة  يف مجــال كفــاءة الطاقــة، 

جهــاز تكييــف جديــد مخفــي يف الســقف يعمــل بتقنيــة اإلنفرتــر ويســتخدم غــاز التربيــد 

ــز بقــدرة احــرتار عاملــي منخفضــة وانعــدام وجــود املــواد املســتنفذة  ــذي يتميّ R-32 ال

لطبقــة األوزون، مــ¿ ســيؤّدي إىل خفــض فاتــورة الكهربــاء عــىل مــدار الســنة. وتشــمل 

هذه املجموعة الجديدة التقنيات األكÁ تطوًرا.

تســمح تقنيّــة اإلنفرتــر بخفــض فاتــورة الكهربــاء بدرجــة كبــ�ة ويف الوقــت نفســه توفــ� 

أكــرب قــدر مــن الراحــة. وتقــوم هــذه التقنيــة بتقليــص الوقــت الــذي يحتــاج اليــه الجهــاز 

لبــدء التشــغيل، وإبقــاء الحــرارة ثابتــة يف كل األوقــات عــىل خــالف أجهــزة التكييــف التــي 

ال تعمل بتقنية اإلنفرتر.

يؤدي استخدام األنظمة التي تتسم بكفاءة الطاقة إىل خفض فوات� الكهرباء والتخفيف 

من حمولة املولّدات الكهربائية ألنها تعمل عىل خفض مدخالت الطاقة.

فكِّر بذكاء... فكِّر بطريقة صديقة للبيئة

اخرت دايكن انفرتر

ملحة عامة عن مزايا تقنية اإلنفرتر

•  توف� يف استهالك الطاقة عىل مدار السنة 

   لتخفيض فاتورة الكهرباء

•  تقليص البصمة الكربونية
•  تيار أقل لبدء التشغيل 

•  قدرة تربيد قوية
•  عملية تشغيل أكÁ هدوًءا

•  عمر أطول للمكيّف

Room Temperature* Non Inverter 

Quick Cooling 
with  Inverter  TOO HOT 

Set 
Temperature 

Time JUST PERFECT! 
 

TOO COLD 

with Non Inverter 

* Cooling mode 

With Daikin Inverter, comfortable temperature,
all year round

 

Accumulated energy 
consumption 

 Non Inverter 
 

Time 

 
With Daikin Inverter, produce what you need

when you need and save on your electricity bill!

Daikin
Concealed Ceiling Units



الخصائص الرئيسية

قدرة تربيد قويّة وذات كفاءة عالية

تتميــز مجموعــة FDMF مــن دايكــن، مــن خــالل دمــج أفضــل التقنيــات املتوفـّـرة، بتشــغيل أكــÁ هــدوُءا، وعمليــة تربيــد أرسع، وتوفــ� يف اســتهالك الطاقــة أكــÁ مــن أجهــزة التكييــف 

مــت هــذه املجموعــة لتوفــ� أجــواء مــن الراحــة لفــرتة أطــول مــن الوقــت. وتتضّمــن هــذه املجموعــة الجديــدة الكثــ� مــن الخصائــص االســتثنائية لتوفــ� راحــة تتســم  التقليديـّـة. ُصمِّ

بكفاءة  و فعالية ال مثيل له¿.

عــىل خــالف غــاز التربيــد R-22، يتميَّــز غــاز التربيــد R-32 بانعــدام وجــود مــواد مســتنفذة لــألوزون من أجل تخفيــف اآلثار عــىل البيئيــة. ويتمتّع غاز تربيــد الجيل 
التــايل بقــدرة نقــل حراريــة أعــىل مــرة ونصــف مــن قــدرة غــاز  R-410A، وتبلــغ دالــة االحــرتار العاملــي 675، أي ثلــث التأثــ� الــذي يســبِّبه R-410A . يُســهم 

.R-410A  أكسيد الكربون لغاية %72 مقارنًة مع Ûبتخفيض انبعاثات ثا R-32 غاز التربيد

ُصّنعــت أجهــزة دايكــن لتوفــ� قــدرة تربيــد قويــة مــن أجــل تربيــد الغرفــة برسعــة. كــ¿ ُصّمــم النظــام لتوفــ� كفــاءة اســمية ممتــازة، وتحقيــق نســبة ترشــيد 
ــط.  ــرشق األوس ــة يف ال ــغيل الواقعي ــع رشوط التش ــ¿ىش م ــا يت â ،ــازة ــميّة ممت ــة موس ــاءة طاق ــة/واط وكف ــدة حراريّ ــل إىل 13.00 وح ــة تص ــة للطاق عالي

وبالتايل، سيؤدي  استخدام األنظمة التي تتسم بالكفاءة إىل خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

ًدا. وحــازت أجهــزة دايكــن عــىل اعتــ¿دات عــدة بفضــل تحقيقهــا  ــى القواعــد األكــÁ تشــدُّ ــر أجهــزة دايكــن أفضــل الكفــاءات االســمية وأقصاهــا وتتخطّ توفّ
ملعّدل 48/46/35 درجة من حيث الكفاءة والفعالية .

تنتــج قــدرة التربيــد املمتــازة عــن دمــج الضاغــط املتأرجــح الــذي يتميَّــز بكفــاءة عاليــة وبتقنيّــة اإلنفرتــر مــن دايكــن مــع عمليــة مثــىل لنقــل الحــرارة مــن املبــادالت الحراريــة التــي 
تســتخدم غــاز التربيــد R-32. وتســاهم تقنيــة اإلنفرتــر يف تخفيــض فاتــورة الكهربــاء، ويف الوقــت نفســه توفــ� أكــرب قــدر مــن الراحــة، وتقليــص الوقــت الــذي يحتــاج إليــه الجهــاز 

لبدء التشغيل. ك¿ تساهم أيًضا يف الحفاظ عىل درجة حرارة ثابتة يف جميع األوقات، م¿ يوفِّر راحًة ال مثيل لها بفضل تقنية اإلنفرتر. 

مع دايكن إنفرتر، ستخوض تجربة جديدة من الراحة الذكية.  

تســتخدم معظــم الــرشكات املصنِّعــة ضاغــط متأرجــح عــادي يف األجهــزة ذات الســعة الصغــ�ة، أمــا دايكــن فقــد ســعت إىل تطويــر هــذه التقنيــة مــن خــالل ضاغــط متأرجــح يعمــل 
بتقنيــة األنفرتــر، وهــو ابتــكار حــرصي لدايكــن. ويُحــِدث هــذا التغيــ� فرقـًـا كبــً�ا مــن حيــث مســتوى الهــدوء والكفــاءة يف عمــل الجهــاز. وèنــع هــذا الضاغــط الفريــد مــن نوعــه تــّرسب 

غاز التربيد عند االنتقال من الضغط العايل إىل الضغط املنخفض، ويُحّسن بفعالية كفاءة الضغط. والنتيجة؟ ضجة أقل، تآكل وتلف أقّل، واألهم كفاءة طاقة عالية.

تقنية اإلنفرتر

R-32 غاز التربيد

ضاغط متأرجح بتقنية اإلنفرتر حرصيًا من  دايكن 

أداء معتمد

BEST AVAILABLE
TECHNOLOGY 

Rolling piston 

2 parts 

Sliding Vane 
Spring 

  

Swing bushing 

Refrigerant gas 1 part only 

Piston integrating 
blade and roller 

ONLY BY DAIKIN 

ROTARY COMPRESSOR ملحة عامة عن امليزات األساسية

•  تّرسب أقّل لغاز التربيد
•  ضجة أقل

•  تآكل وتلف أقّل إلطالة عمر املكيّف

•  كفاءة أعىل

DAIKIN SWING COMPRESSOR



الحل األمثل من حيث التوف� واالستدامة

تربيد قوي ومرن

 ، ��� تتســم بالكفــاءة إ� خفض ا�ســته�ك، وبالتا
نفرتــر عــ� الحــّد مــن اســته�ك الطاقة بنســبة %50 مقارنًة مع ا��جهزة التقليدية. وســيؤدي اســتعمال ا��نظمة ال�� تعمــل تقنّيــة ا��

لن تضطر إ� هدر أموال طائلة ع� فاتورة الكهرباء!

 

 

استهالك الكهرباء

لتحقيق وفورات حقيقية، 

عليك دوًما مقارنة مجموع 

التكاليف âا يف ذلك تكلفة 

التشغيل. ستساعدك تقنية 

اإلنفرتر عىل توف� املال!

صّممت أجهزة دايكن لتوف� أقىص درجات املرونة يف الرتكيب وض¿ن أداء مثايل.

•   إنَّ اتّســاع نطــاق الضغــط الثابــت، الــذي يــرتاوح مــن 30 إىل 100 باســكال، باإلضافــة إىل التصميــٍم املدمــج، يــؤدي إىل مرونــة عاليــة خــالل عمليــة الرتكيــب، 

كاألنابيب الطويلة وإمكانية الرتكيب يف أماكن متعددة.

•   يوفــر óديــد طــول األنابيــب مرونــة عاليــة يف التصميــم مــن خــالل إخفــاء التمديــدات الطويلــة لألنابيــب؛  وهــذا مــا ســيمنح إمكانيــة االرتفــاع لغايــة 30 

مرتًا !

.ôيسمح تفريغ الهواء السفيل والخلفي برتكيب املكيّف يف فراغات السقف حيث يكون االرتفاع والعمق  منخفض   •

•   غطاء مدمج وقوي يف الوقت نفسه: يبلغ علو الجهاز 300 ملم فقط وèكن تركيبه يف أّي مكان.

مرونة قصوى يف الرتكيب

تعمــل هــذه الخاصيــة الفريــدة مــن دايكــن عــىل تبســيط عمليــة التشــغيل مــن خــالل تعديــل تلقــاö ملنحنــى املروحــة لتتناســب مــع تصميــم األنابيــب. وبالتــايل، 

� يعــد مــن رضورة لتحقيــق تــوازن الخوانــق. ومــن شــأن هــذه الخاصيــة مقارنــة مقاومــة األنابيــب الحاليــة مــع املقاومــة املحســوبة أثنــاء التصميــم، والتحقــق 

رة. (± 10%) من درجة تدفق الهواء الحايل ومن ثّم تحديد نقطة قريبة من درجة تدفق الهواء املقدَّ

* يرجى اتباع التعلي¿ت املذكورة يف دليل الرتكيب و التشغيل.

تعديل تلقاö لتدفّق الهواء

الخصائص الرئيسية

 

NO FIELD ADJUSTMENTS:
•  Air flow rate automatic
   adjustment through
   service setting with
   remote controller on site

FIELD ADJUSTMENTS:
•  Duct reconstruction
•  Changing motor
•  Damper adjustment

Manual correction to try
reaching design airflow

Traditional Duct

A. A. A

Automatic Air�ow Adjustment Duct

Design Installation Run test

BEST AVAILABLE
TECHNOLOGY 



� تستخدم أحدث التقنيات المتطورة.
بات التحكم الفردي أو المركزي ممكًنا مع مجموعة FDMF من دايكن ال��

جوائــز، عــدة  عــ�  الحائــز  دايكــن  مــن  مــادوكا  التحكــم  جهــاز  بفضــل  لــك  م̄°¯ حــرارة  درجــة   �±̄ كامــل  تحّكــم    •
ة الحجــم  ومــزودة بإمكانيــة وصلهــا عــ� جهــاز بلوتــوث منخفــض الطاقــة. يحتــوي  �¯ بــأزرار لمــس صغــ° � مــادوكا هــو عبــارة عــن جهــاز تحكــم يتمــ°
رة مــن خــ�ل تطبيــق  ºات المتطــو ¯ �ــة أزرار للتنقــل وشاشــة واضحــة. ســتنعم براحــٍة حســية � مثيــل لهــا! يمكنــك ا�طــ�ع عــ� المــ° مــادوكا عــ� ث�ث

. ��مادوكا للمساعدة. تتوفر وحدة التحكم بخيارين ل��لوان مصممة لتتناسب مع أي تصميم داخ

دماج ̄±� أنظمة التحكم المركزية من دايكن •        ا��
نفرتــر الجديــد بفضــل نظــام التحكــم المركــزي مــن دايكــن، مثــل i-Touch Manager، مــن خــ�ل قائمــة الخيــارات، ممــا يوّفــر  يمكــن التحكــم بنطــاق ا��

مرونة عالية ̄±� التحكم.

مرونة مثالية يف التحّكم

تتميــز األجهــزة املــزودة بأنابيــب بح¿يــة معــززة لتفريــغ املــاء بفضــل مضخــة التفريــغ القياســية املدمجــة، بحيــث أصبــح مــن املمكــن تفريــغ لغايــة 1125 ملــم 

من املاء املكثف.

مضخة تفريغ قياسية مدمجة

ــر  ــد فّعالــة ألنهــا ال تتأث ــد عمليــة تربي ــّربدة بغــاز التربي ــة امل ــن اللوحــة اإلكرتوني تضم

بدرجــات الحــرارة املحيطــة. وتتوفّــر هــذه الخاصيــة لألجهــزة التــي تبلــغ ســعتها 2.5طــن 

تربيد وما فوق.

لوحة إلكرتونية مّربدة بغاز التربيد

تتمتع كل األجزاء الحّساسة الظاهرة يف الخارج بح¿ية من التآكل:

•  ُغلّف واقي اللفائف بطالء أزرق أليف مع املاء. 

•  تتمتّع أجهزة االستشعار الداخلية والخارجية يف اللوحة اإللكرتونية بطالٍء خاص ضد التآكل.

•  ُغلِّف الهيكل الّسفيل الخارجي وصفيحة صّ¿م اإليقاف âسحوٍق خاص. 

تضمن هذه الح¿ية عمر أطول للمكيّف حتى إذا تواجد يف بيئة مسبّبة للتآكل، ويف الوقت نفسه تحفظ  عملية تربيد ُمثىل.

ح¿ية معّززة ضد التآكل

قدرة تربيد قوية

REINFORCED 
ANTI-CORROSION 

BEST AVAILABLE
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الخصائص الرئيسية

مع ثالث
خيارات للون

Madoka Assistant

Easy setting of 
schedules

Advanced user 
settings

Installer 
settings

Field 
settings

BRC1H81K(7) (Black)

BRC1H81S(7) (Silver)

BRC1H81W(7) (White)



ــف،  ــغيل املكيّ ــالل تش ــأة خ ــاö فج ــار الكهرب ــع التي ــال انقط يف ح

ــف  ــزة التكيي ــة ألجه ــغيل تلقائي ــادة تش ــزة إع ــذه املي ــن ه تضم

املركّبة يف املبنى نفسه وذلك وفًقا لوضع التشغيل األصيل.

إعادة تشغيل تلقائية

ــا ويُظهــر الرمــز ذات الصلــة عــىل  ûيكشــف الجهــاز األعطــال تلقائي

ــك  ــد حــدوث أي عطــل، èكن ــم عــن بعــد. عن ــاز التحّك شاشــة جه

ــدى  ــه ل ــذاý بســهولٍة واإلبــالغ عن ــة التشــخيص ال اســتخدام خاصي

مزوّدي الخدمات يف رشكة دايكن للحصول عىل حل رسيع.

ýخاّصية التشخيص الذا

يحتوي عىل أيونات الفضة التي óنع ¦و الكائنات 

املجهرية التي تتسبَّب بروائح كريهة وباالنسداد.

صندوق مضاد للبكت�يا

S E L F 

خصائص أخرى
م مجموعــة FDMF مــن دايكــن حقبــة جديــدة مــن الراحــة الذكيــة والفعالــة والجديــرة بالثقــة. وتشــتمل عــىل الكثــ� مــن الخصائــص املميّــزة التي ســتجعلك تخــوض تجربــة ناجحة  تقــدِّ

ال مثيل لها!

تشغيل هادئ 
تتميز أجهزة التكييف الداخلية من دايكن بصوتها الهادئ. وèكن خفض مستوى الصوت لغاية 26* ديسبيل.

هواء داخيل عايل الجودة
تؤّمن مجموعة FDMF هواء داخيل عايل الجودة.

•  يعمل الفلرت املضاد للجراثيم والقابل للغسل عىل التقاط الغبار املنقول يف الهواء من أجل توف� جو أكÁ نظافًة ونقاًء. 

•  تم توصيل مضخة الترصيف عىل صندوق مضاد للجراثيم للحفاظ عىل هواء داخيل عايل الجودة، حيث óنع أيونات الفضة املوجودة  ¦و الكائنات املجهرية.

•  تتوفّر فالتر اختيارية إذا كانت هناك حاجة إىل نوعية هواء داخيل أفضل.

الخصائص الرئيسية

The Econo Mode allows a control of the peak consumption 

Running current and 
power of consumption

NORMAL
OPERATION

ECONO MODE

Time

Maximum during
normal operation

Maximum during
Econo Mode operation

ECONO

*For FDMF18AVMK unit only.



تُوفِّر دايكن ح¿ية ضد التآكل لجميع األجزاء الحساسة، كواقي اللفائف، وأجهزة االستشعار 

يف اللوحة اإللكرتونية، والهيكل السفيل الخارجي أو صّ¿م اإليقاف، وذلك بهدف إطالة عمر 

الجهاز حتى يف البيئات املسبّبة للتآكل ويف الوقت نفسه الحفاظ عىل عملية تربيد ُمثىل.

ح¿ية معززة ضد التآكل

 

تتميز وأجهزة التكييف الداخلية من دايكن بصوتها الهادئ، يف حô تضمن األجهزة 

الخارجية عدم التسبب بتعك� صفو الهدوء يف الجوار.

هدوء تام

انعدام وجود املواد املستنفذة لألوزون بهدف الحد من اآلثار السلبية عىل البيئة.
R-32 التربيد  غاز 

يضبُط مكيّف الهواء بتقنية الإلنفرتر رسعة الضاغط بشكٍل مستمر، وبالتايل استهالك 

الكهرباء، لتحقيق درجة الحرارة املطلوبة عىل الفور. لذلك لن يتم هدر الطاقة بعد اآلن، 

وبالتايل، èكن توف� مبلغ ال بأس به من املال.

اإلنفرتر تقنية 
تعمل هذه ميزة الفريدة من دايكن عىل اختيار منحنى املروحة األنسب لتوف� أقىص 

درجات الراحة. ومقارنًة مع األنابيب التقليدية، سيؤدي هذا التعديل التلقاö إىل جعل 

عملية الرتكيب أقرص وأسهل إذ � يعد من رضورة ملوازنة الخوانق.

تعديل تلقاö لتدفق الهواء

تسّهل تفريغ املاء املكثّف يف األجهزة الداخلية.
مضخة التفريغ

يد Ãيعة وقوية ح�� بوجود درجة حرارة خارجية مرتفعة جًدا. Ä°عملية ت
قوي تربيد 

يف حال انقطاع التيار الكهرباö فجأة، سيقوم الجهاز بإعادة تشغيل تلقائية وفًقا لإلعدادات 

السابقة بهدف منع استهالك طاقة زائدة بعد عودة الكهرباء.

إعادة تشــغيل تلقائية

èكن للضاغط االستواö العمل بفعالية كب�ة بوجود أحوال جوية متطرفة.
öضاغط استوا

مالحظات: درجات الحرارة

(*) يف الخارج: 35 درجة يف الهواء الجاف – يف الداخل: 27 درجة يف الهواء الجاف – 19 درجة يف الهواء الرطب.

(**) يف الخارج: 46 درجة يف الهواء الجاف – يف الداخل: 29 درجة يف الهواء الجاف - 19 درجة يف الهواء الرطب.

تربيد فقطمواصفات تقنية

عملية التحكم

التحكم برصف الهواء

القياسات

تدفق الهواء

مستوى ضغط الصوت

الوزن

قياس الضغط الخارجي الثابت

أقىص  الضغط الخارجي الثابت

القياسات

ضغط الصوت

الوزن

نوع الضاغط

امدادات األنابيب

طول األنابيب

نطاق التشغيل

أرتفاع/عرض/عمق

عايل/متوسط/منخفض

عايل/متوسط/منخفض

عايل

عايل

أرتفاع/عرض/عمق

عايل

سائل

غاز

املجموع

ارتفاع

بô الجهازين الداخيل والخارجي

ملم

cfm

ديسبل

كجم

باسكال

باسكال

ملم

  ديسبل
كجم

ملم

انش

ملم

انش

مرت

مرت

مرت

CDB

441/530/635

26/29/33

565/689/812

34/36/38

795/953/1130

32/34/38

989/1200/1412

35/39/44

1306/1448/1589

37/41/45

9.5
3/8
15.9

5/8
50

30

مزّود بأنابيب

نوع انفرتر متأرجح مغلق حراريûا

جهاز تحكُّم موصول

305050

50

40

48

1515 30

5051

52

57

34354559

60616061

300 x 845 x 595320 x 940 x 990520 x 1100 x 870
80100100

700 x 1,000 x 300700 x 1,400 x 300800 x 1500 x 400

درجة يف الهواء الجاف

FDMF36AVMK FDMF30AVMK FDMF24AVMK FDMF18AVMK
RZF36AVMK RZF30AVMK

FDMF54AVMK FDMF48AVMK
RZF54AYMK RZF48AYMK RZF24AVMK RZF18AVMK

األجهزة الداخلية

األجهزة الخارجية

التقنية

غاز التربيد

امدادات الطاقة

قدرة التربيد
T1* 35°C

(Nominal)
50Hz

قدرة التربيد
T1* 35°C

(Nominal)
60Hz

قدرة التربيد
T3** 46°C
(Nominal)

50Hz

قدرة التربيد
T3** 46°C
(Nominal)

60Hz

فولت/ph/هرتز

Capacity

Capacity

EER

PI

Capacity

Capacity

EER

PI

Capacity

Capacity

EER

PI

Capacity

Capacity

EER

PI

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

Btu/ساعة

كيلوواط

18,000

5.28

13.00

1.385

18,000

5.28

13.00

1.385

15,300

4.48

9.00

1.700

15,300

4.47

9.00

1.700

24,000

7.03

12.40

1.935

24,000

7.02

12.40

1.935

17,500

5.13

10.61

1.650

17,500

5.13

10.60

1.650

30,000

8.79

12.40

2.419

30,000

8.80

12.40

2.419

25,500

7.47

8.36

3.050

25,600

7.50

8.40

3.050

34,000

9.96

12.14

2.800

34,000

9.95

12.15

2.800

29,000

8.5

9.06

3.200

29,000

8.50

9.05

3.200

48,000

14.07

12.0

4.000

48,000

14.07

12.0

4.000

42,000

12.3

8.75

4.800

42,000

12.30

8.75

4.800

54,000

15.83

12.0

4.500

54,000

15.83

12.0

4.500

47,000

13.78

8.70

5.400

47,000

13.78

8.70

5.400

1ph /3/ 60-50 هرتز  220-240 فولتph /60-50 هرتز  380-415 فولت /
R-32

انفرتر

ضع
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ا
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تّم إعداد هذا املنشور بهدف تقديم املعلومات فحسب، وهو وال يُلِزم دايكن الرشق األوسط وأفريقيا يف املنطقة الحّرة التي أعّدت محتوى هذا املنشور عىل أفضل وجه عىل حّد علمها. وال óنح دايكن أي ض¿نة رصيحة أو ضمنية ملدى شمول املعلومات أو 

دقّتها أو موثوقيّتها أو تناُسبها مع هدف معôّ ورَد يف محتوياته باإلضافة للّسلع والخدمات املذكورة. تعترب املواصفات عرضة للتغي� من دون إشعار مسبق. ترفض دايكن الرشق األوسط وأفريقيا املنطقة الحّرة رصاحًة أي مسؤولية عن أي رضر مبارش أو غ� 

مبارش، باملفهوم الواسع، ناشئ عن أو متعلّق باستع¿ل و/أو تفس� هذا املنشور. تحتفظ دايكن الرشق األوسط وأفريقيا املنطقة الُحّرة بحقوق النرش والتأليف.

www.daikinmea.com

دايكن الرشق األوسط وأفريقيا
ص. ب. 18674، املنطقة الحرة يف جبل عيل، د_ – اإلمارات العربية املتحدة. هاتف: 9300 815 4 (0) 971+  | فاكس: 9311 815 4 (0) 971+

E-mail: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

DMEA21-170GCC


