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ENERJİ TASARRUFU İÇİN
ULTRA YÜKSEK VERİMLİLİK

Diamond Electric, invertör kompresörde bulunan
Genuis Core teknolojisi, klimayı hassas bir şekilde
kontrol ederken klimanın üstün performansını
etkin bir şekilde sürdürebilir ve böylelikle
enerji tüketimini minimuma indirir.

Diamond Electric’in Genius Core (Çekirdek), çipin
daha hassas sinyal almasını, doğru veri işlemesini ve
kompresörün çalışmasına tam zamanında sinyaller
göndermesine olanak sağlayarak enerji kaybını önemli
ölçüde azaltır. 16 kata kadar daha az minör titreşim ile
ultra kararlı frekansa ulaşır.

Diamond Electric klimalar, hassas kontrol algoritma özelliği ile yüksek verimlidir ve
%71'e kadar enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, Gear Change kompresör teknolojisi ile
3 kademeli güç tüketim seviyesinde (%50 / %75 / %100) çalışabilir, bu özellik
sayesinde kullanıcılar enerji kullanımını aktif olarak diledikleri gibi kontrol edebilir.

%71'e varan Ultra Enerji Tasarrufu

Inverter teknolojisi, klimaların minimum kompresör frekansı dalgalanması ile
±0,5°C içinde istenen ısıyı kolayca korumasına yardımcı olur.

*(1) Seçilen test koşullarında (iç ortam: DB 30°C, dış ortam: DB 30°C, Bağıl Nem %50, besleme gerilimi
230V, 50 Hz, çevresel test odası boyutu: 16.415 m2) yalnızca seçili modeller için geçerlidir
(MSMBALH09HRFN1QRDGW, 9000 Btu/h, 1.5 HP) (2) Karşılaştırma oranı, 8 saat boyunca 24°C ECO modu ile
24°C normal mod arasında, motor kompresörünün çalışma frekansını kilitlemeden ve 8 saat boyunca en
yüksek hızda çalışan fan için geçerlidir. Daha düşük fan hızlarında, oranlar biraz daha düşüktür.

±0.50C kapsamında Sabit Isı Konforu

68°C Yüksek Ortam Soğutması
Diamond Toscana klima, mekana optimum soğutma
sağlamak için %100 çıkış kapasitesi ile 55°C'ye kadar ortam
sıcaklıklarında sağlıklı ve verimli çalışabilir. Güçlü inverter
kompresör sistemi 68°C ortam sıcaklığında bile kesintisiz
olarak çalışabilme özelliğine sahiptir.
• Geniş voltaj aralığında kararlı çalışma: 45V-264V
• Geniş çalışma frekansı aralığı: 10Hz-120Hz
• En düşük hava çıkış sıcaklığı: 14°C (en düşük),
23°C 90 saniye içinde (en hızlı)

Çıkış Kapasitesi

SAYISIZ ZORLUĞU KARŞILAMAK
İÇİN ÜSTÜN PERFORMANS

Özel inverter teknolojisi, kendi sınıfındaki en üstün
performansı sunmak için Diamond Electric,
inverter kompresörü güçlendirir, her koşulda ve
her zaman güçlü, verimli, hızlı ve istikrarlı
bir şekilde çalışır.

Genius Çekirdek ile Genius Çekirdek
olmadan

30°C
Zaman

1 gece, 8 saat

Ç
ıkış K

a
p

a
sitesi %

Dış Ortam
Sıcaklığı

Normal

55°C
100%

38%

60%

5%

INFINICool

Normal

INFINICool

Normal
60°C



www.diamondelectric.com.tr



havası yeter...
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