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AMCOR PLUSיחידותנתונים טכניים
INV 14S 

 AMCOR PLUS
INV 18S

 AMCOR PLUS
INV 24S

 AMCOR PLUS
INV 34S

 AMCOR PLUS
INV 37S

רוטריסוג מדחס

BTU/H8,53011,70017,06023,03027,300קירור נומינלתפוקה 

)min-max( תפוקת קירורBTU/H3,400-10,2004,700-14,0006,850-20,4009,250-27,60010,900-32,760
W1,000-2,9901,370-4,1002,010-5,9802,710-8,0903,200-9,600

BTU/H9,40013,13018,08024,90027,800חימום נומינלתפוקה 

 )min-max( תפוקת חימוםBTU/H3,770-11,2005,300-15,6007,300-21,7009,960-29,88011,120-33,360
W1,100-3,2801,550-4,5702,140-6,3602,920-8,7603,260-9,780

W6609001,3001,7702,140קירור  נומינלהספק נצרך  

min-max קירורW260-920360-1,260678-1,820720-2,780980-3,000

W7201,0301,3501,9002,260חימום נומינל

min-max חימוםW270-1,000440-1,440595-1,890760-2,660691-3,160

מקדם 

יעילות 

COP3.783.803.803.803.73קירור

COP3.803.733.903.803.60חימום

A-GAAAABדירוג אנרגטי

A3.04.15.989.6קירור נומינלזרם עבודה 

min-max קירורA0.6-4.20.7-5.75.7-8.34.5-11.26.5-14.6

A3.34.668.410.2חימום נומינל

min-max חימוםA0.53-4.61.3-6.43.5-8.44.5-11.76.5-15.4

Volt/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C10C16C20Cנתיך )פיוז( 

gr7501050145018002350כמות קרר

C1RZ089H1KAFC1RZ107H1HBFC6RZ146H1DJC6RZ210H1BAFATM240D57UMTדגם מדחס

SANYOGMCCתוצר מדחס

C16 ÷ 43תחום עבודה בקירור

C–7 ÷ 22תחום עבודה בחימום

"inch1/4"X3/8"1/4"X1/2"1/4"X5/8קוטר צנרת בין יחידות

mm2 4 x 1.5 4 x 2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm820 x 280 x 200870 x 300 x 2101110 x 320 x 2501110 x 340 x 250מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm320390650760800ספיקת אוויר - גבוה

Kg13132021משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm830 x 540 x 325890 x 600 x 372960 x 700 x 396990 x 800 x 426מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm1060120019002500ספיקת אוויר

Kg3440526569משקל

₪2,690₪2,990₪4,470₪5,890₪7,190פרופורמה כולל מע״מ
₪1,670₪1,870₪3,090₪4,090₪4,990מחיר מומלץ לצרכן

  PLUS INVERTERPLUS INVERTER

*אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן. **מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים.
המחיר במזומן כולל מע״מ ואינו כולל הובלה ו/או התקנה. הנתונים נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות נתונים 

ללא כל הודעה מוקדמת.
המחירון בתוקף החל מה-01.01.2021

פונקציית
AUTO RESTART 

פונקציית 
I FEEL בשלט

מצב אוטומט

דירוג 
אנרגטי 

גבוה

5
5 מהירויות 

ביחידה הפנימית

 ECO פונקציית
בשלט לחסכון 
מירבי בצריכת 

החשמל

TIMER

SWING

ציפוי הידרופילי



SWING

ציפוי הידרופילי

תומך גלאי נפח
)אופציונאלי(

AUTO

AUTO RESTART

SLEEP

TIMER

SELF DRY

I FEEL

)אופציונאלי(

פיקוד קיר

30
20
10

)בהזמנה מיוחדת(

דגמי 21, 28דגמי 10, 14

)*( מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים 
)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן 

המחירון בתוקף החל מה-01.01.2021

ON-OFFON-OFF

אופציונאלי
)בתוספת תשלום(

אופציונאלי
)בתוספת תשלום(

AMCOR 10NAMCOR 14NAMCOR 21NAMCOR 28Nיחידות

רוטריסוג  מדחס

BTU/H9,11011,87018,76023,400קירורתפוקה

W2,6703,4805,5006,970

BTU/H9,11011,40019,10024,050חימום

W2,6703,3405,6007,120

הספק 
נצרך

W6809101,4401,840קירור

W7008701,5101,870חימום

מקדם 
יעילות 

COP3.93.83.83.8קירור

COP3.83.83.73.8חימום

A-GAAAAדירוג אנרגטי

A3.146.58.4קירורזרם עבודה 

A3.246.88.5חימום

LIT/H0.8 1.31.82.4גריעת לחות

V/Hz/Ph230/50/1מתח זינה

A10C10C16Cנתיך )פיוז( 

R410A כמות קררgr1,1501,1801,8002,130

QXAM088C130AQXA-B115C130QXA-F19F090QXA-F232דגם מדחס

ZHUHAI LANDAתוצר מדחס

"Inch1/4"X3/8"1/4"X1/2"1/4"X5/8קוטר צנרת בין יחידות

mm23X1.5+2X0.754X2.5כבל בין יח'

INDOOR UNIT - יחידה פנימיתINDOOR UNIT - יחידה פנימית

mm790 X 270 X 200845 X 275 X 1801,007 X 315 X 2191,178 X 326 X 253מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm350380650820ספיקת אוויר - גבוה

Kg12121417.5משקל

טנגנציאליסוג מפוח

OUTDOOR UNIT - יחידה חיצוניתOUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית

mm710 X 530 X 320963 X 700 X 3961,008 X 790 X 427מידות )עומק x גובה x אורך( 

cfm1,0601,1801,4002,500ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

Kg42444460משקל

₪2,300₪2,700₪4,160₪5,370מחיר פרופורמה

₪1,450₪1,690₪2,870₪3,710מחיר מומלץ לצרכן

דגםנתונים

דירוג 
אנרגטי 

גבוה
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