
 

 للبیئة صدیقةو  مستدامة تكییف أنظمة تطور "دایكن"
غاز  انبعاثات تخفضسوالتي  الهواء مكیفاتمن  بجیل جدید مستدامة حلولتقدم  "دایكن"

  %80 إلى ثاني أكسید الكربون

 كوكبنامستقبل  أهمیة تؤثر بنسبة كبیرة علىالهواء  تكییف كفاءة أن یشیرون الىالخبراء 
 

وألجل ذلك تقدم  ،2050 عام بحلول مكّیف هواء ملیار 1.6 حوالي لتركیب العالم یستعد: 2017 نوفمبر
 الحل ،مكیفات الهواء وأجهزة التبرید وتركیب وتصنیع تطویر في العالمیة الرائدة الیابانیة الشركة ،"دایكن"
 . أنحاء العالمفي مختلف  غاز أكسید الكربون المنتشرة من العالم من ملیارات األطنان سینقذ الذي األمثل

 غاز انبعاثات بازدیاد یتعلق فیما "الوطني بیركلي لورنس مختبر" قبل من نشرت التيو  المذكورة  لألرقام وفقاً 

% 30 بـ الطاقة استخدام كفاءة في األدنى الحد لتحدید الخبراء دفعت والتي جدیدة، بلدان عدة في الكربون

 .ثاني أكسید الكربون في مختلف أنحاء العالم غاز من طنملیار  98 حفظ أجل من تكییف وحدة لكل

 )Inverterعاكس (تكنولوجیا الالتي تعتمد على  الجدیدة الجداریة التكییف وحدة من خالل "دایكن" تحققو 

التكییف التقلیدیة،  وحدات مع بالمقارنة ،% 70 بنسبة الطاقة استهالك تخفیض تستطیعو  ,الطاقةفي كفاءة 

 استخدام في كفاءة األكثرها یجعل مما ،T1 الحالة في 13.3 نع) EER" (الطاقة كفاءة نسبةحیث تزید من 

 .السوق في هانوع من الطاقة

 یتناولس الذي البدیل لتبریدا غاز هو R-32 إلى أن، توصل فریق خبراء "دایكن" البحث لمواصلة ونتیجة

 .متوازنة بطریقة البیئیة االعتبارات من مجموعة

ذات درجات  الخلیجي التعاون مجلس دول لسوق مناسب تماماً  ")Inverter( العاكس" إن تصمیم نظام 

 .البیئة على أقل تأثیر مع مستدامة نظم تطویرب "دایكن" التزام على دلیل واضح وهي الحرارة العالیة

نظام   قوة لقد قمنا بدمج"  :قائلة األوسط الشرق في "دایكن" شركة تطویر فيال ةمدیر  حمداني، سناء قتوعلّ 

 عینل"ا الحركة استشعار تقنیة باإلضافة إلى لدینا R-32 غاز التبرید مع دایكن في ")Inverter( العاكس"

 منطقة فياالستهالك الفعلي  معاشیًا وتم الطاقة، استخدام كفاءةلزیادة  الحل هذا وقد تم تصمیم ، "ةذكیال

 البیئة. الجاد بالحفاظ على "دایكن" التزام یؤكدل األوسط الشرق

 المطلوبة، الحرارة درجة على بدقة للحفاظ الضاغط سرعة باستمرار الجدید من "دایكن"مكیف الهواء  یضبط

 . الكهرباء فاتورةإلى تقلیل  والذي بدوره یؤدي السنة مدار على الطاقة استهالك من الحد في ویساهم



 
 القدرة لضبط الضاغط سرعة ینظم بدورهعنصر تحكم متقدم ذكي والذي  تستخدم الذكیة التكنولوجیاإن 

 عمرٕاطالة و  هدوءاً  أكثر وتشغیل قوي تبرید یوفر كما ،المطلوبة الغرفة حرارة درجة تأمینل باستمرار وتسلیمها

 . "نتجمُ ال

 من التقلیل مع الطاقة استخدام في الكفاءة من قدر أقصى یحقق ،R-32لغاز التبرید دایكن  ستخدامإن ا

 أكسید ثاني انبعاثات یلوتقل األوزون استنزاف طبقة على عدم القدرة مع العالمي الحرارياالحتباس  تأثیر

  .R-410A قارنة معم ٪80 بنسبة الكربون

والذي تم تصمیمه  ")Inverter( العاكس" دایكنالضاغط لدى مكیف قوة  بین ما الجدیدةتجمع مكیفات دایكن 

 ضوتخفی% 70 إلى 30 من الطاقة فاتورة لتخفیض ،R-32 غاز التبریدبین و  اختراع براءةوحصل على 

 .التبرید غاز كمیة

 الخلیجي التعاون مجلس دول في التحتیة البنیة تطویر مشاریع عدد في واضح ازدیاد هناكفإن  الحقیقةفي 

 زیادة على حالیاً  الشركات أغلب ما یدفع هذاوالترفیهیة و  السكنیة المشاریع عدد في كبیر ارتفاع إلى باإلضافة

 ینمو أن المتوقع من التي اإلقلیمیة السوق مع یتناسب بما الهواء مكیفات من جدیدة وحدات على الطلب

 . 2023إلى 2017 عام خالل% 7.3 یصل الى سنوي بمعدل

 إلیها تتوصل التي للنتائج ووفقا غاز ثاني أكسید الكربون، انبعاثات زادت النمو من العالیة الوتیرة هذه ولكن

 مع 2008 وعام 1991 عام بین العربیة المنطقة في االنبعاثات إجمالي تضاعف فقد المتحدة األمم

 .ومصر المتحدة العربیة اإلمارات ودولة السعودیة العربیة المملكة المساهمات الرائدة في كٍل من:

 هذه انخفضت فقد الخلیجي، التعاون مجلس دول في للفرد غاز ثاني أكسید الكربون انبعاثات حیث ومن

 الكویت في مثالً  إنتاجها متوسط بلغ حیث العالمي، المتوسط من أعلى ظلت لكنها ،2010 عام بعد النسبة

 .المتحدة الوالیات في طن 19.8 مقابل متري طن 30

 تجاه البیئي التزامنا من كجزء: "" في منطقة الشرق األوسطدایكن" لشركة العام المدیر ،نججول تونا وأضاف

 لها التي المستدامة الحلول وتطویر للسوق المشورة تقدیم المصنعة الشركة واجب من أن نعتقد المجتمع،

 . الكربون أكسید ثاني وانبعاثات الطاقة استهالك من للحد عملیة تطبیقات

وتتوقع   ")Inverterالعاكس (" تكنولوجیا فوائدب أخرى ودول وأسترالیا والصین وأوروبا الیابان في الناستمتع ی

 .قریباً  حذوها تبعی سوف األوسط الشرق أن "دایكن" شركة



 
 الجهود في للمساهمة مواطن كل یساعدس التكییف وحدات في ")Inverterالعاكس (" تكنولوجیا استخدامإن 

 .البیئي األثر من للحد اإلقلیمیة

 دول في المستقبلیة مشاریعلل أساسي كموضوع االستدامة بشأن المتطورة واالستراتیجیات التوجیهات مع تماشیاً 

 للمنطقة خصیصاً  المصممة والحلول المنتجات أحدث وٕادخال بتطویر " دایكن" تلتزم, الخلیجي التعاون مجلس

 في جدیداً  معیاراً  "دایكن" وضعت فقد وببساطة واألداء والمصداقیة معًا، الكفاءة مستویات أعلى وتحقیق

 . "التكییف صناعة

 
 

 -انتهى-

 ‘دایكن’ عن نبذة

ألف موظف  68شركة یابانیة عالمیة رائدة في التدفئة والتهویة وتكییف الهواء، وتضم أكثر من ‘ دایكن الصناعیة’ُتعد شركة 

بشكل أساسي بتطویر، وتصنیع، وبیع، وصیانة معدات مكیفات الهواء، ومعدات ‘ دایكن’في مختلف أنحاء العالم. تختص 

برید، وغیرها من المواد الكیمیائیة األخرى، فضًال عن منتجات الهیدرولیكیة. ویقع مقر التدفئة، والتهویة، والتبرید، وغازات الت

 بلدًا حول العالم.  150موقع تصنیع وتحظى بحضور قوي في  90الشركة الرئیسي في مدینة أوساكا في الیابان، كما تمتلك 

یانة وخدمة ما بعد البیع لمجموعة متكاملة وأنظمة خدمات البیع والترویج والص‘ دایكن الشرق األوسط وأفریقیا’وتقدم شركة 

 مكیفات الهواء في دول مجلس التعاون الخلیجي، والشرق األوسط وأفریقیا. 

 

 "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا’شركة 
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