دايكن تزيد مبيعات أجهزة السبلت بنظام االنفرتر وغازالتبريد  R-32في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
دبي –  1يوليو– 2018 ،
ً
أعلنت دايكن الصناعية ،الشركة الرائدة عامليا في تصنيع منتجات التدفئة والتبريد وغازات التبريد في العام  2015عن إطالق
ً
أول نظام تكييف مصمم خصيصا للظروف املناخية الحارة في منطقة الخليج العربي ويستخدم غاز تبريد  ،R-32وهو عبارة
عن غاز تبريد بديل للغاز  R-22مع إمكانية استنفاد طبقة األوزون بمعدل صفر وتأثير على صعيد االحتباس الحراري بنسبة
أقل من غاز التبريد .R-410A
ّ
يوفر املزيج الفريد لغاز التبريد  R-32وتقنية العاكس (االنفرتر) في السبلت الجديد ( ،)FTKM/FTXMللمستخدمين فرصة
ضارة ّ
االستفادة من كفاءة استخدام الطاقة مع قدرة تبريد ممتازة وراحة منزلية عالية وآثار بيئية ّ
أقل.
ً
و ّ
صرح السيد ميشال فرح ،مدير قسم البيئة واملسؤولية االجتماعية في الشركة قائال" :تشتهر شركة دايكن بنهجها الرائد في
ً
تطوير املنتجات إذ في رصيدها أكثر من  90عاما من الخبرة في تصميم تقنيات التكييف الهوائي وتصنيعها .وكجزء من التزامات
شركة دايكن تجاه البيئة ،تهدف إلى ابتكار أنظمة تعمل على تحسين مستويات الراحة مع تأثير بيئي ّ
أقلُ .ويعتبر اختيار غازات
ً
ً
التبريد عامال رئيسيا في زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل تأثير االحتباس الحراري على األجهزة".
ً ً
يلعب الجهاز الجديد من دايكن دورا رائدا في خفض استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى  %70من خالل نسبة كفاءة طاقة تبلغ
ً
باملكيف التقليدي .وساهمت ميزة كفاءة الطاقة تلك في جعل ّ
قارنة ّ
مكيف الهواء من أكثر أجهزة التكييف
 13.3في حالة  T1م
ُ
ً
كفاءة في استهالك الطاقة واملتوافرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي ،كما وتعتبر الحل األفضل للمشاريع التحديثية
ً
ّ
املتفوق ،بما في ذلك جوائز "منتج
وشركات خدمات الطاقة ( .)ESCOوقد حصد املنتج الكثير من الجوائز تقديرا ألدائه البيئي
العام" – إدارة الطاقة في حفل جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا لألبنية الخضراء للعام  2017وأفضل ابتكارات التدفئة
والتهوية وتكييف الهواء ( )HVACفي قمة وحفل جوائز "ريتروفيت تك" في اإلمارات العربية املتحدة للعام .2018
إن غاز التبريد  ،R-32الذي ُي ّ
عد نتيجة البحوث املستمرة حول غازات التبريد ،هو الغاز املستقبلي الذي يأخذ في الحسبان
مجموعة من االعتبارات البيئية إذ يسمح ّ
ملكيف دايكن بنظام االنفرتر االستفادة من الكفاءة في استخدام الطاقة إلى أقص ى
حد في حين يقلل آثار االحتباس الحراري مع إمكانية استنفاد طبقة األوزون بمعدل صفر وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون
ً
بنسبة تصل إلى  %80مقارنة بغاز التبريد .R-410A
ً
وأضاف تونا غولينك ،نائب رئيس شركة دايكن الشرق األوسط وأفريقيا قائال" :كجزء من التزامنا البيئي تجاه املجتمع ،نؤمن
ّ
املصنعة تقديم املشورة إلى السوق وإيجاد حلول مستدامة ّ
عملية في خفض استهالك الطاقة وانبعاثات
بأنه من واجب الشركة
ثاني أكسيد الكربون .فالشعوب في اليابان وأوروبا والصين وأستراليا وبلدان أخرى سبق أن بدأت تستمتع بفوائد تكنولوجيا
االنفرتر ونحن نؤمن في دايكن الشرق األوسط وأفريقيا ،أن منطقة الشرق األوسط ستكون التالية في االستفادة من تلك

التكنولوجيا .فاستخدام تكنولوجيا االنفرتر في وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يساعد كل مواطن على املساهمة في
الجهود اإلقليمية للحد من التأثير البيئي".
و ّ
قدمت شركة دايكن الصناعية املحدودة حرية الوصول إلى  93براءة اختراع في جميع أنحاء العالم لتشجيع الشركات على
تصنيع معدات تكييف هواء وتبريد وتدفئة تستخدم غاز  . R-32ويهدف هذا اإلجراء إلى تشجيع املصنعين في جميع أنحاء العالم
على ّ
تبني تقنيات التبريد والتدفئة املستدامة التي تستخدم غاز  ،R-32وهو غاز تبريد من شأنه خفض أثر االحتباس الحراري
ُ
أكثر من غازات التبريد املستخدمة بشكل شائع.
وقد بلغ الطلب في السوق العاملية على ّ
مكيفات الهواء العاملة على غاز  27 ,R-32مليون وحدة حيث تجاوزت حصة دايكن 10
مليون وحدة منذ العام  2012في أكثر من  50دولة .وقد ساهم ذلك في خفض انبعاثات الكربون بحجم يبلغ  47مليون طن.
ً
ومؤخ ًرا ،أطلقت شركة دايكن ّ
مكيف الهواء األول بنظام االنفرتر وغاز التبريد  R-32واملصمم خصيصا لألسواق األفريقية.
وتوفر املجموعة الجديدة  GTKL-TV1قدرة تبريد قوية ّ
وفعالة مع أفضل حماية فولطية ُمدمجة إذ يمكن أن تتراوح ما بين 160
و .V 265ويتم تقديم الحماية ضد التآكل كمعيار أساس ي ،وجرى تصميم متانة هذه الوحدة الخاصة بأفريقيا من خالل تعزيز
هيكل املنتج والتعبئة والتغليف.

عن شركة دايكن
تعتبر دايكن الصناعية الشركة الرائدة في العالم في مجال التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ,وتضم أكثر من  70ألف موظف
حول العالم .وتلتزم دايكن في املقام األول في تصنيع معدات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد وغازات التبريد واملواد
الكيميائية األخرى وكذلك املنتجات الهيدروليكية النفطية وبيعها وتقديم الدعم ما بعد البيع .ويقع مقر الرئيس ي لدايكن في
أوساكا في اليابان ويوجد  90قاعدة إنتاج عاملية ومبيعات في اكثر من  150دولة حول العالم.
تقوم دايكن الشرق األوسط وأفريقيا بتسويق وتوفير خدمة الدعم ما بعد البيع ملجموعة كاملة من أجهزة وأنظمة تكييف
الهواء في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
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