
	
	

 

في لظروف المناخیة الحارة الخاص با" VRV IVطالق نظام تبرید "إتعلن عن  "دایكن"
السعودیة  

 

" VRVالرابع من نظام " الجیل لتكییف الھواء العربیة السعودیةأطلقت شركة "دایكن"  :2015 نوفمبر 1 ،الریاض 
الریاض والخبر وجدة والمدینة كل من . وحضر حفل اإلطالق، الذي عقد في المملكةللظروف المناخیة الحارة في 

ً  300 أكثر من ،المنورة من المستشارین الرئیسیین والمطورین و الموزعین و المتخصصین في ھذا القطاع  شخصا
.المملكة من مختلف أنحاء  

 الذي سبقھ"  VRV"مقارنة بالنظام تحسینات كبیرة بحقق معاییر جدیدة للكفاءة، الذي " VRV IV "ویتمیز نظام 
 غازب "PCB" ةااللكترونی اللوحة وتبرید ،"VRT : درجة حرارة التبرید المتغیرة "مثیرةیقدم ثالثة ابتكارات  حیث
.یتمیز بأربع لفائف وسیعسطح و، التبرید  

"  VRV منذ ان اطلقت تكنولوجیا "المعاییر بالنسبة للتحكم في المناخ  تحدد وباستمرار ان"دایكن"  استطاعتفقد 
جدیدة في سوق أجھزة تكییف الھواء ألنظمة التبرید ذات التدفق  تغیرات ائدخلق ھذا االبتكار الرحیث  1982عام 
أحد "  VRV ، طورت مستوى الكفاءة والراحة في التبرید وجعلت نظام "ذات نظام العاكس مثل الضواغط المتغیر
" المثبتة في VRV ٪ من أنظمة " 40أكثر من  وبات معھ والسكنیةاألسرع نموا في المباني التجاریة  التبرید أنظمة

دول مجلس التعاون الخلیجي ھي من أنظمة دایكن.  

 VRVمضخات الحرارة في نظام "ل" الفریدة من نوعھا  VRTتكنولوجیا درجة حرارة التبرید المتغیرة "تسمح و
IV ھذا المطلوبة باستمرار. و الخارجیة "  للرد على متطلبات التبرید من خالل مراقبة القدرات والظروف الجویة

إلى ترشید في الطاقة یصل الى  ، مما یؤديحاجةالتعدیل التلقائي یعني أن النظام یستخدم الطاقة المطلوبة فقط لتلبیة ال
28٪  ً ، مقارنة مع األنظمة السابقة.الجزئي كفاءة العالیة عند الحمل، والمستمدة من سنویا  

تسمح لمستخدمھا بتخصیص النظام كیفما یرید باستخدام فإنھا " VRT التبرید المتغیرة "تكنولوجیا درجة حرارة أما 
في الوضع األتوماتیكي، یتم  خیار االعدادات المسبقة، وذلك لتحسین میزان الطاقة والراحة لكل مشروع على حدة.

ن ما یضمسریعة في األیام الحارة، أعلى مستویات الكفاءة على مدار العام، بینما یسمح لالستجابة ال علىنظام ال ضبط
٪ بصورة موسمیة، ألن النظام یعدل  28ھذه التكنولوجیا توفر زیادة في الكفاءة  بنسبة  .راحة في جمیع األوقات

درجة حرارة التبرید باستمرار وفقا  لمجموع القدرة المطلوبة والظروف الجویة الخارجیة.  

مكثف، البراءة اختراع تتعلق بالضاغط، و 50انتاج أكثر من  " یظھر من خاللVRV IV ان جوھر تكنولوجیا "
الذي یحتمل ارتفاع درجات الحرارة في منطقة دول مجلس التعاون  التبرید غازب "PCB" ةااللكترونی اللوحة وتبرید
دائما في درجة حرارة تجعلھ  PCB ان حساسیةوبغض النظر عن درجة حرارة الطقس في الخارج،  الخلیجي.
مناسبة.  

 

٪ 50بفضل سطح لفائف موسعة أكبر من  ،االبتكاراتلفائف على الوجھین الجدید ثالثیة من یكمل ابتكار االربع 
یوفر حلول  "VRV نظام "االعداد الفني لان ، حیث ٪30 بنسبةیؤدي إلى كفاءة أعلى  والذي) 235m² یصل حتى(

ً  والذي المبسطة والسریعةالمتقدمة  اتاالعداد . والصیانة ستكون سھلة للغایة، وذلك بفضل في الخارجأقل  یعني وقتا



	
	

باعداد عدة ح أیضا اسمالتشغیلیة. باالضافة الى الواجھة البیانات التي تسمح للمھندسین بتقییم البیانات واألخطاء 
.جمیعھا في بنفس الطریقة تماما تشغلأن  على قعالموأنظمة داخل   

السید ستیفان سیجرس قائد فریق مبیعات اإلستشاریین في المملكة  الحدث الھام صرح وفي معرض تعلیقھ على ھذا
لسوق دول مجلس  الحارة" الجدید اصبح اآلن یتالئم تماما مع البیئة اVRV IV" ان نظام ": العربیة السعودیة

" وطبقات الحمایة على PCBالتعاون الخلیجي، وتحسین دقة العمل على نطاق واسع وعلى أساس انظمة تبرید "
تحكم  تكنولوجیا" الخاص لمنع الصدأ على لفائف االلمنیوم، وایضا على اضافة PEلوحات اإللكترونیة ، وطالء "ال
"VRT" الى نظام "VRV IV نحن اآلن جاھزون تماما لمطالب النظم المستقبلیة المعتمدة على الكفاءة والتي ، "

.المنطقة"ھذه تظھر التزامنا تجاه   

 

في   شدیدة االرتفاعاللیس فقط  كونھ مجھز للتعامل مع الحرارة  " اصبح أكثر ذكاءً VRV IV"إن نظام "دایكن" "
 ز" الفریدة التي تراقب درجة الحرارة وتعمل على تعدیل ضبط الجھاVRTالشرق األوسط،  ولكن مع تكنولوجیا "

، ولكنھا أیضا  تضبط درجة حرارة " التقلیدیةVRFباستمرار، فھي ال تعمل فقط على تدفق التبرید مثل أنظمة "
وتوفیر خدمة الصیانة عن بعد. الطاقة"التبرید لتحقیق أقصى قدر من الكفاءة والحد األدنى من استھالك   

ذكي جدید یتكون من واجھة مستخدم حسیة تظھر  تحكم" متكامالً، تقدم " دایكن" نظام VRV IVولیكون نظام "
إلضافة الى نظام اھذا ب الكفاءةوتوفر أدوات إدارة الطاقة لتحقیق أقصى قدر من  والمبنى ة مرئیة للجھازطخ
"Intelligent Network "  وبالتالي یرسل رسالة إلى مراكز الصیانة لحل  تطبیق الصیانة الوقائیةالذي یعمل على

المشكلة قبل حدوثھا.  

داخلیة والمخفیة، وذلك ال التكییفوحدات  ان ھذا النظام یمكن استخدامھ جنبا إلى جنب مع مجموعة واسعة من
 معالجة الھواء مع وحداتبین الجمع فمستویات أعلى من الراحة واستھالك أقل للطاقة. تقدیم ل نماذج مختلفةباستخدام 

.جعل من ھذا النظام خیارا لتلبیة متطلبات الھواء النقي في المباني العالیةت واجھزة التحكم المعدة مسبقا في المصنع  

ضمان أعلى مستوى من األداء في درجات حرارة بین لطرف ثالث مختبرات من قبل  تم فحصھد ق" VRVان اداء "
من خالل درجة مئویة  55حتى  مئویة، واختبار استمرار التشغیل في درجات الحرارة العالیة جدا 46مئویة و 35
"ISO" و " AHRI مثل " ةالقادمة المقرر" واختبار المعاییر لتلبیة اللوائح الحالیة وESMA و ""SASO  و "
"MEW".  

 

حول "دایكن"  

مع مكتب  2013تأسست شركة دایكن المملكة العربیة السعودیة في عام الیابان اذ  في أوساكا، "دایكن" لشركة الرئیسي المقر ویقع
.ألف موظف حول العالم. 59مع أكثر من  رئیسي في الریاض وفروع في كل من الخبر وجدة  

لدى دایكن حضور محلي لتقدیم أفضل الخدمات والتطلع لمتطلبات أكبر سوق مكیفات في الشرق األوسط.   

واضافة لتقدیم داكن مجموعة كاملة من المنتجات والمتعلقة بالتطبیقات التجاریة والصناعیة والسكنیة، تدعم دایكن السوق السعودي من 
قطع الغیار.وحدات الوة ما بعد البیع والصیانة وتوافر وخالل خدم 	

 


