مصنع دايكن لوحدات معالجة الهواء في جبل علي يحصل على شهادة اعتماد يوروفنت
دبي ،مارس :2016

أعلنت شركة دايكن الرائدة في تصنيع وانتاج حلول التبريد والتدفئة ،عن حصول مصنعها في جبل علي على

شهادة اعتماد يوروفنت .وكانت شركة دايكن الشرق األوسط وأفريقيا قد افتتحت في ديسمبر من عام 2014

مصنع وحدات معالجة الهواء بمنطقة جبل علي لتغطية احتياجات السوقين المحلي واإلقليمي في دول مجلس

التعاون الخليجي والشرق األوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة قال كيليان كيلي ،مدير األعمال اإلقليمي لمنتجات معالجة الهواء في دايكن الشرق األوسط
وأفريقيا" :إن األساس الذي قام عليه تصميم الوحدة يحاكي تصميم وحدة معالجة الهواء االحترافية بمصنعنا

في ميالن بإيطاليا .وفي الوقت الذي نعمل فيه على محاكاة التصميم واإلجراءات المعتمدة ضمن مصنعنا في
إيطاليا ،نجحنا في تطبيق مجموعة واسعة من الخيارات وأفضل الممارسات في إطار إنشاء الوحدات بهدف
تقديم منتجات عالية الجودة لعمالئنا .ومع ازدياد اهتمام الشرق األوسط بكفاءة استخدام الطاقة ،فإن اختيار

السلسلة االحترافية باعتبارها منتجنا المفضل يتيح لعمالئنا الحصول على جميع ممي ازت نظام كفاءة استخدام
الطاقة المتوفر في الوحدات الحاصلة على شهادة اعتماد يوروفنت".
وأضاف كيليان" :لقد أسهم موقع المصنع في منطقة جبل علي في تقليص الفترات المحددة للتسليم ،مما أتاح
لعمالئنا الحصول على خدمات أفضل واستجابة أسرع الحتياجاتهم ،ليس فقط من خالل سرعة التسليم في

الوقت المحدد ،ولكن عبر تقديم الدعم اإلضافي وخدمات ما بعد البيع التي يرغبون في االستفادة منها".

لقد شهد المصنع العديد من التحوالت خالل األشهر األحد عشر األخيرة .وكانت أولى الخطوات الكبيرة هي
االنتقال إلى منشأة جديدة أكبر مساحة في أبريل  ،2015مما أتاح توفير مزيد من المرونة والقدرة على

تصنيع أجهزة تقدر بأكثر من مليون دوالر شهرياً .وبعد شهر تقريباً ،تم االنتهاء من إجراءات الحصول على

شهادة أيزو  9001التي تعد شرطاً أساسياً للحصول على شهادة اعتماد يوروفنت.

كذلك استثمر المصنع في معدات االختبار الخاصة به ،مما يؤكد لعمالئنا التزامنا الكامل بالمواصفات
القياسية األوروبية ( )EN1886لالختبار الحجمي ،واختبار التسريب ،واختبار القوة الميكانيكية.
وقد تولت دايكن إنجاز عدة المشاريع بخاصة في قطاع النفط والغاز.
حول "دايكن"

"دايكن" هي الشركة الرائدة عالميا ً في مجال تكييف الهواء (التبريد والتدفئة والتهوئة) مع خبرة أكثر من  90عاماً وأكثر
من  60ألف موظف حول العالم .وتختص في تصنيع ودعم وبيع وتقديم خدمات ما بعد البيع ألجهزة التبريد
والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومعدات التبريد وغيرها من المواد الكيماوية  ،فضال عن المنتجات
الهيدروليكية .تمتلك الشركة مصانعاً في أكثر من  18بلداً  ,وتباع في أكثر من  145بلداً حول العالم .يقع
المقر الرئيسي لشركة "دايكن" في أوساكا ،اليابان.
وتعتبر دايكن الشرق األوسط وأفريقيا المقر الرئيسي اإلقليمي ومقرها دبي ،وهي مسؤولة عن كافة المبيعات
وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات تكييف الهواء التي تباع في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق

األوسط وأفريقيا.
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