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 نظام مطور حدیثًا یساعد على تقلیل انبعاثات الكربون ضمن قطاع تكییف الھواء
 

الصدیق للبیئة قریباً في أسواق الشرق    R-32د یبرغاز التب -"VRV 5-s"دایكن 
 األوسط وأفریقیا

 
 
 

"  Mini VRV 5-sالھواء "نظام تكییف فریقیا مؤخراً أن أأعلنت "دایكن" الشرق األوسط و – 2020مایو 
ث تعمل  یفریقیا، حأالصدیق للبیئة، سیكون متوفراً قریباً في أسواق الشرق األوسط و  R-32د  یبرغاز التالمزود ب

 الشركة على تعزیز مساھماتھا في حمایة البیئة في المنطقة وإطالق المبادرات المتعلقة باالستدامة. 
 
، كانت الشركة قد في إطار جھودھا المستمرة للمساعدة في تقلیل انبعاثات الكربون في قطاع تكییف الھواءو

ونظام التحكم    وبفضل تصمیمھ المبتكر،" المتطور في أوروبا، الذي  Mini VRV 5-sأطلقت مؤخراً مكیّف "
یعتبر الحل بات  السھل عبر اإلنترنت ودرجة حرارة التبرید المتغیرة التي تعمل على توفیر الراحة المثلى،

 األفضل ضمن فئتھ سواء للمنشآت التجاریة الصغیرة أو المباني السكنیة. 
 

: "بعد نجاح إطالق ھذا النظام  مبیعات الشرق األوسط وأفریقیا لدى "دایكن"  –تونا غولنج، نائب الرئیس  وقال  
الشرق األوسط وأفریقیا وذلك بھدف تلبیة الطلب   منطقةفي  لعمالئھا  الجدید في أوروبا، تتطلع دایكن إلى تقدیمھ  

التطورات   العدید من  ویضم ھذا االبتكار الجدید   .المتزاید على األنظمة الصدیقة للبیئة ضمن قطاع تكییف الھواء
) المنخفضة، التي  GWPذو احتمالیة االحترار العالمي (  R-32 د یبر غاز التالتكنولوجیة الحدیثة، بما في ذلك 

 ال." تساھم في تعزیز معاییر السالمة وحمایة البیئة والتوفیر وكفاءة الطاقة بشكل فعّ 
 
مضخة حراریة تحصل على طاقتھا للتبرید والتدفئة  على  (VRV)نظام تدفق التبرید المتغیر الذكي یعتمد و

والتھویة من الھواء كمصدر للطاقة المستدامة، لتتمكن من إدارة الطاقة الحراریة الشاملة في المبنى، ویشمل  
وبفضل أبعادھا  .(VRT) غیرمثل تقنیة درجة حرارة المبرد المتالمعروفة  VRV  ھذا النظام جمیع معاییر

المدمجة، تتمیز الوحدة الخارجیة للنظام الجدید بسھولة النقل والمرونة في االستخدام، وھي مجھزة بتصمیم  
 مروحة جدید ومبتكر، ونظام كشف التسرب، وصمامات توقف، إضافة إلى ضاغط دایكن المتأرجح. 

 
ید معدل تدفق ھواء مرتفع، الجد  ”Mini VRV 5-s“، یوفر ومصممة بإتقانومن خالل مروحة كبیرة 

الكاسیت والمخفي  ھذا النظام مع وحدات    كما یمكن دمجدیسیبل.    ۳۹وانبعاثات ضوضاء منخفضة ال تزید عن  
 ، كما یمكن دمجھ في نظام التھویة المتكامل. والجداریة
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التبرید أحادي المكون   غازالجدید والمتكافئ، بانخفاض انبعاثات الكربون وذلك بسبب  نظام التكییفویتمیز 
R-32 غاز التبرید ل، والذي تسھل عملیة إعادة استخدامھ وتدویره، كما إن إمكانات االحترار العالميR-32  

ا یعني أن ھذا المستخدم بشكل شائع في األسواق الیوم، مم R-410Aتشكل ما ال یتعدى ثلث نظیره من نوع 
 ٪. ۷٥النظام المطور، سیتمكن من تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون بنسبة 

،   LOT 21 ،Tier 2یتوافق بشكل تام مع المعیار األوروبي  ”Mini VRV 5-s“وعالوة على ذلك، فإن  
 ع. خالل جھاز المبادل الحراري الفرید ثالثي المقاطكما أنھ یوفر كفاءة الطاقة الموسمیة من 

 
   group/vrv/vrv5.html-https://www.daikinmea.com/en_us/productللمزید: 

 
 -انتھى-

 
 

 نبذة عن دایكن للصناعات: 
 

دایكن للصناعات ھي شركة عالمیة رائدة في مجال تطویر وتصنیع مكیفات الھواء والتدفئة والتھویة ومنتجات التبرید وحلول 
، إلى دمج  1924التطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. وتسعى الشركة، التي تأسست في الیابان عام 

تقنیات مبتكرة جدیدة من خالل توقع المتطلبات المستقبلیة للعمالء والمجتمع بشكل عام. وعلى  الخبرة مع التجربة وذلك إلنشاء
مصنع،   100ألف موظف، باإلضافة إلى  76مدى تسعة عقود متتالیة، حافظت دایكن على ریادتھا حیث تضم إلى عائلتھا الیوم 

 دولة حول العالم.  150فضالً عن حضورھا في 
 

األوسط وأفریقیا" على توفیر الدعم وخدمات ما بعد البیع، لمجموعة كاملة من معدات وأنظمة التكییف في وتعمل "دایكن الشرق 
 .جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي والشرق األوسط وأفریقیا

 
 

https://www.daikinmea.com/en_us/product-group/vrv/vrv5.html

