
 

 خبر صحفي:

 

"دایكن الشرق األوسط وأفریقیا" تختتم مشاركتھا في معرض "الخمسة الكبار" 

   (MCP) باستعراض أحدث حلولھا من محطات التبرید المعیاریة
 

 الحدث یشكل الفعالیة األكبر واألبرز في مجال التشیید والبناء في منطقة الشرق األوسط
 

، الشركة العالمیة الرائدة في مجال ابتكار وتوفیر حلول )Daikin"دایكن" (اختتمت  – 2019دیسمبر  04

ومنتجات تكییف الھواء والتدفئة والتھویة والتبرید المتقدمة للتطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة، مشاركتھا 

 )، باستعراضھا أحدث حلول محطات التبریدThe Big 5 Exhibitionفي معرض "الخمسة الكبار" (

 وذلك في إطار مساعیھا المستمرة لتعزیز مكانتھا وترسیخ حضورھا في السوق.    (MCP) المعیاریة 
 

وجمع معرض "الخمسة الكبار"، الذي یعد الفعالیة األكبر واألكثر تأثیراً في مجال التشیید والبناء في منطقة 

عاماً على اطالقھ، مشتري ومصنعي المنتجات ذات الصلة بالمجال  40الشرق األوسط والذي احتفى بمرور 

تثقیفیة، باإلضافة إلى العدید من المؤتمرات من مختلف أنحاء العالم، كما تم توفیر أجندة متنوعة من النشاطات ال

 رفیعة المستوى.  

 

 (MCP) المعیاریة وأبرز ما استعرضتھ دایكن الشرق األوسط وأفریقیا خالل ھذه المشاركة، محطات التبرید 

وبرج التبرید والمضخات واألنابیب ضمن وحدة تم تصممیھا وتجمیعھا في  مبردالتي تجمع ما بین جھاز ال

والتي تتضمن أیضاً خدمات التشغیل ودعم ما بعد البیع. ویعدّ ھذا النظام المبتكر حالً مثالیاً للمالك  مصنع،ال

الذین لدیھم محطات تبرید مركزیة في الموقع والذین یبحثون عن حل ھندسي، خاصةً عندما تكون المساحة 

 والجداول الزمنیة للبناء عامالً مقیداً. 
   

: "یعد معرض للمنتجات التطبقیة الشرق األوسط وأفریقیا لدى "دایكن" –نائب الرئیس یتي، شوقال باولو نا

"الخمسة الكبار" المنصة المثالیة لعرض أحدث حلولنا ومنتجاتنا المبتكرة للعمالء والمختصین في مجال البناء 



 

تطویر وإقامة عالقات نتطلع إلى مواصلة ، فإننا والتشیید. وفي ظل األعداد الكبیرة التي استقطبھا المعرض

 ممیّزة مع العمالء الحالیین والجدد." 
 

یتي: "تم تصمیم حلول محطات التبرید المعیاریة من "دایكن" لتلبیة متطلبات المباني الحدیثة، حیث شوأضاف نا

اریة تتمیّز بمرونتھا العالیة الستیعاب عملیات التوسع المحتملة في المستقبل. كما توفّر محطات التبرید المعی

ومسؤولیة الجھة الواحدة، حیث تم تصنیعھا في بیئة محكمة؛ فضالً عن مھلة زمنیة أقل  التصمیم المسبق

 ً في تقلیل مخاطر العمل،  للتركیب؛ تم تجمیعھا واختبارھا قبل إرسالھا إلى الموقع. وتساھم المحطات أیضا

ة تركیبھا على مراحل و نقلھا إلى مكان البصمة البیئیة؛ باإلضافة إلى سھولتقلیل وتخفیض زمن بدء تشغیل، 

 آخر. 

 

والجدیر بالذكر، تشتھر دایكن في مجال تطویر وتصنیع مكیفات الھواء والتدفئة والتھویة ومنتجات التبرید 

 وحلول التطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. واتخذت دایكن الشرق األوسط وأفریقیا

لتزوید العمالء بحل ُمصمم خصیًصا على شكل محطات التبرید المعیاریة وغیرھا من الحلول. طوات نوعیة خ

إلى جانب  ",(Chillers) –, "المبردات لمحطات التبریدوكونھا شركة یابانیة رائدة لتصنیع المكون األساسي 

للعمالء حلول رائدة ذات جودة  محطات التبرید المعیاریةھندسة النظم وخدمات ما بعد البیع، توفر  خبرتھا في

 التبرید. محطةعالیة ومصدر ثقة واحدة طوال مدة تشغیل 

 

 

 -انتھى-

 
 نبذة عن دایكن للصناعات: 

والتدفئة والتھویة ومنتجات التبرید وحلول دایكن للصناعات ھي شركة عالمیة رائدة في مجال تطویر وتصنیع مكیفات الھواء 

، إلى دمج 1924التطبیقات السكنیة والتجاریة والصناعیة المتقدمة وعالیة الجودة. وتسعى الشركة، التي تأسست في الیابان عام 

بشكل عام. وعلى  الخبرة مع التجربة وذلك إلنشاء تقنیات مبتكرة جدیدة من خالل توقع المتطلبات المستقبلیة للعمالء والمجتمع

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 
 

كاملة من معدات وأنظمة التكییف في وتعمل "دایكن الشرق األوسط وأفریقیا" على توفیر الدعم وخدمات ما بعد البیع، لمجموعة 

 .جمیع دول مجلس التعاون الخلیجي والشرق األوسط وأفریقیا


