
 
 

عالمة الجودة اإلماراتية للتميز من هيئة  تحصل على اعتماد الهوائية دايكنمبردات 

 اإلمارات

 (2016 نوفمبر -- دبي،)

تكييف الهواء المتطورة للتطبيقات وتوفير حلول اليابانية الرائدة عالمياً في مجال ابتكار  ،" دايكن"حصلت شركة 

 انظمة المبردات الهوائية.( عن EQMالسكنية والتجارية والصناعية، على اعتماد عالمة الجودة اإلماراتية )

عالمة الجودة اإلماراتية هي عالمة المطابقة الممنوحة للمنتجات التي يمكن أن تثبت االمتثال للمعايير في اإلمارات 

أو المعايير الدولية ويتم تصنيعها من قبل مؤسسة تعتمد نظام إدارة الجودة  الخليجدول وطنية والعربية المتحدة ال

ترخيص الستخدام عالمة الجودة اإلماراتية ينطوي على تقييم شامل للمنتج ال ة لضمان االمتثال المستمر. عمليةالفعال

 ن خالل االختبار والتفتيش.وكذلك نظام الجودة المستخدم من قبل الشركة المصنعة في اإلنتاج م

ى منحهم شهادة كابوزيو عل دايكن بأوروبا السيد كالوديو مصنعفي  التنفيذي للعملياترئيس الوفي هذا الصدد علق 

ية واالعتماد من قبل هيئة اإلمارات للمواصفات على عالمة الجودة اإلمارات ناحصولل"نحن فخورون  االعتماد بالقول

المحددة إماراتياً والمتمثلة  المواصفات اوذلك لمطابقته ن الهوائيةدايك المبردات بأنظمةوالمقاييس فيما يتعلق 

تقديم منتجات ة الشركة في طرح تقنيات جديدة ريادية ومؤكداً على استمراري     UAE.S 5010 - 5: 2014بـ

 لسوق.في اعالية الجودة 

وتقديم منتجات تتوافق ومتطلبات  بتصنيعيقوم  "دايكن"أن مصنع  تأظهر واالختبارات يشار إلى أن نتائج التفتيش

كما أن هذا  ،اعتماد هيئة المواصفات والمقاييس مارات العربية المتحدة مما منح الكفاءة والسالمة للطاقة في دولة اإل

 انموذج 336تم اعتماد وقد  االعتماد يضمن بدوره لدايكن أن تكون منتجاتها محط ثقة واختيار المستخدم النهائي.

  المبردات الهوائية.من 

عالمة الجودة اإلماراتية تعكس إن " الشرق األوسط وأفريقيا السيد ريوجي سانو "دايكن"رئيس  ، قالمن جانب 

. حيث للمستهلكينبتقديم أفضل المنتجات المتاحة وتظهر التزامها  لمعايير الدولية،االمتثال لعلى الشركة قدرات 

وحلول أكثر  أكبر في هذه الصناعة من خالل تقديم كفاءةوالرائدة النقطة المرجعية " دايكن"نسعى دائما الى ان تبقى 

 ". في السوق األعلى جودة منتجاتمن خالل طرح التكون صديقة للبيئة و ,ديناميكية في استخدام الطاقة

على موائمة منتجات الشركة الذي يعد بمثابة الدليل ، بملصق ضمان الجودة ختمتس الهوائية "دايكن" مبردات يذكر أن

بذلك واحدة من أولى العالمات التجارية  "دايكن"تعد ل، لمتطلبات السالمة وكفاءة استخدام الطاقة في هيئة اإلمارات



 
 

الحاصلة على شهادة عالمة الجودة اإلماراتية للمنتجات التطبيقية، األمر الذي يعكس  قليلة في قطاع تكييف الهواءال

 التزام الشركة وامتثالها لجميع اللوائح المحلية واإلقليمية للمقاييس من خالل ما تقدم  من منتجات.

 حول دايكن : 

 

ع مقرها الرئيسي في أوساكا، اليابان، يقوعالمياً، شركة رائدة في مجال التبريد والتكييف  هي للصناعات، "دايكن"

في المقام األول في  "دايكن"تشارك  .اً موظف 60,000أكثر من بلدا في جميع أنحاء العالم وتضم  145وتتواجد في 

جهزة التكييف والتدفئة والتهوية ومعدات التبريد، والمبردات ألما بعد البيع خدمات و بيعالتصنيع والو التطوير

 .  عن المنتجات الهيدروليكيةالمواد الكيميائية، فضالوغيرها من 

ما بعد البيع  الكامل للمستهلكين وتوفير خدمات الدعم وتقديمز يتعز( بالشرق األوسط وأفريقيافي دايكن تعنى شركة )

في جميع مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق  دالتبري لمجموعة كاملة من معدات تكييف الهواء وأنظمة

 . ألوسط وأفريقياا
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