
 مع شركة دايكن للتجاربمركز  إميتيك تعلن عن افتتاح أول
 أنظمة التكييف والتبريد مرئية عادة في الالمّيزات غير المركز يسّلط الضوء على 

 
، ‘إميتيك’أعلنت  ,اليابانية المتخصصة بتطوير وتصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء‘ دايكن’مع شركة  بالتعاون 

-دايكن’الرائدة بمجال توفير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحلول الهندسية المبتكرة، عن افتتاح مركز المجموعة 
  . 2018نوفمبر  14في بمدينة دبي،  القوزفي  ‘جاربإميتيك للت

ة، كما يسّلط الضوء ية الرئيسالسكنية والتجاري تحاكي بيئة المشاريعويقّدم المركز الجديد، والذي ُيعتبر األول من نوعه، تجارب 
يتيح لجميع المتخصصين وُصّناع القرار استكشاف وتجربة المفاهيم  مماعلى أنظمة تكييف الهواء المريحة وعالية الكفاءة، 

 في عمليات التركيب والتجهيز.الشركة النهج الفريد الذي تتبعه فهم ، و ‘دايكن’والتقنيات التي تقّدمها شركة 
، ونشر التقنيات الجديدة والمبتكرة، مع التركيز بشكٍل مامشاركة خبراتهب‘ إميتيك’و ‘دايكن’ الجديدة التزام وتعكس هذه الخطوة

خاص على أجهزة ومعّدات تكييف الهواء ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال 
 أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

ن ويمكّ  ،في عمليات التركيب وطرق العزلالعالية لجودة امستويات في إبراز مفهوم التركيب المكشوف في السقف  ويساهم
التحقق بشكٍل مباشر من مستويات األداء والضوضاء في األنظمة. باإلضافة إلى ذلك، توفر الشركة نظام التحّكم من لعمالء ا

اص بإدارة المباني، والذي يتم تركيبه لتعزيز كفاءة المعّدات واآلالت، وتتبع ( الخIntelligent Touch Managerالذكي )
 .مستويات استهالك الطاقة

ن والمتخصصين وُصّناع القرار من المصممين والمهندسين المعماريين هلكيوسيوفر المركز الجديد تجربة تفاعلية وعملية للمست
واتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار أنظمة تكييف الهواء ذات الكفاءة العالية ين، وذلك من أجل اكتساب فهٍم أفضل يستشار واال

 في استهالك الطاقة، والمثالّية لجميع التطبيقات واالحتياجات.
، إلى جانب مجموعٍة من ‘دانوب العقارية’والشريك في  التنفيذي ن، المديراوحضر حفل افتتاح المركز السيد عاطف رحم

 .وشركات االستشارات والمقاوالت الرائدة ةمثلي شركات التطوير العقاريالشخصيات البارزة وم
دايكن الشرق األوسط ’وفي معرض كلمته خالل حفل االفتتاح، قال يوجي مياتا، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

في دولة اإلمارات. وستسهم  ينعتمدالمأحد الموزعين  ،‘إميتيك’مركز بالتعاون مع ال"نحن متحمسون جدًا الفتتاح ‘: وأفريقيا
نظمتنا عالية الكفاءة التي تعتمد تقنية الضاغط العاكس والترويج ألالسوق، في ‘ دايكن’هذه الخطوة في ترسيخ حضور 

، فضاًل عن تمكين عمالئنا من اختبار أنظمتنا، واالطالع بشكٍل مباشر VRV)اإلنفرتر( وأنظمة تدفق سائل التبريد المتغير 
 ."‘دايكن’مة التي تقّدمها أنظمة المزايا العملّية والقيّ  على

تعزز التفاعل عبر منصًة مبتكرة  التجارب"سيمثل مركز ‘: إميتيك’بدوره، قال راهول دوراجكار، المدير التنفيذي لمجموعة 
أنظمة  منأفكار الجيل القادم لعمالء، وتعزيز مبادرات التعاون واإلبداع المشترك، وتطبيق لالتكنولوجيا المتقّدمة تبسيط فهم 

سيفسح المركز الجديد أمام ممثلي القطاع فرصة االطالع على مجموعة واسعة من التقنيات و التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. 
 عن ، واستكشاف تطبيقاتها الجديدة بمجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فضالً ‘دايكن’المتطورة والناشئة التي تقّدمها 
 ."في هذا المجال ناوخبرات ناالتعّرف عن كثب على حلول

التجارب تساعد مراكز في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا: "‘ دايكن’من جانبه، قال تونا جولينك، نائب رئيس إدارة المبيعات لدى 
أحيانًا، قد . بشكل حي جهزةاألعمل على اتخاذ قرارات أفضل، حيث يمكنهم اختيار تقنية تكييف الهواء بعد مراقبة هلكين المست
 بالتالي تكمن أهمية هذا المركز في إبراز جودة المنتجات بشكل ملموس."، في مجال المكّيفات غير مرئيةالجودة تكون 

 -انتهى  -



 
 نبذة عن إميتيك

الهندسة الكهربائية والميكانيكية، هي شركة رائدة في توفير الحلول الهندسية المبتكرة، وذلك بما يشمل عقود عمليات ‘ إميتيك’
 واألعمال المتعّلقة بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وسّخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، وأنظمة إدارة المرافق. ويقع

ألساسي المتمثل في المقر الرئيسي للشركة في الشرق األوسط في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. واستنادًا إلى هدفها ا
في تصدر مجال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الكهروميكانيكية، بدءًا من عمليات ‘ إميتيك’تحقيق التميز، نجحت 

 تطوير التصاميم، ووصواًل إلى عمليات التركيب واالختبارات والتشغيل والصيانة.
المتخصصة بحلول سخانات المياه العاملة ‘ جاوزر’وشركة ‘ دايكن’مع عالمات تجارية رائدة عالميًا مثل ‘ إميتيك’وتتعاون 

بالطاقة الشمسية؛ كما تقدم منتجات مستدامة في السوق وفق معايير استثنائية على صعيد خدمة العمالء وخدمات الدعم لمرحلة 
 ما بعد البيع.

 
 نبذة عن دايكن

ر أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ويعمل لديها أكثر من هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفي‘ دايكن للصناعات’
في المقام األول على تطوير وتصنيع وبيع أنظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية، ‘ دايكن’ألف موظف حول العالم. وتركز  70

ل خدمات ما بعد البيع. ويقع مقر والمبردات، وكذلك منتجات الزيوت الهيدروليكية، باإلضافة إلى تقديم أفض ومعدات التبريد
 .بلداً  150، باإلضافة حضورها في مصنعًا حول العالم 90في مدينة أوساكا اليابانية، وتمتلك ‘ دايكن للصناعات’

فريقيا،  توفير خدمات ما بعد البيع لمجموعة متكاملة من معّدات وأنظمة تقوم دايكن ببيع وتسويق و في منطقة الشرق األوسط وا 
 هواء التي تقدمها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا.تكييف ال


