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 أهمية جودة 

الهواء الداخيل

وفًقا ملنظمة الصحة العاملية، "ميثل التلوث الهوايئ، سواًء من املصادر 
الخارجية أو الداخلية، أحد أكرب األخطار البيئية عىل الصحة عاملياً"، 

ويتسبب بحدوث 7 ماليني حالة وفاة سنوياً يف جميع أنحاء العامل.

يقضي الناس 90% من حياتهم داخل البيوت )والبعض أكثر من ذلك، مثل كبار السن( وقد أدى ذلك إلى زيادة مستوى مسببات تلوث الهواء الداخلية بمقدار 2-5 مرات أكثر من 

مستويات التلوث الخارجية. 

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء الداخلي إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى القصير والطويل. هناك أيضاُ أدلة متزايدة على أن تلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية، وقد يكون 

عامالً مسبباً لحاالت مثل االكتئاب والهوس. كما يمكن أن يمتد تأثيره الضار على قدرة األطفال على التعلم ونقاهة المريض وإنتاجية اليد العاملة.

 يمكن لجودة الهواء الداخلي السيئة )والبيئات الداخلية السيئة بشكل عام( أن تقود إلى نتائج متدنية بالنسبة إلى أصحاب المباني: حيث يمكن أن تؤدي المطالبات من المؤجرين

 والمستأجرين إلى ضرورة تنفيذ أعمال إصالح مكلفة على مستوى بنية المبنى وأنظمة الرصد والتقييم )من اإلضاءة إلى مراقبة المناخ وما شابه ذلك( ويمكن أن يسبب ذلك ارتفاع

تكاليف التشغيل وبالتالي التأثير على القيم النقدية للسوق واإليجارات.

ملاذا "دايكن" ؟
نحن يف دايكن نعتمد عىل سنني خربتنا الطويلة التي تزيد عن 90 عاماً كرشكة رائدة 
يف صناعة أنظمة التدفئة والتربيد وتكييف الهواء لتقديم الحلول والخدمات بأعىل 

جودة وكفاءة. 

نقاء  أكرث  داخلية  مناخات  توفري  يف  توجهنا  دايكن  من  الهواء  تنقية  وحدة  تدعم 
نويل  ألننا  ونظرا  العامل.  حول  التجارية  واملساحات  واملكاتب  املنازل  ضمن  وصحة 
كوكبنا الرعاية الكاملة، فقد تم تصميم أجهزة تنقية الهواء لدينا وتزويدها بأحدث 
تقليل  إىل  باإلضافة  الدنيا  الحدود  يف  فيها  الطاقة  استهالك  يكون  بحيث  التقنيات 

البيئية.  التأثريات 

الخربات  أفضل  بتقديم  نقوم  أن  الهواء  بجودة  التزامنا  يتضمن  ذلك،  إىل  إضافة 
املوقع، وصوالً إىل  الفني والرتكيب يف  الدعم  من  الخدمات، بدءاً  لعمالئنا يف مجال 
الصيانة. إن خرباؤنا متواجدون هنا من أجل  استكشاف األخطاء وإصالحها وإجراء 

تقديم املساعدة لتحقيق  املناخ املثايل. 



وحدة تنقية الهواء

تم تصميم وحدة تنقية الهواء من دايكن 
لتتوافق مع متطلبات تنقية الهواء املدرجة يف 
املعيار 170 للجمعية األمريكية ملهنديس التربيد 
والتدفئة وتكييف الهواء الخاص بتهوية مرافق 

الرعاية الصحية.

غالف معزول بعازل صويت	 
تنقية الهواء عرب ثالث مراحل مع مصباح األشعة فوق البنفسجية	 
 	EN 1822 وفقاً ملعيار "HEPA" تم اختبار املسح التلقايئ لفلرت
 	"HEPA" أضواء إشارة خاصة بتشغيل الوحدة وأخرى للتحذير من اتساخ فلرت

تم تجهيز وحدة تنقية الهواء من "دايكن" بتقنية تنقية ذات ثالث مراحل من خالل فالتر HEPA التي تصل كفاءة االمتصاص فيها إىل 99,99% من الجسيامت الصغرية. إن 
وحدة تنقية الهواء هذه قابلة للنقل ومصممة من أجل تنقية ما يصل إىل CFM 1000، وهي مناسبة للخدمة يف املرافق الصغرية واملتوسطة الحجم مثل مرافق الرعاية الصحية 
لتحويل غرف املرىض العادية إىل غرف عزل ذات ضغط سلبي برسعة وبتكلفة منخفضة. كام أنها تعمل كجهاز إلعادة تدوير الهواء يف أي مساحة مكيّفة وبالتايل توفري تغيريات 

يف الهواء تكافئ الهواء الخارجي )تغريات الهواء يف الساعة( مام يقيض عىل العدوى املنقولة بالهواء. 

ميكن تشغيل وحدة تنقية الهواء يف أي من األوضاع التالية:
1.  تدفق الهواء بنسبة  %100
2.  تدوير الهواء بنسبة %100

تم تزويد هذه الوحدة القوية مبروحة تربيد تعمل بالتيار املرتدد مع إمكانية التحكم بالرسعة القابلة للتغيري 
وميكنها توفري تدفق للهواء بحجم يرتاوح ما بني CFM 300 إىل CFM 1000. تضمن مروحة التربيد مستويات 

صوت منخفضة إىل جانب الكفاءة العالية. 

تصميم عمودي صغري يشغل مساحة 0.35 مرت مربع	 
تدفق حجمي اسمي للهواء مبقدار CFM 1000، قادر عىل توفري 12 عملية 	 

استبدال يف الساعة لهواء الغرف بحجم يصل إىل 5000 قدم مكعب من الهواء
سامكة الغالف 1.0 مم من الصلب املجلفن امللون مع سطح نهايئ أملس مطيل 	 

بأحد ألوان منوذج ألوان "رال 9002" املعيارية
تتوفر خيارات ألوان رال أخرى للغالف	 

إضاءة عىل املنتج

األبعاد:

1315 مم )ارتفاع( × 622 مم )عرض( × 562 مم )عمق(
التغذية الكهربائية المناسبة: 

240-220 فولت / 1 فاز / 60-50 هرتز



قاعات املؤمترات

تُستخدم وحدة تنقية الهواء من أجل تنقية الهواء وتنظيفه يف األماكن األكرث أهمية.

املطاعم

املدارس

مرافق الرعاية الصحية

التطبيقات

املكاتب



املطارات
املجالس

ردهة الفندق

البدنية اللياقة  مراكز 
التجارية املراكز 

تعقيم غرف الفندق



مخطط الوحدة

 "HEPA" فلرت

مروحة تربيد عالية الكفاءة 
تعمل بالتيار املرتدد

 مصباح األشعة 
البنفسجية فوق 

 MERV 8 فلرت
فلرت كربوين

عجالت صغرية دوارة

مكونات الوحدة

فلتر ميرف 8 ميغا بليت 

تم توثيق أداء فلرت مريف 8 من خالل نتائج االختبار الذي أجري يف مخترب مستقل تابع 
لطرف ثالث. 

مستويات عالية لسعة تخزين الغبار – عمر تشغيل أطول للفلرت
بنية قوية متتلك أعىل مقاومة الخرتاق الجسيامت

شبكة معدنية قوية واسعة مجلفنة
 الحدود الدنيا لهبوط الضغط أثناء العمر التشغييل وهذا يعني انخفاض استهالك الطاقة، 

حسب تصنيف- يو إل

فلتر كربوني أيه أم أير®/سي )اختياري(
حل اقتصادي للعديد من مشاكل امللوثات الغازية مبا يف ذلك، الروائح.

فالتر لوحات مطوية مصنوعة من وسائط الكربون املنشط
الحد األدىن لقيمة الفعالية التي يسجلها الفلرت "مريف 7 "

تصنيف– يو إل 



مصباح األشعة فوق البنفسجية

مصباح أشعة فوق البنفسجية عايل املردود )254 نانومرت( لتثبيط نشاط الفريوسات والبكترييا 
والفطريات

فالتر هيبا استرو سل 3 

فالتر "هيبا" اتش 14 بفعالية امتصاص تصل إىل 99.99% للجسيامت الصغرية عند قطر 0.3 ميكرون
مساحة تغطية كبرية منخفضة املقاومة لتقليل تكاليف التشغيل
يوفر إطار األملنيوم املؤكسد املقاوم للمواد الكيميائية قوة فائقة

تصنيف– يو إل

دوالب دفع عايل الكفاءة مصنوع من شفرات أملنيوم منحنية للخلف 
 IP 44 محرك عايل الكفاءة يعمل بالتيار املرتدد بتصنيف

أصوات ضجيج منخفضة
عمر خدمة طويل

مروحة تبريد عالية الكفاءة تعمل بالتيار المتردد

 مفتاح التشغيل واإليقاف / فلتر متسخ /

التحكم في السرعة

عجالت صغيرة دوارة

لوحة التحويل )اختياري(
لتوصيل طرد الوحدة بسهولة باملجاري املرنة عند استخدام وضع تدفق الهواء بنسبة %100 

)غرف الضغط السلبي(
مناسبة ملجاري مرنة قطرها 10 بوصة

لوازم السالمة
يتم توفريها عىل مدخل ومخرج الوحدة وفقاً للوائح )إدارة السالمة والصحة املهنية(

 مفتاح التشغيل واإليقاف مع ضوء أخرض لإلشارة إىل أن الوحدة عىل وضعية 	 
التشغيل وبحالة عمل.

ضوء أحمر لإلشارة إىل أن فلرت "HEPA" متسخ ويتطلب استبداله 	 
 أداة تحكم يدوية بالرسعة لتوفري تحكم غري محدود يف الرسعة القابلة للتغيري 	 

ما بني 0% و %100

 نظام محمول وقابل للقفل مزود بعجالت قوية لسهولة الحركة
والتنقل من غرفة إىل أخرى



المواصفات الفنية

وحدة تنقية الهواء 1000 من دايكنالنموذج

من الفوالذ املطيل مسبقاً )منوذج ألوان رال 9002 املعيارية(الغالف

CFM1000السعة – تدفق الهواء االسمي 

مروحة تربيد تعمل بالتيار املرتدداملروحة

قابلة للتغيريالتحكم بالرسعة

CFM1000توربينينطاق تدفق الهواء

650دفع

480هادئ

KW0.5قوة املحرك

dB)A(43/50/54توربيني/ دفع/ هادئضغط الصوت

فلرت MERV8نوع فلرت الهواء

فلرت كربوين )اختياري(

HEPA H14 فلرت

254 نانومرتمصباح األشعة فوق البنفسجية

1315×622×562ارتفاع × عرض× عمق )مم(أبعاد الوحدة

90كيلوغراموزن الوحدة

دليل االختيار السريع

معدل تغري الهواء
 الحجم االسمي للغرفة تغريات الهواء كل … 

القابلة للتنظيف 
 املساحة االسمية للغرفة 

القابلة للتنظيف

مرت مربعمرت مكعبدقائق

230850283

415425142

61028394

87.521271

10617057

12514247

مالحظات:
CFM 1000  1- تم اعتامد التدفق الحجمي االسمي للهواء وهو

2- تم اعتبار ارتفاع الغرفة 3 أمتار

التطبيق                                       
 معدل تغري الهواء 

املوىص به

2-4الصفوف الدراسية

2-8املكاتب

4-8املطاعم

5-8صاالت السينام

4-6النادي الريايض

5-8املستشفى

لغاية 15املخترب

 يعتمد معدل تغيير الهواء الموصى به على نمط االستعمال

مالحظات:
 BS EN ISO 3747:2010 تم قياس مستويات طاقة الصوت وفق معيار
تم حساب ضغط الصوت )سطح القياس المتوازي( على مسافة 1.5 متر

الخطوة 2: حدد عدد الوحدات املطلوبة اعتامداً عىل معدل تغيري الهواء ومساحة الغرفة القابلة للتنظيف.الخطوة 1: حدد معدل تغيري الهواء بناًء عىل منط االستعامل.



مخطط األبعاد

622

65

12
50

562

HEPA فلتر

مصباح األشعة 

البنفسجية فوق 

فلرت كربوين 2 انش

فلتر أولي 2 أنش



الدليل مواصفات 
وحدة تنقية الهواء 1000 من دايكن 

بنية الوحدة

تصميم عمودي مع غالف للوحدة بسامكة 1.0 مم مصنوع من الفوالذ املجلفن املطيل 

مسبقاً، مع سطح ناعم مطيل باللون األبيض )منوذج ألوان رال 9002 املعيارية(   

العزل  يتمتع  أن  يجب  مم.   25 بسامكة  صويت  عازل  باستخدام  الوحدة  عزل  يجب 

العضوية  املركبات  من  منخفضة  مستويات  مع  والفطريات  للبكترييا  ممتازة  مبقاومة 

املتطايرة.

إدارة  لوائح  مع  يتوافق  مبا  الوحدة  ومخرج  مدخل  عىل  السالمة  لوازم  توفري  يجب 

الوحدة محمولة عىل عجالت صلبة وقوية  تكون  أن  املهنية. يجب  والسالمة  الصحة 

الحركة. لسهولة 

الفلرتة مراحل 

 يجب أن تكون الوحدة مجهزة بتقنية تنقية ثالثية املراحل إىل جانب مصابيح األشعة 

البنفسجية. فوق 

الفلرت األويل

أدىن.  الفعالية MERV8 كحد  املتوفرة ضمن تصنيف  األولية  الفالتر  أن تكون  يجب 

مخترب  ضمن  إجراؤه  يتم  الذي  االختبار  نتائج  خالل  من  الفلرت  فعالية  توثيق  يجب 

مستقل تابع لطرف ثالث.

عمر  لضامن  الغبار  لجسيامت  استيعاب  سعة  بأعىل  األولية  الفالتر  تتمتع  أن  يجب 

تشغييل أطول للفلرت. يجب أن تكون الفالتر املتوفرة ضمن تصنيف "يو إل".

الكربوين الفلرت 

فيها  الوسطى  والطبقة  املطوي  اللوحى  النوع  من  الكربونية  الفالتر  تكون  أن  يجب 

 مصنوعة من الكربون املنشط وفعالة ضد الروائح. يجب أن تكون الفالتر املتوفرة ضمن 

تصنيف "يو إل". 

 HEPA فلرت

يجب أن تكون فالتر HEPA من النوع H14 وذات كفاءة امتصاص تصل إىل %99.99 

إطار  الفلرت عىل  الوسطى من  الطبقة  تحتوي  أن  الصغرية. كام يجب  الجسيامت  من 

املتوفرة  الفالتر  تكون  أن  ينبغي  الكيميائية.  للمواد  املقاوم  املؤكسد  األلومنيوم  من 

من ضمن تصنيف "يوإل". ينبغي تركيب فلرت HEPA يف الجزء العلوي من املروحة 

باعتباره املكون األخري للوحدة .

مصباح األشعة فوق البنفسجية

نانومرت(   254( واملردود  الكفاءة  عايل  البنفسجية  فوق  لألشعة  مصباح  توفري  يجب 

الفريوسات والبكترييا والفطريات. لتثبيط 

املروحة

يجب أن تكون مروحة التربيد من نوعية املراوح التي تعمل بالتيار املرتدد باستخدام 

األلومنيوم.  من  مصنوعة  الكفاءة  عالية  للوراء  منحنية  بشفرات  مزود  دافع  دوالب 

.IP44 يجب أن تتمتع املحركات بحد أدىن من الحامية وفق الكود

التحكم والتشغيل وحدة 

يجب توفري ما هو وارد أدناه كحد أدىن للتحكم يف الوحدة وتشغيلها:

 • مفتاح تشغيل/ إيقاف مع ضوء أخرض لإلشارة إىل أن الوحدة عىل وضعية التشغيل 

وبحالة عمل.   

• ضوء أحمر يشري إىل أن فلرت "HEPA" متسخ ويتطلب استبداله.

للتغيري  القابلة  الرسعة  يف  محدود  غري  تحكم  لتوفري  الرسعة  يف  يدوي  تحكم   • 

  بني 0% و %100

التحويل ]ملحقات[ لوحة 

يجب   .%100 بنسبة  الهواء  تدفق  استخدام وضعية  أجل  اللوحة من  تصميم هذه  تم 

توفري لوحة التحويل لسهولة توصيل طرد الوحدة مبجاري مرنة قطرها 10 انش.



نبذة عن مصنع وحدة 
الهواء معالجة 

إن مصنع وحدة معالجة الهواء من دايكن والذي مقره في دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة، هو منشأة مجهزة جيداً تم بناؤها لتصميم وتصنيع وتجميع مجموعة متنوعة 

من المنتجات والحلول ضمن مجموعة منتجات دايكن الواسعة. 

شهادات المصنع



www.daikinmea.com

تم إعداد هذا المنشور بقصد توفير المعلومات فقط، وال يشكل عرضاً ملزماً لشركة "دايكن الشرق األوسط وأفريقيا. قامت شركة "دايكن الشرق األوسط وأفريقيا بتجميع محتوى هذا المنشور  	
وفق أفضل المعلومات المتوفرة لديها. كما ال يتم تقديم أي ضمان صريح أو ضمني من ناحية  شمولية المحتوى أو دقته أو موثوقيته أو مالئمته لغرض معين موجود في محتواه والمنتجات 

والخدمات المقدمة فيه. إّن المواصفات الواردة فيه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. حيث ترفض "دايكن الشرق األوسط وأفريقيا" بشكل صريح تحمل أي مسؤولية تجاه أي ضرر مباشر أو غير 
مباشر، بالمعنى الواسع، مما ينشأ عن أو يتعلق باستخدام و/ أو تفسير هذا المنشور. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة دايكن الشرق األوسط وأفريقيا. 
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