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كة مع "دايكن" وقع اتفاقية"االتحاد إسكو" ت ستبدال أنظمة التبريد في ال شرا

 ضمن المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل المباني "جافزا"

 1.3ماليين كيلو واط ساعي من الكهرباء و 3وحدة تبريد سيسهم في توفير  15استبدال 

 مليون من التكلفة السنوية على "جافزا"
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في تحقيق أهداف كفاءة الطاقة في إمارة دبي، أعلنت شركة االتحاد  تهامساهمتعزيز في إطار جهودها الرامية إلى 

كة مع "دايكن" ) ها اتفاقيةلخدمات الطاقة )االتحاد إسكو( مؤخراً عن عقد الستبدال وحدات التبريد  (Daikinشرا

كثر تطوراً وكفاءة في استخدام الطاقة، وذلك "جاالمنطقة الحرة في جبل علي القائمة في  ضمن المرحلة فزا" بأخرى أ

علي  قبلوتم توقيع االتفاقية من مباني المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا". مشروع إعادة تأهيل  الثالثة من

الشرق االوسط  شركة "دايكن رئيس و مدير عام يوجي مياتاو الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة "االتحاد إسكو"؛ 

   ".وافريقيا

وحدة تبريد جديدة  15وحدة تبريد قائمة بـ  15وسيسهم هذا المشروع، الذي ستقوم "دايكن" من خالله باستبدال 

كيلو واط ساعي من الكهرباء، وبالتالي توفير ما يصل إلى  3,019,679"جافزا"، في توفير  مبنى من مباني 11في 

درهم سنوياً. وتصل فترة االسترداد في هذا المشروع، الذي من المقرر أن يتم االنتهاء منه في غضون  1,343,757

 سنة.  4.96سنوات، إلى  3.7

وتضم "جافزا" العديد من المناطق والمرافق واألبنية التي تشتمل على مجموعة واسعة من األعمال. وتتعاون 

ل تحولها إلى منطقة ذات كفاءة في استخدام الطاقة، حيث جددت "االتحاد إسكو" مع "جافزا" من أجل تسهي

كتها معها في شهر سبتمبر من العام الماضي من أجل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل المباني.  شرا

أنظمة المشروع، عمليات إعادة تأهيل هذا إجراءات ترشيد الطاقة التي اقترحتها "االتحاد إسكو" كجزء من  وتتضمن

  الت الجافة. بو  وتركيب الم   (LEDالتدفئة والتهوية وتبريد الهواء، واستبدال مصابيح اإلنارة التقليدية بمصابيح "ليد" )
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اليابانية الرائدة في مجال تصنيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التي تركز  وتعد "دايكن" إحدى الشركات

إعادة تأهيل  ذلك واستفادت العديد من مشاريع "سوبر إسكو"، بما فيعلى تعزيز الجوانب البيئية وكفاءة الطاقة. 

ن مبنى مطار دبي، ومباني مكتب مساكن العمال في "جافزا"، ومباني الوصل، وخور دبي للجولف، والمرحلة األولى م

 التأجير في "جافزا"، واألحواض الجافة، من القدرات التقنية لشركة "دايكن" في مجال توفير الطاقة. 

العالية،  التبريد بالمياه والهواء التي تتميز بموثوقيتها وكفاءتها أنظمةبتوفيرها  عرف شركة "دايكن"ت  وقال الجاسم: "

تدرك الشركة و  ( والسبليت االنفرتر,VRVوأنظمة ) مناولة الهواء ووحدات التهوية بالمروحةوحدات  إضافة إلى توفير

ً التزامنا بتحويل البيئة المبنية في دبي إلى مثال رائد لكفاءة الطاقة في المنطقة والعالم ونحن واثقون من  ،تماما

المرحلة الثالثة من مشروع إعادة قدرات "دايكن" في المساهمة بإنجاح مشروع استبدال وحدات التبريد ضمن 

ويسعدنا الدخول في هذه تأهيل المباني في "جافزا"، والذي سينجم عنه تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة والتكاليف. 

االتفاقية االستراتيجية مع "دايكن"، والبناء على تعاوننا الناجح مع الشركة في الماضي، من أجل تعزيز مساهمتنا 

    ." 2030% بحلول العام 30في تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة المتمثل مارة في تحقيق هدف اإل

في يتمثل التزامنا في دعم برنامج إعادة تأهيل المباني الذي تنفذه "االتحاد إسكو" " مياتايوجي من جهته، قال 

كتنا  والعالم.يتماشى مع جهودنا لدعم مبادرات كفاءة الطاقة في المنطقة بما ، ةالتقني الجوانب وستتيح لنا شرا

خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا األسمى المتمثل في خلق قيمة جديدة لحل التحديات األخيرة مع "االتحاد إسكو" 

، حيث نعزو مكانتنا الرائدة في السوق إلى مجموعة الة وموثوقة لشركائنا وسنواصل التزامنا بتوفير حلول فع  ، البيئية 

   الطاقة."  استهالك في مجال كفاءة  تنانقدمها لضمان أداء ال مثيل له لمختلف أنظممن خدمات الدعم التي 

بهدف دعم رؤية إمارة دبي الهادفة  2013وتأسست "االتحاد إسكو"، أحد مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي، في العام 

عمليات التدقيق واقتراح  وتقوم الشركة بإجراء. 2030% بحلول العام 30إلى تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 

ما يجعل دبي أقرب من تحقيق أهدافها في مجال بمعايير ترشيد الطاقة لكبار مقاولي البناء ومطوري العقارات، 

 االستدامة.

 -انتهى-

 


