
تقنية موجهة نحو المستقبل لتحسين الكفاءة وموثوقية محطة التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء الخاصة بك

دايكن أون سايت
المراقبة والتحكم 

بوحدات التبريد عن بعد
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 ما 
هو المقصود بمنصة 

دايكن أون سايت؟

 لماذا
دايكن أون سايت؟

 يقوم خادم سحابة دايكن أون سايت بجمع البيانات التشغيلية من نظام التحكم الخاص بمبرد دايكن 
ثم يقوم مركز سمارت دايكن بتحويل هذه البيانات إلى معلومات مفيدة على واجهة مستخدم صفحة 

 الموقع االلكتروني.
تملك خدمة دايكن أون سايت أدواراً للمستخدمين تم تحديدها بشكل مسبق مثل: 

المشغل 	
مقدم الخدمة 	
أخصائي دايكن 	

تم تصميم ميزات منصة دايكن أون سايت من أجل:
زيادة الجاهزية وتقليل التوقفات الطارئة  	
تحسين الكفاءة وتقليل هدر الطاقة 	
زيادة العمر التشغيلي وتجنب حدوث االهتراء والتلف بسبب سوء االستخدام 	
تقديم رؤية في استخدام المعدات بالشكل األمثل، بما في ذلك طلب المشورة من أحد خبراء دايكن 	

سوف نقوم بالجمع بين نظام المراقبة عن بعد الخاص بمنصة دايكن أون سايت وبرنامج الخدمة المكملة 
األنسب الحتياجاتك.

تمثل تكاليف التشغيل، مثل استهالك الطاقة والصيانة، نسبة 85% من الكلفة اإلجمالية لطول العمر 
التشغيلي للنظام. حيث يؤدي هدر الطاقة غير المكتشف والتشغيل غير الصحيح إلى زيادة التكاليف 

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث توقفات طارئة.

حل خاص باحتياجات العمالء 

نقل البيانات المشفرة

نقل البيانات المشفرة

محطة التبريد

تكلفة دورة العمر التشغيلي القياسية للمبرد )15 سنة(

الطاقة

االستثمار

%75

%15
%10

الصيانة

إّن استخدام منصة دايكن أون سايت في المراقبة والتحكم يعود بنتائج إيجابية من حيث التكاليف التشغيلية 
بالشكل األمثل طوال العمر التشغيلي للنظام: 

تحسين القدرة على التحكم والقياس  ›
تمكين المستخدمين من مراقبة النظام عن بعد  ›

التقليل من المخاطر في أقرب لحظة ممكنة  ›
المحافظة على عمل النظام أقرب ما يكون إلى الطريقة التي تم تصميمه بها  ›
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الطاقة

 اإلجراء
المتخذ

مخزن البيانات السحابية

التطبيقات الخاصة بشبكة 
االنترنت واإلنذار

اإلنذار ومراقبة األحداث على مدار الساعة   ›
طوال أيام األسبوع وعلى مدار السنة

نظام إنذار آلي  ›
تلقي تحديثات الخدمة أو اإلشعارات   ›

عبر البريد اإللكتروني
الوصول إلى تطبيق شبكة االنترنت الخاص   ›

بمنصة دايكن أون سايت 

خطة الخدمة المترابطة
تحليل وتشخيص اإلنذارات عن بعد   ›

من خالل خبراء دايكن
تقديم خدمة سريعة وموثوقة في الموقع  ›

يتم الجمع بين كافة المبادرات وخطة الخدمة   ›
الخاصة بدايكن األكثر مالئمة

سمارت سنتر
يقوم بتحويل البيانات إلى إجراءات

نقل البيانات المشفرة

بإمكانك ترك األمر لنا

المراقبة النشطة
تحليل وتشخيص اإلنذارات عن بعد   ›

من خالل خبراء دايكن
تقديم خدمة سريعة وموثوقة في الموقع  ›

كيف تعمل منصة دايكن أون سايت على تقديم الخدمة؟ 

مراقبة المكان أينما ومتى لزم األمر، وتحقيق رؤية كاملة وإمكانية تتبع 
لتركيب وحدة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

معلومات ومراقبة المسارات في الوقت الفعلي   ›
ال توجد برامج محلية مطلوبة  ›

الوصول الشخصي إلى واجهة المستخدم على شبكة اإلنترنت  ›
تقديم تقارير  › 

من خالل منصة دايكن أون سايت، نقوم بالعمل والتعاون 
مع المشغلين والمتخصصين.

معلومات للمشغل سهلة االستخدام  ›
أداة متطورة جداً تقدم أفضل خدمة في فئتها  ›

إيجاد الحلول عن بعد في حال توفر اإلمكانية، والتقليل من إجراءات   › 
التدخل في الموقع

تحويل كل الخبرة نحو الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة للطاقة 
وزمن التشغيل.
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مشغل

خدمة

دايكن
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