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KSA
At a house in al Ryad

Rooftop of a house in
al Ryad on 1-Jun-2013

Rooftop of a house in
al Ryad on 23-Oct-2011
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http://kdk.jp

تمت الطباعة في ا�مارات العربية المتحدة

K-ERV001A1 :  كتيب رقم
08 .17 

• تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

• قد تختلف قليًال ا�لوان الفعلية عن تلك الموضحة في الصورة.

المواصفات 

جهاز 
تبادل 

الحراري 

الهيكل 
الرئيسي

صندوق 
المرشح 

حجم تدفق الهواء (متر مكعب في الساعة)

مستوى الضوضاء [ ديسيبل (أمبير)]
استهالك الطاقة [وات]

المجال

التبريد

التبريد
التدفئة

التدفئة

تبادل درجة الحرارة 
(%)

تبادل المحتوى 
الحراري (%)

(S) ح ح E25DZUA(S) + صندوق المرشِّ ح E35DZUA(L) + صندوق المرشِّ E50DZUA + صندوق المرشِّ

الحجم (مم)
الوزن

RA/SA/EA قطر ا�نبوب

قطر ا�نبوب من الناحية  المفتوحة

التركيب 

الحجم (مم)
الوزن

متوفر

8628 JIS B ُتقاس المعامالت وفق� للمعيار @



حالة االستخدام

كن حذر� من الجليد والندى

طريقة اختبار التكثيف في جهاز التبادل الحراري وفق للمعيار JIS B8628:2003 الملحق رقم 5 (المواصفات)

• حالة الهواء الخارجي
يتراوح نطاق درجة الحرارة من -10 درجة مئوية و+50 درجة مئوية، وتصل الرطوبة 

النسبية إلى %85 أو اقل.
• حالة الهواء الداخلي

ارجع إلى حالة الهواء الداخلي في غرفة المعيشة.
• متطلبات التركيب:

كما هو الحال في حالة الهواء الداخلي.
يشير مصطلح الهواء الداخلي إلى الهواء الموجود في غرف المعيشة المزودة بمكيف 

الهواء. وغير مسموح باستخدام الجهاز في المبردات أو ا�ماكن ا�خرى التي تتغير بها 
درجات الحرارة بصورة كبيرة حتى إذا كان نطاق درجة الحرارة مقبوًال.

شبع
 الت

ى
حن

من

• كما هو موضح في الشكل الموجود على الجانب ا�يمن، من المفترض أن ُيجرى توضيح نظام تكييف الهواء الماص لدرجة الحرارة العالية 
 (A) على شكل خط الهواء، ومن ثم يحدث تبادل حراري للهواء المرتفع درجة حرارته (B) ونظام التكييف الماص لدرجة حرارة منخفضة (A)

من خالل الوحدة والنقطة (C) التي تمثل اتجاه منحنى التشبع. في هذه الحالة، سيؤدي ذلك إلى تكون ندى أو الجليد داخل الوحدة. 
ولتجنب حدوث ذلك، فيجب عليك رفع درجة الحرارة المنخفضة للهواء (B) لتصبح ( 'B) للوصول إلى ( 'C) أسفل منحنى التشبع قبل 

استخدام الوحدة.
 Âُيجري على جهاز التبادل الحراري في  المصنع من جانب شركتنا عملية التكثيف دون اختبار تساقط قطرات المياه في الحاالت التالية اعتماد •

على المعيار JIS B 8628:2003، إذا كان استخدام جهاز التكييف أقوى من اللوح التالي، فقد يؤدي ذلك إلى تكون الجليد أو الندى.

التصنيف

التبريد في الصيف

التدفئة في الشتاء

التدفئة في الشتاء

JIS B 8628:2003 ُتحسب درجة الحرارة النسبية وفق� للمعيار@

تشغيل

تشغيل

إيقاف

الحالة الداخلية
درجة حرارة 

بصيلة المصباح 
الجافة

درجة حرارة 
بصيلة المصباح 

المبللة

@ الرطوبة 
النسبية 
(مرجع)%

درجة حرارة 
بصيلة المصباح 

الجافة

درجة حرارة 
بصيلة المصباح 

المبللة

@ الرطوبة 
النسبية 
(مرجع)%

حالة 
التشغيل

الحالة الخارجية

الوقت 
المقيس

م)
ج

ك
م/ 

ج
ك

ة (
لق

ط
لم

ة ا
وب

ط
الر

درجة حرارة البصيلة الجافة (درجة مئوية)

معلومات عامة
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معلومات عامة

تحذيرات

• ُيوَصى بتركيب غطاء ا�نبوب لمنع تكون الرياح القوية من الخارج. ُيرَجى إيقاف عمل الوحدة أثناء هبوب الرياح القوية والعواصف الرملية حيث يمكن أن 
تدخل في الغرفة بطول أنبوب الهواء.

• ُيرَجى قراءة التعليمات بعناية عن ا�جزاء التي ُتباع منفصلة أثناء التركيب.
• قم بإجراء العزل الحراري لÈنبوب.

1- الهواء الخارجي بارد شتاًء، ولكن عندما يدخل الهواء الجاف في ا�نبوب يتكون الندى في ا�نبوب الخارجي.

2- هواء العادم دافئ في الغرفة، ولكن عندما يخرج الهواء الرطب من الغرفة يتكون الندى في ا�نبوب الداخلي.

وختام�، يفضل تركيب العزل الحراري لÈنبوب الخارجي.
• ُيفتَرض أن يتم التركيب ا�فقي �نبوب الهواء الذي يربط بين وحدة صندوق المرشح وجهاز التبادل الحراري.

مخطط التركيب
مسمار تعليق السقف

غطاء أنابيب
الشبكة (بضاعة 

سوقية)

RA (الهواء 
الراجع)

أنبوب مزود بعزل حراري 
(بضاعة سوقية)

صندوق المرشح 
(يباع منفصًال)

أنبوب مزود بعزل 
حراري (بضاعة 

سوقية)

EA (هواء 
العادم)

O (الهواء 
A

الخارجي)

  جهاز التبادل الحراري

SA (هواء 
ا�مداد)

OA (الهواء 
الخارجي)

EA (هواء العادم)
(ا�نبوب الخارجي)

وحدة التحكم عن 
ُبعد (ُتباع منفصلة) 

EB90SA

غطاء الصيانة 
غطاء ا�نبوب الخارجي 
(بضاعة سوقية) (لمنع 

الرياح القوية)

أنبوب هواء الغرفة

RA (هواء 
الغرفة)

SA (هواء 
ا�مداد)
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E35DZUA و E25DZUAخاص بـ)E50DZUخاص بـ) الوحدة: مم

مدخل 
الهواء

أجزاء تعليق 
السقف اسحب وحدة 

المرشح

مخرج 
الهواء

مدخل 
الهواء

اسحب وحدة 
المرشح

مخرج 
الهواء

الوحدة: مم

وحدة صندوق المرشح

وحدة صندوق المرشح

ح على بيئة االستخدام، ويجب استبدال المرشح القديم بآخر جديد عند الحاجة. يتوقف العمر االفتراضي للُمَرشِّ

يتأثر حجم الهواء وكفاءة المرشح نظًرا الختالف بيئات العمل ووقت العمل.  ففي حال تحول المنطقة المؤشر عليها بالسهم بأكملها إلى اللون ا�سود، فحينئٍذ يلزم تغيير المرشح.

م

1

2

3

4

المادة

لوح فوالذ مجلفن

أكريلونتريل بوتادين ستايرين

نسيج غير محبوك

لوح فوالذ مجلفن

الكمية

1

2

2

4

اسم القطعة

ا�طار

محول

مرشح خارجي

نظام تعليق السقف

م

1

2

3

4

المادة

لوح فوالذ مجلفن

أكريلونتريل بوتادين ستايرين

نسيج غير محبوك

لوح فوالذ مجلفن

الكمية

1

2

2

4

اسم القطعة

ا�طار

محول

مرشح خارجي

نظام تعليق السقف

اسم المنتج

مرشح بديل
لوحدة صندوق 

المرشح

مرشح بديل لوحدة 
جهاز التبادل 

الحراري

العمر االفتراضي الطراز المناسبطراز المرشح
للمرشح

مالحظات المرشح/ المرشحات 
متضمن

2

2

1

1

1

من شهرين وحتى 
أربعة أشهر

تنظيف شهري

6 أشهر

الملحقات

(DZUA خاص بسلسلة)

الطاقة: 

معدل الفولتية: 

حجم الشكل الخارجي: 

60Hz / 220V 

3.6W

86x86x40mm
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مواصفات المنتج

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المادة

لوح فوالذ مجلفن

أكريلونتريل بوتادين 
ستايرين

عديد البروبيلين

/

ورق خاص وراتنج

/

لوح فوالذ مجلفن

لوح فوالذ مجلفن

/

الكمية

1

4

2

1

2

1

4

1

-

اسم القطعة

ا�طار

محول

وحدة الدفع

موتور مروحة

مركز التبادل الحراري

مرشح داخلي

نظام تعليق السقف

صندوق مفاتيح التحويلة

وحدة صندوق المرشح

أداء منحنى 
1- عندما يكون معامل احتكاك ا�نبوب (الماسورة) λ=0.02الضغط والكمية 

2-  منحنى الضغط والكمية معد لوحدة التهوية القائمة بذاتها

درجة الحرارة (التدفئة)

درجة الحرارة (التبريد)

المحتوى الحراري (التدفئة)

المحتوى الحراري (التبريد)

(%
ل (

اد
لتب

ة ا
اء

كف

ل)
كا

س
(با

ي 
ج

خار
ي ال

ك
اتي

ست
اال

ط 
غ

ض
ال

حجم الهواء (م3/س)

ب
بو

�ن
ة ا

وم
قا

 م
ى

حن
من

 +
ق 

دو
صن

ال

 (BE25DZUA) صندوق المرشح
مرتفع+ طول الماسورة

100م
80م
60م

40م
20م

منخفض

الوحدة: مم
أسلوب التركيب للحالة 1

أبعاد الصيانة
يجب وضع باب الصيانة وتنظيف المرشح ومركز التبادل 

الحراري كما هو موضح في التعليمات.
أسلوب التركيب للحالة 2

المساحة الموجودة في نطاق خط 
سلسلة النقطة المزدوجة 

محجوزة للصيانة، ُيحَظر وضع 
أجهزة أخرى.

المساحة الموجودة في نطاق خط 
سلسلة النقطة المزدوجة 

محجوزة للصيانة، ُيحَظر وضع 
الهيكل الداخلي بعد فتح أجهزة أخرى.

غطاء الصيانة

أجزاء تعليق 
السقف

مواصفات المنتج
تهوية المبادل الحراري

كابل 
الطاقة
المصدر

المجال

مرتفع

376

349

215

1.71

1.59

0.98

500

500

350

60

0

0

53

53

58

78

78

78

66

66

66

70

70

69

38

37.5

32

45

منخفض

دخل التيار
[وات]

التيار 
المستمر 

[أمبير]
حجم الهواء

 [م3/ س]

الضوضاء
[ديسيبل 

(أمبير)]

المنتج
الوزن

[كجم] كفاءة تبادل درجة الحرارة [%]

درجة التدفئةالتبريددرجة التدفئةالتبريد

كفاءة تبادل المحتوى الحراري 
[%]

الضغط 
االستاتيكي 

الخارجي 
[باسكال]

1- تقاس المعايير السابقة أثناء التشغيل بعد تجميع وحدة التهوية ووحدة صندوق المرشح.
2- تقاس الطاقة الداخلة والتيار وكفاءة التبادل الحراري بوحدة حجم الهواء القياسي.

3- الطاقة الداخلة المحددة في لوحة البيانات هي الطاقة القصوى عند وجود ضغط ساكن بمقدار 0 باسكال.

4- تقاس الضوضاء عند مسافة 5,1م من السطح السفلي للوحدة. قيمة الضوضاء المقاسة في غرفة إجمالي 
ا�صوات تزيد عن القيمة الموضحة في العملية الفعلية نظرÂ �نها تتأثر بالبيئة.

.JIS B 8628 5- ُتختَبر العوامل السالفة الذكر وفق� للمعيار
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أداء منحنى 
1- عندما يكون معامل احتكاك ا�نبوب (الماسورة) λ=0.02الضغط والكمية 

2-  منحنى الضغط والكمية لوحدة التهوية القائمة بذاتها

صندوق المرشح (BE25DZUA) + طول الماسورة

درجة الحرارة (التدفئة)

درجة الحرارة (التبريد)

المحتوى الحراري (التدفئة)

المحتوى الحراري (التبريد)

(%
ل (

اد
لتب

ة ا
اء

كف

ل)
كا

س
(با

ي 
ج

خار
ي ال

ك
اتي

ست
اال

ط 
غ

ض
ال

حجم الهواء (م3/س)

ب
بو

�ن
ة ا

وم
قا

 م
ى

حن
من

 +
ق 

دو
صن

ال

مواصفات المنتج

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المادة

لوح فوالذ مجلفن

أكريلونتريل بوتادين 
ستايرين

عديد البروبيلين

/

ورق خاص وراتنج

/

لوح فوالذ مجلفن

لوح فوالذ مجلفن

/

الكمية

1

4

2

1

1

1

4

1

-

اسم القطعة

ا�طار

محول

وحدة الدفع

موتور مروحة

مركز التبادل الحراري

مرشح داخلي

نظام تعليق السقف

صندوق مفاتيح التحويلة

وحدة صندوق المرشح

هواء العادم

(الهواء الخارجي)

(هواء ا�مداد)

(هواء الغرفة)

أجزاء تعليق 
السقف

الهيكل الداخلي بعد فتح 
غطاء الصيانة

الوحدة: مم
أسلوب التركيب للحالة 1

أبعاد الصيانة
يجب وضع باب الصيانة وتنظيف المرشح ومركز التبادل 

الحراري كما هو موضح في التعليمات.
أسلوب التركيب للحالة 2

1- تقاس المعايير السابقة أثناء التشغيل بعد تجميع وحدة التهوية ووحدة صندوق المرشح.
2- تقاس الطاقة الداخلة والتيار وكفاءة التبادل الحراري بوحدة حجم الهواء القياسي.

3- الطاقة الداخلة المحددة في لوحة البيانات هي الطاقة القصوى عند وجود ضغط ساكن بمقدار 0 باسكال.

4- تقاس الضوضاء عند مسافة 5,1م من السطح السفلي للوحدة. قيمة الضوضاء المقاسة في غرفة إجمالي ا�صوات تزيد عن 
القيمة الموضحة في العملية الفعلية نظرÂ �نها تتأثر بالبيئة.
.JIS B 8628 5- ُتختَبر العوامل السالفة الذكر وفق� للمعيار

مواصفات المنتج
تهوية المبادل الحراري

كابل 
الطاقة
المصدر

المجال

مرتفع

282

252

272

1.28

1.15

0.78

350

350

255

100

18

0

53

53

53

78

78

75

66

66

63

71.5

71.5

70

37

36.5

30.5

39

منخفض

دخل التيار
[وات]

التيار 
المستمر

[أمبير]

حجم الهواء [م
3/ س]

الضوضاء
[ديسيبل 

(أمبير)]

المنتج
الوزن

[كجم] كفاءة تبادل درجة الحرارة [%]

درجة التدفئةالتبريددرجة التدفئةالتبريد

كفاءة تبادل المحتوى الحراري 
[%]

الضغط 
االستاتيكي 

الخارجي 
[باسكال]

المساحة الموجودة في نطاق خط 
سلسلة النقطة المزدوجة 

محجوزة للصيانة، ُيحَظر وضع 
أجهزة أخرى.

المساحة الموجودة في نطاق خط 
سلسلة النقطة المزدوجة 

محجوزة للصيانة، ُيحَظر وضع 
أجهزة أخرى.
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مواصفات المنتج

أداء منحنى 
1- عندما يكون معامل احتكاك ا�نبوب (الماسورة) λ=0.02الضغط والكمية 

2-  منحنى الضغط والكمية معد لوحدة التهوية القائمة بذاتها

(%
ل (

اد
لتب

ة ا
اء

كف

ل)
كا

س
(با

ي 
ج

خار
ي ال

ك
اتي

ست
اال

ط 
غ

ض
ال

 + (BE25DZUA) صندوق المرشح
طول الماسورة

حجم الهواء (م3/س)

مرتفع

منخفض

درجة الحرارة (التدفئة)

درجة الحرارة (التبريد)

المحتوى الحراري (التدفئة)

المحتوى الحراري (التبريد)

ب
بو

�ن
ة ا

وم
قا

 م
ى

حن
من

 +
ق 

دو
صن

ال
م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

المادة

لوح فوالذ مجلفن

أكريلونتريل بوتادين 
ستايرين

عديد البروبيلين

/

ورق خاص وراتنج

/

لوح فوالذ مجلفن

لوح فوالذ مجلفن

/

الكمية

1

4

2

1

1

1

4

1

-

اسم القطعة

ا�طار

محول

وحدة الدفع

موتور مروحة

مركز التبادل الحراري

مرشح داخلي

نظام تعليق السقف

صندوق مفاتيح التحويلة

وحدة صندوق المرشح

الوحدة: مم
أسلوب التركيب للحالة 1

أبعاد الصيانة
يجب وضع باب الصيانة وتنظيف المرشح ومركز التبادل 

الحراري كما هو موضح في التعليمات.

هواء العادم

(الهواء الخارجي)

(هواء ا�مداد)

(هواء الغرفة)

أجزاء تعليق 
السقف

الهيكل الداخلي بعد فتح 
غطاء الصيانة

أسلوب التركيب للحالة 2

المساحة الموجودة في نطاق خط 
سلسلة النقطة المزدوجة 

محجوزة للصيانة، ُيحَظر وضع 
أجهزة أخرى.

1- تقاس المعايير السابقة أثناء التشغيل بعد تجميع وحدة التهوية ووحدة صندوق المرشح.
2- تقاس الطاقة الداخلة والتيار وكفاءة التبادل الحراري بوحدة حجم الهواء القياسي.

3- الطاقة الداخلة المحددة في لوحة البيانات هي الطاقة القصوى عند وجود ضغط ساكن بمقدار 0 باسكال.

4- تقاس الضوضاء عند مسافة 5,1م من السطح السفلي للوحدة. قيمة الضوضاء المقاسة في غرفة إجمالي 
ا�صوات تزيد عن القيمة الموضحة في العملية الفعلية نظرÂ �نها تتأثر بالبيئة.

.JIS B 8628 5- ُتختَبر العوامل السالفة الذكر وفق� للمعيار

مواصفات المنتج
تهوية المبادل الحراري

كابل 
الطاقة
المصدر

tالمجال

مرتفع

157

148

82

0.71

0.67

0.37

250

250

150

90

40

0

60

60

65

75

75

70

61

61

70

67

67

74

33

33

26

30

منخفض

دخل التيار
[وات]

التيار 
المستمر

[أمبير]

حجم الهواء
 [م3/ س]

الضوضاء
[ديسيبل 

(أمبير)]

المنتج
الوزن

[كجم] كفاءة تبادل درجة الحرارة [%]

درجة التدفئةالتبريددرجة التدفئةالتبريد

كفاءة تبادل المحتوى الحراري 
[%]

الضغط 
االستاتيكي 

الخارجي 
[باسكال]

المساحة الموجودة في نطاق خط 
سلسلة النقطة المزدوجة 

محجوزة للصيانة، ُيحَظر وضع 
أجهزة أخرى.

9



الهواء الُملوث بالغبار في المملكة العربية السعودية

نتيجة االختبار الميداني في المملكة العربية السعودية

نتيجة اختبار فاقد ا¨شعال@ في المملكة العربية السعودية:

مرشح " KDK " مقاس 2.2 ميكرون يتميز بكفاءة عالية اللتقاط الجسيمات التي يتراوح قطرها من 
فترة االختبار الميداني: 4 نوفمبر 2014 - 15 ديسمبر 2.52014 إلى 10 ميكرون

ح جديد نظيف مقاس 2.5 ميكرون مرّشح غير نظيف مقاس 2.5 ميكرون بعد اختبار ميداني امتد لشهر واحدُمرشِّ

مقارنة بين توزيع حجم الجسيمات في الغبار الموجود في الهواء (منزل في مدينة الرياض)

عندما يتناثر غبار الرمال تزيد الجسيمات التي يتراوح قطرها من 10-2 ميكرومتر.
يمكن دمج صندوق الترشيح الُمصمم لبيئة الشرق ا�وسط مع جهاز التبادل الحراري

يتمكن المرشح من اصطياد الجسيمات الكبيرة بفاعلية، وهناك العديد من الملوثات التي يمكن اصطيادها بواسطة المرشحات.

FY-FBG25C :فترة االختبار: 2014/12/15-2014/11/04 اختبار للمرشح*

مرشح 
قياسي

مرشح 
مقاس 

 2.5
ميكرون

كمية الترشيح 
(بالجرام)

الرطوبة (%0)

مواد غير 
عضوية (%)

كمية الترشيح 
(بالجرام)

الرطوبة (%0)

مواد غير 
عضوية (%)

توزيع حجم الجسيمات
(D): عاصفة رملية

(C): انخفاض الرؤية

(B): ا�حوال العادية

واء
ه

ي ال
 ف

بار
غ

ز ال
كي

تر

  سطح منزل في مدينة الرياض في يوم 1
 يونيو 2013

 سطح منزل في مدينة الرياض في يوم 23
 أكتوبر 2011

(A): ا�حوال العادية في اليابان

غير مقيسة
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صندوق المرشح ُمصمم لمنطقة الشرق 
ا¶وسط  لتوفير هواء نقي  مفيد

صندوق المرشح

المرشح - مقاس 2.5 ميكرون و10 ميكرون

كفاءة المرشح - يمكنه التقاط الجسيمات مقاس 2.5 و10 ميكرون بكفاءة لتوصيل هواء نقي إلى ا¶ماكن الداخلية

حجم تدفق الهواءالطراز

حجم تدفق الهواء

المرشح الرئيسي

وحدة صندوق المرشح

المرشح ا¶ساسيالمرشح الرئيسي

 العثة

اللقاح

ُقطر جسيمات الغبار  

ديدان
جسيمات رملية 

حشراتجسيمات كبيرة

أتربة
أتربة

ح الهواء الخارجي مرشِّ
يوصى بتغييره على فترات تتراوح من شهرين إلى أربعة 

المرشح ا¶ساسي

الحشرات  من  الداخلية  المساحات  لتحرير  مة  الُمصمَّ الحراري  التبادل  جهاز  من   Âجزء   KDK شركة  تنتجة  الذي  المرشح  صندوق  ُيعد 

والغبار وحبوب اللقاح.  وبفضل وجود صندوق المرشح، يمكن تدوير الهواء المنعش لتنقية أجواء المنزل.

وترشيح  تنقية  ا�ساسي  المرشح  يتولى  حيث  ميكرون،   2.5 مقاس  والمرشح  ا�ساسي  المرشح  الصندوق؛   في  مرشحان  يوجد 

بالعين  ُترى  التي ال  الرمال والحشرات، بينمايتولى المرشح مقاس 2.5 ميكرون اصطياد الجسيمات الدقيقة  الجسيمات الكبيرة مثل 

الُمجردة. وبفضل وجود المرشحين يتمكن جهاز التبادل الحراري من إدخال هواء نظيف ونقي ومريح إلى منزلك.
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مقارنة في استهالك الطاقة على المدى الطويل

بناًء على الحالة التالية

توفير تكاليف أجهزة 
تكييف الهواء

مكان المحاكاة: شهر أغسطس،    الرياض،    المملكة العربية السعودية
مساحة الغرفة = 400 م2

ارتفاع الغرفة = 3م
حجم الهواء المطلوب = 600 متر مكعب في الساعة

وقت تشغيل جهاز تكييف الهواء: 2700 ساعة =15 ساعة/ يوم*180 يوم� (مايو~أكتوبر) 
جهاز التبادل الحراري:                   (2وحدة) 229 وات *2 = 458 وات

مروحة التهوية : الوقت العام (6 وحدات) 26 وات*6 = 156 وات

نظرÂ النخفاض فاقد الحرارة تظل درجة الحرارة الداخلية مريحة، 
بصورة  الهواء  تكييف  أجهزة  تشغيل  تكلفة  توفير  ويتم 

ملحوظة.

تتم التهوية بالتزامن مع 
المحافظة على دفء الهواء.

الخارجي  الهواء  إدخال  يتم  الشتاء،  في 
منع  ويتم  ُمسبق�،  تسخينه  بعد  البارد 

تدفق الهواء البارد غير المرغوب فيه.

تتم التهوية وفي الوقت 
نفسه يتم المحافظة على 

برودة الهواء الُمكّيف.
توصيل الهواء الخارجي بعد تبريده 
حرارة  درجة  إلى  أقرب  لدرجة 

الغرفة. توفير بيئة أكثر راحة.

ب الصوت  Áيصعب تسر
الداخلي

يجري  نفسه  الوقت  وفي  التهوية  تتم 
االستمتاع  يمكن  الصوت.  تدفق  منع 
بالموسيقى ولقطات الفيديو في المساء 

دون قلق.

الحد أيض من الضوضاء 
الخارجية.

نفسه  الوقت  وفي  التهوية  تتم 
الضوضاء  دخول  منع  يجري 
أعمال  أو  السيارات  عن  الناجمة 

ا�نشاءات.

جهاز التبادل الحراري + تكييف الهواء 

تهوية طبيعية + تكييف الهواء 

الصيف

KDK مقارنة استهالك الطاقة على المدى الطويل لمروحة التهوية من إنتاج شركة
 وجهاز التبادل الحراري

توفير في 
الكهرباء

قبل  الخارجي  الهواء  لتبريد  الداخلي  المرتد  البارد  الهواء  طاقة  تستخدم 
ا�ماكن  في  البرودة  فاقد  تخفيض  إلى  يؤدي  مما  الداخل،  في  إطالقه 

الداخلية.

الوحدة: دوالر/ سنة

ت
وا

لو
كي

ة/ 
اق

ط
ال

التكلفة التشغيلية 
لجهاز التبادل الحراري/ 

مروحة التهوية

التكلفة التشغيلية 
لتكييف الهواء

هواء عادم 

هواء عادم 

درجة الحرارة 
الداخلية 

درجة الحرارة الداخلية 

هواء ا´مداد 

الفارق

الفارق

درجة الحرارة 
الخارجية 

درجة الحرارة 
الخارجية 

FY-EISDZI :تساعد عملية التبادل الحراري عالية الكفاءة في تقليل فاقد الطاقة أثناء التهوية، مما يؤدي إلى توفير في استهالك الطاقة

توفير الطاقة وتخفيض تكاليف تشغيل أجهزة تكييف الهواء في الوقت نفسه.

ينجم الشعور بالراحة عن عدم تغير درجة حرارة الغرفة تقريب.

تأثير متميز لعزل الصوت 

E35DUZA
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زة بمبادل حراري، فعندما يمر الهواء  يتميز جهاز التبادل الحراري من إنتاج  KDK بأنها ُمجهَّ
تبادل  يجري  الحراري،  التبادل  عنصر  خالل  من  الداخلي  الملوث  والهواء  الخارجي  النقي 
درجة الحرارة من خالل الهواء المتدفق ونقل مختلف درجات الحرارة في طرفي ألواح نقل 
الحرارة. في الوقت نفسه، يحدث تبديل للرطوبة من المرتفعة إلى المنخفضة حيث ُتنقل 

الرطوبة من خالل الفارق في ضغط بخار الماء.

محور التبادل الحراري من الداخل (رسم تخطيطي)

هواء االرتداد 
الداخلي

إمداد الهواء من 
ا¶ماكن المغلقة

بيئة خارجية  
عادم

الهواء النقي 
الخارجي

في الداخل, 
هواء بارد 25° 

مئوية

هواء ساخن 
من الخارج 
°45 مئوية

درجة الحرارة 
والرطوبة

مبدأ التبادل الحراري

في الصيف، يمكن استخدام الهواء البارد الداخلي المنصرف لتبريد الهواء 
الدافئ الخارجي ُمسبق� قبل توصيله لÈماكن الداخلية مما يؤدي إلى 

تقليل فاقد الهواء البارد.

وفي الشتاء، يمكن استخدام الهواء الدافئ الداخلي المنصرف لتدفئة 
الهواء البارد الخارجي ُمسبق� قبل إطالقه في ا�ماكن الداخلية مما يؤدي 

إلى تقليل فاقد الهواء الدافئ.

جهاز التبادل الحراري

في الداخل
بيئة داخلية

الهواء الداخلي

الشتاءالصيف

هواء بارد وجاف

هواء بارد وجاف

بيئة خارجيةبيئة داخليةبيئة خارجيةبيئة داخلية

هواء ساخن ورطب

هواء ساخن ورطب
محور جهاز التبادل الحراري

محور جهاز التبادل الحراري

هواء رطبهواء ساخنهواء رطبهواء ساخن

محور جهاز التبادل الحراري

محور جهاز التبادل الحراري

بيئة خارجية
الهواء الخارجي

مرشح

محور المبادل الحراري

عادم

إمداد الهواء 
الداخل لÊماكن 

المغلقة 29° 
مئوية 

العادم 
الخارجي 41° 

مئوية

تقليل استهالك الطاقة
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أنواع التهوية

التهوية على مدار 24 ساعة في مقابل التهوية الُمرّكزة 

معدل تغيير الهواء في الساعة = 0.5

يعتمد معدل تغيير الهواء في 
الساعة على الموقع، مثال: دورة 

المياه = 5

التهوية الطبيعية

التهوية الميكانيكية

التهوية الميكانيكية

التهوية الميكانيكية

عادم

عادم

عادم    

عادم    

ميكانيكي       

ميكانيكي       

ميكانيكي

ميكانيكي

مدخل

مدخل
ضغط إيجابيضغط إيجابي

بيئة خارجيةبيئة خارجية

رج
خ

م

رج
خ

م

مروحة
بيئة داخليةبيئة داخلية

فتحة دخول

مدخل

مدخل

طبيعي

طبيعي

النوع ا�ول

النوع الثالثالنوع الثاني

طبيعي

طبيعي

هناك وسيلتان للتهوية: التهوية الطبيعية، والتهوية الميكانيكية. كما ُتقسم التهوية 

الميكانيكية إلى ثالثة أنواع بشكل عام.

ُتدخل "التهوية على مدار الساعة" الهواء النقي 

وُتخرج الهواء الُملوث من المنزل دون توقف على 

مدار الساعة.

يتلوث الهواء في ا�ماكن المغلقة بفعل روائح الطهي أو دخان السجائر

َيْنَصبÚ االهتمام في "التهوية الُمرّكزة" على 

التخلÚص من الملوثات المتكثفة من مصادرها 

مباشرة، مثل ا�دخنة والروائح الناجمة عن الطهي.

تهوية على مدار الساعة
  • التشغيل 24 ساعة

  • حجم الهواء منخفض
  • بطيء

زة التهوية المركَّ
دة   • ُمحدَّ

  • حجم الهواء ضخم
  • سريعة

توفر تهويًة مثاليًة وسهولَة 
التحكم في تدفق الهواء

قادرة على توفير تهوية 
ثابتة في المنزل السدود 

للهواء.

مناسب للشقق في 
المباني ذات الهياكل 

الفوالذية والخرسانية قليلة 
ب  Úالتكثف بسبب تسر

الهواء من خالل الجدران 
في الشتاء

خطة التهوية تكلفتها 
منخفضة، لكنهاقد ال 

تعمل بكفاءة في المنازل 
السدودة للهواء. 
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تأثير التهوية غير الكافية

دخان

رطوبة

روائح كريهة
حشرات

عفن
ثاني أكسيد 

الكربون

تهوية المنزل بالكامل على مدار 24 ساعة

أهمية جودة الهواء في ا¶ماكن 
المغلقة

الهواء في  ، تدوير   KDK تنتجها شركة  التي  الحراري،  التبادل  يضمن جهاز 
ا�ماكن المغلقة ومبادلته بين الداخل والخارج بالشكل المالئم.

بات  ا�خيرة  السنوات  في  المنازل  بناء  نمط  أن  بالذكر  جدير 
ا كان عليه في الماضي. سدودÂ للهواء عمَّ

الذي يمكن أن يحافظ  الهواء  ب  Úالُمحكمة تسر المنازل  تقيد 
لتوفير  المغلقة  ا�ماكن  في  المتوقعة  الحرارة  درجة  على 
ا�ماكن  في  الهواء  جودة  مشكلة  أيض�  هذا  وُيبرز  الطاقة، 
زيادة مستويات  إلى  الكافية تؤدي  التهوية غير  المغلقة �ن 
التلوث في ا�ماكن المغلقة بسبب حبس ملوثات الهواء في 

الداخل.

قد تظهر آثار صحية سلبية فور التعرض لملوثات الهواء في ا�ماكن 

الداخلية، وقد ال تظهر هذه اßثار إال بعد عدة سنوات.

والحنجرة،  وا�نف  العينين  تهيج  مثل  الفورية  ا�عراض  بعض  تظهر 

الطويلة  الصحية  اßثار  وا�رهاق،وتشمل  والدوار  بالصداع  والشعور 

والسرطان  القلب  وأمراض  التنفسي  الجهاز  أمراض  بعض  المدى 

المنهكة والميؤوس من شفائها.

أدخنة السجائر

أمراض القلب

التهاب الجلد 
التأتبي 

عب  Áالتهاب الش
الهوائية

ربو ا¶طفال

داء الربو 
التنفسي

الصداع

مع  بكامله  ا�قامة  مكان  ساعة"   24 مدار  على  "التهوية  تستهدف 

وغرفة  المعيشة،  غرفة  مثل  العامة  المعيشة  أماكن  على  التركيز 

تعمل  الضيوف.  وغرفة  الدراسة،  وغرفة  النوم،  وغرفة  الطعام، 

اليوم  مدار  على  بهدوء  الملوثات  لتسحب  باستمرار  التهوية  مروحة 

والساعة. ، ونظرÂ لغموض مصادر الملوثات الكريهة وتفاوت فتراتها 

وكمياتها ، فيجب أن تتم التهوية على مدار اليوم، وُيوصى بأن يكون 

معدل تغيير الهواء 0.5 في الساعة.

تلوث الهواء في 
ا�ماكن المغلقة

ة
ساع

وية على مدار 24 
ه

ت

ح صندوق المرشِّ

الطراز: 

الطراز: 

غطاء ا¶نبوب

شبكة العادم

هواء نقي

هواء ُملوث
شبكة العادم
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الطلب على 
استهالك 

الطاقة

هناك ارتفاع ملحوظ في معدالت الطلب على استهالك الطاقة.  وُيتوقع أن يرتفع الطلب في 
 .2040 عام  في  العالمي  الطاقة  استهالك  من   13.9% إلى  وأفريقيا  ا�وسط  الشرق  منطقة 
رد في استهالك النفط مستويات إنتاج النفط والغاز الطبيعي الُمسال  سيتعدى االرتفاع الُمطَّ
سنوي�،  بالمائة   5-7 من  يتراوح  بمعدل  الكهرباء  على  الطلب  نمو  استمر  وإذا  المستقبل،  في 
ُيتوقع استيراد النفط في عام 2030. تستهلك أجهزة تكييف الهواء النسبة ا�على (%70) من 

الطاقة المنزلية.

الطلب على استهالك الطاقة عالمي

أمريكا الشمالية

أمريكا الالتينية

آسيا    

االتحاد ا�وروبي

أوراسيا

الشرق ا�وسط     

أفريقيا

إنتاج النفط

المملكة العربية السعودية الكويت دولة قطر أبوظبي

دبي

ُعمان

ا¶ردن

مصر

جنوب أفريقيا

المملكة العربية السعوديةإيران

ا¨مارات العربية المتحدة

البحرين

2032 :17 جيجاوات = %20-18 من قدرات 
توليد الطاقة

2015: %1 من قدرات توليد الطاقة
2030: %15 من قدرات توليد الطاقة

2020: الطاقة المتجددة = 1.8 جيجاوات الكهرباء  استهالك  ذروة  تراجع   :2012
بمقدار 250 ميجاوات

2020: 4 محطات طاقة نووية (5.6 
جيجاوات) بحلول عام 2020 توفر 
%25-23 من قدرات توليد الطاقة

2020: %7 من قدرات توليد الطاقة

تقليل الطلب على الكهرباء بحلول عام 
2020 بنسبة %15 من مجمل الطلب في 
 2010

تقليل استهالك الطاقة المتوقع حسب 
استمرار ا�وضاع على ما هي عليه بنسبة 
%30 بحلول عام 2030 

2030: %12 كهرباء ُمولدة من 
محطات نووية في أبوظبي

2014: تخفيض فاقد النقل والتوزيع 
في قطاع الطاقة من %14 في عام 
2010 إلى 10%

مستهدف خفض ذروة الطلب على 
الكهرباء

2020: %10 من قدرات توليد الطاقة

2030: %7-5 من قدرات توليد الطاقة

فبراير 2013      : أعلنت هيئة كهرباء وماء دبي عن قانون جديد (منذ عام 2015)
 مايو 2013       : أعلنت وزارة النفط عن االنتقال للعمل وفق¥ للبرنامج (منذ عام 2014)

(المرحلة ا�ولى)  
سبتمبر 2013  : حظر استيراد/ تصنيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات
 يناير 2014      : حظر استيراد/ تصنيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات

(المرحلة الثانية)  
يناير 2015       : أصبح القانون أكثر صرامة (حيث نصَّ على أن يكون معدل كفاءة الطاقة >11.5)

يمكن تحقيق معدالت مهمة في توفير الطاقة باستخدام ا�جهزة ا�كثر كفاءًة وتوفيرµ  مما يحّد من انبعاث غازات 
الدفيئة وملوثات الهواء ا�خرى من محطات توليد الطاقة. وتيسيرµ على عامة الجمهور في اختيار ا�جهزة ا�كثر كفاءة 

في توفير استهالك الطاقة واالرتقاء بوعي العامة حول موضوع توفير الطاقة فقد تم تطبيق نظام وضع ملصقات 
التعريف بكفاءة الطاقة.

الكفاءة

الطاقة المتجددة (PGC = قدرات توليد الطاقة)

الهدف المنشود أو قيد الدراسة

المصدر: ورش عمل معهد تشاتام هاوس والعروض 
التقديمية الخاصة با�طراف المعنية. 
والبيانات الرسمية

القانون الجديد لتوفير الطاقة  "القانون ا�على في العالم (معدل كفاءة الطاقة > 9.5 وفقº لشروط االختبار القياسي ا�ول)"

قانون الملصق التعريفي عن توفير الطاقة 

طاقة نووية

نصيب  في   20% بنسبة  انخفاض   :2017
بنسبة  وانخفاض  للطاقة  الفرد  استهالك 
للمياه  الفرد  استهالك  نصيب  في   35%
خالل عام 2011

2032: 54.1 جيجاوات (41 جيجاوات 
من الطاقة الشمسية) (25 جيجاوات 
طاقة شمسية مركزة/ 16 جيجاوات طاقة 
ضوئية); 9 جيجاوات من طاقة الرياح، 4 
جيجاوات من الطاقة الحرارية ا�رضية + ويوفر 
فقد الطاقة %30-23 من قدرات توليد 
الطاقة @ 190-150 تيراوات ساعة/ سنوي¥ 

2020: الوصول بكثافة الطاقة إلى 
مستوى دول مجموعة السبع (حملة 
الطاقة المستدامة في أوروبا)
2021: تقليل ذروة الطلب على الكهرباء 
البالغة %14, وتقليل االستهالك %8 (قانون 
إعادة المصادقة على المحافظة على الطاقة)

التصدير
60%

الكهرباء 
70%

أجهزة 
تكييف 
الهواء
70% 

ا¨ضاءة 20%

االستخدامات 
المنزلية

40%

االستهالك
الكهرباءالمنزلي 
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معدل ا´صابة بالربو في الشرق ا�وسط 
ودول شرق المتوسط

معدل ا´صابة بالربو في جميع 
أنحاء العالم 4%

تأثير الجسيمات الدقيقة PM2.5 على الصحة: قطر شعر ا´نسان: 70 ميكرومتر

قطر جسيمات: 10 ميكرومتر

قطر حبة الرمل: 90 ميكرومتر

قطر جسيمات: < 2,5 
ميكرومتر

PM2.5 القاتل الخفي: الجسيمات الدقيقة

%10.7 - 50 مليون 

العواصف الرمليةانبعاثات السياراتانبعاثات المصانع

التلوث 
الخارجي

التلوث 
الداخلي

أمونيافورمالدهايدبنزين

رائحة 
ا�ثاث

َبات  إجمالي الُمَركَّ
العضوية المتطايرة

تشير الجسيمات الدقيقة PM2.5 إلى الملوثات الخطيرة التي يقل قطرها عن 2,5 ميكرومتر.
وهذه الجسيمات سهلة االستنشاق والدخول إلى الرئة وقد تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل الصحية.

البكتيريا

يسهل اختراقها للجهاز التنفسي بمنطقة الصدر 

زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب وا�وعية 
الدموية، مثل تفاقم الربو وأعراض الجهاز 

التنفسي

زيادة حاالت الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز 
التنفسي والقلب وا�وعية وسرطان الرئة
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الهواء  ترشيح  يتم  الحراري.   التبادل  جهاز  باستخدام 
الخارجي وتهوية المحيط الداخلي. ويعمل هذا الجهاز 
أيض� على الترشيح الفعال للهواء الداخلي من الملوثات 
واالعتناء  "نظيف"  حياة  نمط  إلى  للوصول  الخارجية 

بصحتك وصحة عائلتك.

االختيار ا�كثر حفاظº على الصحة

مع جهاز التبادل الحراري، 
تدخل الطبيعة إلى منزلك.

جهاز التبادل الحراري


