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Press  

  6102أغسطس  23أبو ظبي،  

 

% من 04كنها توفير الذكية يم بانيسيمنس: تكنولوجيا الم

 في مباني دول الخليج تبريدفواتير ال

 

وهو ما يعني  خالل شهور الصيف، بشكل كبير من ارتفاع درجات الحرارةتعاني دول الشرق األوسط نظراً ألن 

الهواء حتى تبريد تقليل الطاقة المستخدمة في إمكانية  سيمنسأثبتت  بشكل مكثف، االعتماد على حلول تبريد الهواء

  .وحدات التبريد المركزيدارة المباني وفي مجالي إن من أهم حلولها التكنولوجية الذكية ياثنباستخدام  01%

 

سيمنس الشرق األوسط:  -لرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المبانيل األول نائبال -زروتعليقاً على ذلك، يقول السيد/ كون بوج

دول الخليج خالل أوقات في  من استهالك الطاقة الكهربائية% 01عن حوالي  ؤولالهواء في المباني مس تبريد"إّن 

على المجاالت التي لتعرف لسالسل التبريد وا شامل تقييممن األمور الهامة للغاية اجراء فالذروة في فصل الصيف. لذا 

المدن التي نعيش إن التقنيات الرقمية لديها قدرة هائلة على جعل  تحقيق وفورات في استهالك الطاقة. يمكن عن طريقها

يسهمان  إدارة المبانيفي مجال  قامت سيمنس بتحديد حلين متطورين من حلولها التكنولوجية فيها أكثر استدامة، لذلك

      " عند تنفيذهما لترشيد إنتاج واستهالك الهواء المبرد بالفعل في تقليل استهالك الطاقة لما يقرب من النصف

 

لتحسين  الخاصة من سيمنس مجموعة من المعادالت الرياضية Demand Flowتستخدم تكنولوجيا ، ناحية الطلبفمن 

لطاقة الكهربائية بنسبة في تقليل استهالك االمباني، وهو ما يسهم في خدمة التبريد المست اتنظم المياه المبردة في وحد

 وتحسين اقة التبريد الناتجة عن تلك النظمط وزيادة التشغيلية %. فمن خالل تبسيط العمليات01إلى  01ن تتراوح م

الطلب عليه، وهو ما يعمل على انخفاض من تقليل كمية تدفق الهواء المبرد عند هذه التكنولوجيا تمكن ت ،الكفاءة مستوى

مول وافي هذه التكنولوجيا في استخدام  وبالفعل تم، تكاليف التشغيل والصيانة، وبالطبع تقليل الطاقة الالزمة للتبريدقليل ت

 .بدبي 

 

من خالل تحسين فتمثل منصة تكنولوجية إلدارة المباني، وتعمل على تقليل استخدام الطاقة Desigo CC أما تكنولوجيا 

الهواء واإلضاءة وتظليل المساحات المختلفة من أشعة  بريد، بما في ذلك نظم التهوية وتوالتحكم فيها نظم إدارة المباني

لتبريد في مبنى عادي اطاقة وفورات ، تبلغ نسبة  Desigo CCحلولبفضل الشمس، ونظم اطفاء الحرائق واألمن. و

في العديد من المباني بمنطقة إلدارة المباني   Desigoالنسخ السابقة من منصة وبالفعل تم تطبيق %.61إلى  01من 

رق األوسط بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة اإلمارتية أبو ظبي، وبرج تورنيدو في قطر، وفندق الش

      ، والمقر اإلقليمي الرئيسي لشركة سيمنس في مدينة مصدر في أبو ظبي.   دبيأطلنطس في 
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الكهرباء ألي مبنى استهالك من إجمالي قيمة فاتورة  %01حوالي الهواء  تبريد تبلغ مساهمة ز: "ريضيف السيد/ بوج

الهواء  تبريدتكنولوجيا سيمنس المتخصصة في ل مباشرةالمزايا البيئية ال. وبغض النظر عن عادي في دول الخليج

 المنطقةعدد كبير من مباني في  متميزةالنجاح القصص ، فقد تمكنت حلولنا التكنولوجية من تحقيق العديد من بانيبالم

من سيمنس في  Demand Flow فعلى سبيل المثال، ساهمت تكنولوجيا استهالك الطاقة.وتحقيق وفورات ملموسة في 

 احه، وهو ما يعادلدبي خالل العام األول من افتتبمول وافي في % 01تحقيق وفورات في فواتير الكهرباء وصلت إلى 

 تبلغ حوالي سنتين ونصف"      استرداد استثماريةدوالر، مع فترة  000111وفورات مالية سنوية تصل إلى 

 

 ل توفير الطاقة وكفاءة استخدامهاوُتعد تكنولوجيا سيمنس إلدارة المباني من أكثر التطبيقات التكنولوجية الرائدة في مجا

 ويوفر قطاعتية. يمكن استخدامها في المباني ومشروعات البنية التحها تكنولوجيا صديقة للبيئة ، كما أنعلى مستوى العالم

حلول المباني باقة من المنتجات والحلول والخدمات التي يمكن االعتماد عليها لتخفيض تكاليف استهالك الطاقة، سيمنس ل

على البيئة ومعايير االستدامة. وباعتباره الشريك  ةمحافظالوتحقيق أعلى مستويات الراحة ومعدالت األداء للمباني، مع 

تجات والخدمات والمستشار الفني ومشغل النظم، يوفر قطاع تكنولوجيا المباني في سيمنس باقة التكنولوجي ومقدم المن

متكاملة من الخدمات مثل نظم الحماية من الحريق والنظم األمنية وحلول الميكنة اآللية للمباني، باإلضافة لحلول التدفئة 

 .       المتنوعة إدارة الطاقة(، هذا إلى جانب منتجات وخدمات HVACوالتهوية وتكييف الهواء )

 

 لالستفسارات الصحفية:
 مايكل بالمر

 michael.j.palmer@siemens.com؛ بريد إلكتروني:  3873 200 55 971+هاتف: 
 

 ويبر شاندويك: 
 4222 445 4 971+هاتف: 

 Siemens@webershandwick.com: بريد إلكتروني
 

 www.twitter.com/siemens_pressتابعونا على تويتر: 
 

)برلين وميونخ( هي شركة عالمية رائدة في مجاالت التكنولوجيا واإللكترونيات ومحطات توليد الطاقةة الكرربائيةة والرندسةة  Siemens AGشركة سيمنس أيه جي 
عاًمةا، تفةس سةيمنس عقةة قمةة التميةن التكنولةوجي،  561الكرربائية، والمتخصصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والرعاية الصحية. ومنذ أكثر مةن 

  دولةة، حيةت تركةن عقةة مجةاالت توليةد الطاقةة الكرربائيةة وا تمتةة 022البتكار، الجودة، االعتمادية، والطابع العالمي. وتمارس الشةركة نشةاطرا فةي مةا ينيةد عةن ا
كمةا أنرةا المةورد الرائةد   نةات الريةاا البحريةة،والرقمنة. وتعد سيمنس أحد أكبر منتجي التفنيات عالية الكفاءة والموفرة لقطاقة، وتعتبةر ا ولةة عالميةًا فةي بنةاء توربي

ميكنةة الليةة أحةد أكبةر مةنودل حقةول البنيةة التحتيةة واللقتوربينات الغانية والبخارية لتوليد الطاقة الكرربائية والمنود الرئيس لحقول نفل الطاقة، إضافة إلةة كونرةا 
تعتبةر سةيمنس مةوردًا رائةدًا لمعةدات التصةوير الطبةي، كةتجرنة التصةوير المفطعةي وأنرمةة التصةوير . وعةالوة عقةة ذلة ، والفوى المحركة والحقول والبرامج الصناعية

 بالرنين المغناطيسي، فضاًل عن ريادترا في مجال أنرمة التشخيص المخبرل وحقول تفنية المعقومات المستخدمة في الميدان الطبي. 
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مقيةار  657مقيةار يةورو، بينمةا بقةف صةافي دخقرةا 6156، وصةل إجمةالي عائةدات الشةركة إلةة 0251سةبتمبر  02، والتةي انترةت فةي 0251وخالل السنة المالية 
ألس مورس في جميع أنحاء العالم. لقمنيد من المعقومات حول الشةركة يرجةة نيةارة  073، بقف عدد مورفي شركة سيمنس نحو 0251يورو. ومع نراية سبتمبر 

  .http://www.siemens.comالموقع اإللكتروني: 

http://www.siemens.com/

