
 
   

  

 نبذة عن الشركة
 إلى حل أكبر الصعوبات التً تواجهها فً مجال تكٌٌف الهواء. The Ingenious Air® Companyنسعى فً شركة 

 
)المزّود بأنابٌب صغٌرة( حالً من الجٌل الجدٌد للتحكم فً المناخ  The Ingenious Air® Small Duct Systemنظام ٌُعد 

 تتٌح لك الوحدات اختٌار اإلجراء الذي ترٌد أن ٌنّفذه النظام: جائزة على حدًٌثا حصل وقدالداخلً، 
 

 التهوٌة∙ التدفئة ∙ تنقٌة الهواء ∙ تكٌٌف الهواء 
 

 www.ingenious-air.com 
 

 أبرز إنجازات الشركة

 

 2010دٌسمبر 

 أبصرت الشركة النور. 
 

 2012فبراٌر 

 فازت بجائزة  
"Most Innovative Company الشركة( "

قطاع األكثر ابتكاًرا( فً إطار جوائز التمٌز فً 
 األعمال فً المملكة المتحدة.

 

 2015سبتمبر 

 Air Conditioning Productفازت بجائزة " 

of the Year)منتج تكٌٌف الهواء لهذا العام( " 

 RACفً إطار جوائز صناعة التبرٌد من مجلة 

 فً المملكة المتحدة.
 

 2016ٌناٌر 

أّسست شراكة مع وزارة التجارة الدولٌة فً  
 ة.المملكة المتحد

 

 2016أكتوبر 

أكملت برامج تدرٌبٌة احترافٌة جدٌدة حول  
تركٌب األنظمة وتصمٌمها بالشراكة مع شركة 

Ford Motor Company. 

 

أماكن تجارٌة 
أماكن سكنٌة 
أماكن طبٌة ومختبرات 
 أماكن ترفٌهٌة 
أماكن البٌع بالتجزئة 
.األبنٌة الجدٌدة والُمعّدلة 

 

 الفائز 
 "منتج تكٌٌف الهواء لهذا العام" 
  2015جوائز صناعة التبرٌد للعام  

 فً المملكة المتحدة RACمن مجلة 

 INGENIOUS AIR® SMALL DUCT SYSTEMنظام 
 تكٌٌف الهواءٌعالج حاالت االنزعاج التً ٌتسّبب بها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعمل طرٌقة الحث الخاصة بتوفٌر الهواء على إنتاج درجات حرارة متكافئة
 ومرٌحة بدون أي مناطق ساخنة/باردة أو تٌارات هوائٌة غٌر مرٌحة.

 

 تنتج طرٌقة تنقٌة الهواء ذات المواصفات العالٌة جودة هواء فائقة فً األماكن
وتزٌل الغبار والبكتٌرٌا والفٌروسات والمواد  المغلقة وبٌئة أنظف وأكثر صحةً 

 .المسببة للحساسٌة والملوثات المحمولة جًوا
 

 الستكمال أي تصامٌم داخلٌة وتوفٌر مجموعة واسعة من منافذ الهواء الخفٌة
 المساحة.

 

.مكّونات أقل للحد من البصمة الكربونٌة وتبسٌط عملٌة التركٌب 
 

الحرارة لما ٌصل إلى ثمانً مناطق باستخدام  التحكم الفردي فً الوقت وفً درجة
 نظام واحد.

 

.تصمٌم مرن لألنابٌب ٌوفّر مرونة أكبر لتخطٌط الغرفة 
 

.صٌانة ُمخطط لها ٌتم تنفٌذها بعًٌدا عن المناطق التً ٌشغلها األشخاص 
 

.ٌّف بسهولة لتغٌٌرات التخطٌط المستقبلٌة  إمكانٌة الترقٌة والتك
 

 

 

ًّ  Ingenious Air System"لقد اخترنا نظام  ٌّز بأسلوب خف ألنه ٌتم

من دون أن ٌؤّثر فً التصمٌم الداخلً، وألننا ال نرٌد مطلًقا أن ٌشكو 
 عمالؤنا من البرد الشدٌد."

  Bake ‘n’ Grapeكرٌس وٌندرام، صاحب مطعم 

 فً المملكة المتحدة.

  The Ingenious Air Company ٌُعد
ا اسًما ًٌ  .Hi-Velocity UK Ltd لصالح تجار

 

 المالك -جو فالناغان 
 The Ingenious Air Companyشركة 

The Laindon Barn, Dunton Road 
Basildon, Essex SS15 4DB, UK 

 544530 1268 44+ هاتف: 
 153310 7815 44+ هاتف محمول: 

  إلكترونً:برٌد 
joe.flanagan@ingenious-air.com. 
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 دراسات الحاالت
 للحصول على مناخ مثالً فً األماكن المغلقة

 تأمٌن بٌئة مرٌحة ونظٌفة فً المكتب
 

، الكائنة فً مدٌنة كاردٌف والمتخصصة فً تصمٌم المعدات المكتبٌة وصناعتها، مدى Orangebox Ltdأدركت شركة  المشكلة:
اردة تأثٌر بٌئة العمل السٌئة على اإلنتاجٌة؛ فقد عانت الشركة انخفاض القدرة اإلنتاجٌة بسبب تٌارات تكٌٌف الهواء والمناطق الساخنة والب

 فئة فً المبنى القدٌم.غٌر المرٌحة ودرجات الحرارة غٌر المتكا

متر مربع، حظوا بفرصة تأمٌن بٌئة عمل مرٌحة. وبالتالً،  2500عند انتقال الموّظفٌن إلى المكاتب الجدٌدة التً تبلغ مساحتها  الحل:
 26، بتركٌب ®Ingenious Air، وهً شركة التركٌب المحلٌة المعتمدة من Celtic Cooling & Heating Ltdقامت شركة 

كٌلووات من  20وتم إقران كل نظام بمضخة تدفئة عاكسة بقوة   Ingenious Air® Small Duct System.نظاًما من
Mitsubishi .وبوحدة تنقٌة الهواء العالٌة المواصفات 

ا من التٌارات فً كل أنحاء المبنى. وتتمٌز األنظمة  ®The Ingenious Airتوفر أنظمة  النتٌجة:  ًٌ تبرًٌدا وتدفئة مستدامٌن وخالٌٌن فعل
متكافئة  Orangeboxبتأثٌر طبٌعً إلزالة الترسبات وإزالة الرطوبة. فً فصل الصٌف، تكون درجات الحرارة فً بٌئة شركة 

درجة مئوٌة. وتعمل وحدة تنقٌة الهواء  24,5فّر للطاقة عند ومرٌحة وذلك عن طرٌق تشغٌل النظام على وضع التبرٌد الثابت المو
، الفائقة على تنظٌف الهواء وإزالة البكتٌرٌا والفٌروسات والمواد المسببة للحساسٌة والملوثات المحمولة جًوا والمسببة لألمراض. وهكذا

 أصبحت بٌئة العمل أنظف وأكثر صحًة وراحًة.
 

 مناخ داخلً خفً لشقق بنتهاوس الفاخرة
 

 ، المتخصصة فً التطوٌر العقاري، إضافة المزٌد من عوامل التبرٌد المرٌحة إلى Sager Group Ltdأرادت شركة  المشكلة:
 خمس شقق بنتهاوس فً مشروع الطوابق المتعددة الذي تتواّله فً شمال لندن. وأرادت تثبٌت نظام خفً ٌستكمل التصمٌم الداخلً 

 ة المتوفرة داخل كل شقة.األنٌق وٌّتسع فً المساحة المحدود

. وتم إقران كل نظام بمضخة تدفئة واحد فً كل شقة بنتهاوس Ingenious Air® Small Duct Systemتم تركٌب نظام  الحل:
مستدامة وفعالة. وأّدت خٌارات األنابٌب المرنة األصغر حجًما وتعدد المواقع إلى حل مشكلة المساحة المحدودة: فقد تم تركٌب مضخات 

ء الخفٌة على ( على السطح. وعملت منافذ الهواIngenious Air® Systemالتدفئة ووحدات تداول الهواء )الوحدة األساسٌة لنظام 
 استكمال التصمٌم الداخلً األنٌق بشكل رائع.

 
بالتحكم المثالً فً المناخ الداخلً مع الشعور بالراحة طوال العام. واحتوت كل غرفة على جهاز  استمتع شاغلو شقة بنتهاوس النتٌجة:

أٌام. واغتنم أحد المستأجرٌن الفرصة إلضافة وحدة تنقٌة  7تحكم فً درجة الحرارة مزّود بشاشة رقمٌة مع مؤقّت ٌعمل على مدى 
ى الشقة. وقد أّدى إلى تحسٌن جودة الهواء الداخلً بشكل كبٌر عن طرٌق إزالة الهواء ذات المواصفات العالٌة كتحدٌث بعد االنتقال إل

البكتٌرٌا والفٌروسات والمواد المسببة للحساسٌة والملوثات المحمولة جًوا والمسببة لألمراض،  األمر الذي ساهم إلى حّد كبٌر فً 
 تخفٌف أعراض الحساسٌة التً كان ٌعانٌها.

ٌّز بها مجموعة المعدات التً اخترناها وطرٌقة   "نحن سعداء للغاٌة بكل الجوانب التً تتم
 تركٌبها. فالكل ]فً المكتب[ فً راحة تامة."

 ، المملكة المتحدة.Orangebox Ltdألون أشكروفت، مدٌر هندسة اإلنتاج فً شركة  

 

ٌُعلى علٌه."    "لقد ثُبت أن مستوى الراحة الذي تحقق ال 

  John Noad (Building Environmental) Ltdستوارت إٌست، مدٌر شركة 

 فً المملكة المتحدة.
 


