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توريد وتركيب وصيانة أنظمة التكييف والتهوية
نافكـــو اختيـــارك األمثـــل للحصـــول علـــى كافـــة الحلـــول الهندســـية               

) أنظمة التكييف المركزي، اإلســـبليت، تأســـيس المواســـير النحاسية، 
غـــرف وســـيارات التبريـــد والتجميد (.
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Supply, installation and maintenance
Air conditioning and ventilation systems
Your ideal & hassle-free experience to get all engineering 

solutions for (Central Air Conditioning Systems, Split, 

Siping Construction Copper, Refrigerating and Freezing 

Rooms and Cars (.
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مـــع فريق عمل ُمـــدرب، نقدم لك كافة الخدمـــات بمصداقية 

تامـــة، مســـاهمين في رؤية 2030 من أجل مســـتقبل ُمشـــرق 

للجميع.

الجودة أوًل شعارنا

وراحة عمالئنا أساس عملنا

66



With a trained staff, we provide you with all services With 

complete credibility, contributors to Vision 2030 from For a 

bright future for all.

Quality first is our motto

And our customer’s welfare is the basis of our work
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من نحن
شـــركة ســـعودية متخصصـــة فـــي تقديـــم حلـــول هندســـية متكاملـــة لقطـــاع المقاولت 

العامـــة فـــي مجـــال التكييـــف والتبريـــد علـــى المســـتوى الحكومـــي والمســـتوى الخاص، 

بشـــكل يضمـــن حصـــول عمالئنـــا الكرام علـــى أعلـــى معاييـــر الجـــودة العالمية. 

وبُخطـــى ُمتزنة نحو المســـتقبل، نقـــدم لك في نافكو أفضل الحلول الهندســـية بمنهجية 

علميـــة عـــن طريـــق تطبيق توصيـــات الجـــودة العاليـــة واألداء الفنـــي الُمتقـــن، والتعامل 

اإلداري الحترافـــي مـــع العتمـــاد على أفضـــل الكوادر، لكي ُتشـــكل نافكو فارًقـــا إيجابًيا. 
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Who Are We
A Saudi company specializes in providing full engineering solutions to 

the general contracting sector for air conditioning and refrigeration at 

the governmental and private levels, in a way that ensures that our val-

ued customers obtain the highest international quality standards.

With balanced steps towards the future, we at NAFFCO, provide you with 

the best engineering solutions by applying high-quality standards, and 

proficient technical performance with reliance on the best cadres, in or-

der for NAFFCO to make a positive effect.
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( VRF, VRV ( نظام تكييف التبريد المتغير

( PACKAGE AC ( نظام التكييف المركزي الُمدمج

( AIR20 ( نظام التكييف الصحراوي متعدد المراحل

( CONCEALED ( نظام التكييف المخفي

( VENTILATION ( حلول التهوية

صناعة وتصميم مجاري الهواء آلًيا

توريد وتركيب وصيانة أنظمة التكييف والتهوية

خدماتنا
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Variable cooling air conditioning system VRF, VRV

Integrated central air conditioning system PACKAGE AC

Multi-stage evaporative air conditioning system AIR20

Concealed HVAC system  CONCEALED

Ventilation solutions VENTILATION

Automated duct construction and design

Supply, installation and maintenance of air conditioning 
and ventilation systems

Our
Services

11



VRF, VRV نظام تكييف التبريد المتغير

تقـــدم شـــركة نافكو نظـــام التكييـــف المتغيـــر VRF, VRV وهو نظام 

متطـــور ســـهل التحكـــم فيه مـــن أجـــل تكييـــف الهـــواء، و منظومات 

التكييـــف للمنشـــآت ذات األحمـــال التبريديـــه المختلفـــة، ممـــا يعمل 

على مـــدى واســـع لتطبيقات مختلفـــة لتكييف المنشـــآت والفنادق 

والدوائـــر الحكوميـــة و الكثيـــر مـــن المنازل ومـــا إلى ذلك. 

ما هو نظام )VRV( و )VRF( التبريد المتغير؟
 (VRF, VRV( الغالبية العظمى تعتقد أن نظام تكييف التبريد المتغير

نظامـــان مختلفـــان ولكـــن فى الواقـــع النظامان متفقان يســـتخدمان 

فـــى نفس التكنولوجيـــا تقريبًا، قد يكون اختيار نظام تكييف مناســـب 

لمنزلـــك أمـــر صعـــب فـــى البداية  وذلـــك لتعـــدد النظمـــة المتوفرة 

والمتاحـــة علـــى الســـاحة، حيـــث تتعـــدد األنظمـــة وتتنـــوع بمميـــزات 

مختلفـــة  وامكانيـــات متنوعـــة ، ولكـــن يظـــل التكييـــف الـــذى يعمل 

بنظـــام  VRV  و VRF هـــو األفضـــل كفـــاءة وقـــدرة حيـــث قـــادر على 

تبريـــد مبنـــى كامل بســـرعة ، ولكن دعونـــا أوًل أن نتعمق ونعرف اكثر 

عـــن الفـــرق بيـــن نظـــام  VRF , VRV ومعرفـــة الفوائـــد الكثيـــر لهـــذة 

التكنولوجيا.
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Variable cooling air conditioning 
system VRF, VRV

NAFFCO offers a variable air conditioning system, VRF, 

VRV, which is an advanced and easy-to-control system 

for air conditioning, and air conditioning systems for 

installations with different cooling loads, which works 

on a wide range of applications for different applications 

to adapt to establishments, hotels, government 

departments, and many homes, etc.

What is VRV and VRF?
The vast majority think that the variable cooling system 

)VRF, VRV( is two different systems, but in fact the two 

systems are in agreement that they are used in almost 

the same technology. Choosing a suitable air conditioning 

system for your home may be difficult in the beginning 

due to the multiplicity of systems available and available 

on the scene, where there are many systems and vary 

with features Different and varied capabilities, but the 

VRV and VRF air conditioner remains the best in terms 
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تعد شـــركة نافكـــو للتكييف والتبريد مـــن اولي الشـــركات بالمملكة 

التـــي قامـــت بتقديـــم هـــذه التكنولوجيـــا لعمالئهـــا، وتوفيـــر كافـــة 

المعلومـــات عـــن نظام )VRV( في مشـــروعات كثيرة على مســـتوي 

لمملكة. ا

)VRF( طريقة عمل ومكونات نظام
يحتـــوي نظام تكييف الهواء المبـــرد VRF على العديد من المميزات 

والمكانيـــات التـــى تجعـــل منـــه أفضل نظـــم التدفئـــة والتهوية فى 

التكييـــف مقارنـــة بالنظمـــة الخـــرى حيـــث ُيعـــد الفضـــل كفـــاءة  

:VRF  وقـــدرة وتقدمـــًاُ ومـــن المميـــزات التى يشـــملها نظـــام ال

يتميـــز نظـــام VRF باســـتخدام نظـــام التكييـــف والضاغـــط العاكـــس 

وُيعـــد الضاغـــط العاكس موفر جيد للطاقة والســـتهالك ، حيث انه 

يتمتـــع بتوفيـــر اســـتهالك طاقة محـــدود للغاية .

غالبـــًا مـــا يتم اســـتخدام نظام تبريد الهواء من خـــالل الماء  من خالل 

المكيفـــات العادية ولكـــن فى المكيفات التى تعمـــل بنظام VRV و 

VRF  تعمـــل بنظـــام تبريد المبردات فقط يقوم المبـــرد بتوليد هواء  

البـــارد بدون اســـتخدام  الماء وُيعد هذا النظـــام أفضل بكل تأكيد

تحتـــوى انظمة التكييـــف التى تعمل بنظـــام VRV , VRF على الكثير 

مـــن معالجـــات  تبريـــد الهـــواء التـــى يمكـــن توصيلها معـــًا فى نفس 

الحلقـــة الخاصـــة بغـــاز التبريـــد الواحـــد . وُتعـــد هـــذه الميـــزة بمثابـــة 
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of efficiency and capacity as it is able to cool an entire 

building quickly, but first let us delve into and know more 

about the difference between VRF and VRV system and 

learn the many benefits of this technology.

NAFFCO for Air Conditioning and Refrigeration is one of the 

first companies in the Kingdom to introduce this technology 

to its customers, and to provide all information about the 

VRV system in many projects across the Kingdom.

 

VRF system work and components
The VRF refrigerated air conditioning system contains 

many features and capabilities that make it the best 

heating and ventilation system in air conditioning 

compared to other systems, as it is the best efficiency, 

capacity and progression, and the advantages included in 

the VRF system:

The VRF system is characterized by the use of an air-

conditioning system and the inverter compressor, and the 

inverter compressor is a good energy and consumption 

saving, as it has very limited energy consumption.

Air-through-water cooling is often used by regular air 

conditioners, but in air conditioners that operate with 
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مكافأة تمنح للمكيفات للعمل بنظام توســـعى وتناســـب المشاريع 

المولت مثـــل  الكبيرة 

 

أنواع أنظمة VRF ومميزاتها
أنظمـــة التبريـــد ) القل انتشـــارًا( هـــذه النظمة مـــن المكيفات 	 

تقـــوم بالتبريـــد فقـــط ول تحتوي علـــى نظام تدفئـــة وتعتبر من 

انشـــارًا أقل النظمة 

أنظمـــة التكييـــف الصحـــراوى ) األكثـــر انتشـــاًر( وفى هـــذا النوع 	 

مـــن األنظمـــة يعمل علـــى التدفئـــة والتبريـــد بالطبـــع ليس فى 

الوقت  نفـــس 

انظمـــة اســـترجاع الحرارة ) اقل انتشـــارًا ( من النظمـــة الممتازة 	 

والفائقـــة وذات البرمجـــة العاليـــة حيـــث تعمـــل النظمـــة علـــى 

توفيـــر التبريـــد والتدفئـــة بنظـــام مســـتقل فـــى نفـــس الوقـــت 

وتعتبـــر مـــن اكثـــر النظمـــة تعقيدًا
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a VRV and VRF system that operate with a refrigerant 

cooling system only, the chiller generates cold air without 

using water, and this system is definitely better.

VRV, VRF air conditioning systems contain many air-cooled 

processors that can be connected together in the same 

loop of one refrigerant. This feature is considered as a 

bonus given to air conditioners to operate in an expansive 

system and suit large projects such as malls

Types of VRF systems and their features
Cooling systems )the least widespread( These systems 

of air conditioners do cooling only and do not contain 

a heating system and are considered one of the least 

widespread systems

Evaporative air conditioning systems (the most 

widespread( and in this type of system work on heating 

and cooling of course not at the same time

Heat recovery systems )less widespread( are excellent, 

superior, and highly programmable systems where the 

systems provide cooling and heating with an independent 

system at the same time and are considered one of the 

most complex systems.
17



يعمـــل بالضواغـــط العكســـية التـــي تســـاعد بدورهـــا علـــى توفيـــر 

الطاقـــة والســـتهالك النظمة الخاصـــة بالنظامين ســـواء أنظمة 

اســـترجاع الحـــرار أو نقلهـــا تعمـــل بالتبريـــد والتدفئـــة أو كل واحـــد 

منهـــم علـــى حدى مما يســـاهم فـــى توفيـــر الطاقة بشـــكل كبير.

يستطيع تبريد منطقة ومساحة كبير من الغرفة	 

تستطيع التحكم فى الوحدات بشكل فردى أو مجموعات	 

بعـــد التعرف علـــى النظاميـــن ومميزات كل واحـــد منهم على 	 

حـــدى ، قـــد تالحـــظ أن المميـــزات والمكانيـــات لـــكل نظـــام 

مشـــتركة ومتشـــابه فى الواقع ذلـــك صحيح ألننـــا ذكرنا ذلك 

ســـابقًا بالفعـــل  وهـــو تشـــابه النظامـــان معـــًا بشـــكل كبيـــر ، 

تســـتطيع قبـــل اختيـــار احد النـــواع ابحـــث اوًل للتأكـــد من أنه 

يناســـبك ويناســـب اإلمكانيات المطلوبة، ناتى الن الى افضل 

انـــواع التكييـــف المتاحة حاليًا لنســـاعدك ولو بنســـبة بســـيطة 

علـــى اتخـــاذ قرار الشـــراء بنفـــس راضية.
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Types of VRV systems and their features
It works with inverter compressors, which in turn help to 

save energy and consumption

The systems for the two systems, whether heat recovery 

or transmission systems, operate with cooling and heating, 

or each of them separately, which contributes to saving 

energy significantly.

It can cool a large area and area of a room

You can control units individually or in groups

After getting acquainted with the two systems and the 

advantages of each one of them separately, you may notice 

that the advantages and capabilities of each system are 

common and similar in reality. This is true because we 

already mentioned this previously, which is the similarity 

of the two systems together greatly. We are now coming 

to the best types of air-conditioner currently available 

to help you, even if only a small percentage, to make a 

purchase decision with the same satisfaction.
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نظام التكييف المركزي الُمدمج 
PACKAGE AC

تقدم شـــركة نافكو نظام التكييف المركزي الُمدمج، 

حيـــث يتـــم تعريفه على أنـــه نظام تكييـــف مكون من 

وحـــدة تكييـــف بقدرة عالية، تتكون هـــذه الوحدة من 

قطعـــة واحـــدة كبيـــرة الحجم تشـــمل جميـــع األجزاء 

الخاصـــة بجهـــاز التكييف ) بداية مـــن المبخر، الضاغط، 

صمـــام التمـــدد، المكثف، والمـــراوح وباقي متممات 

دائـــرة التبريـــد (. وتوضـــع هـــذه الوحـــدات فـــي مكان 

جيـــد التهويـــة على الـــدوام، وذلـــك لنبعـــاث الحرارة 

وصـــوت الوحدة عند تشـــغيلها فوق ســـطح المبنى. 

ويتـــم نقـــل الهـــواء مـــن الوحـــدة الـــى المـــكان المراد 

تكييفـــه عبر مجـــاري الهواء.
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Integrated central air 
conditioning system 
PACKAGE AC

NAFFCO offers a central integrated air 

conditioning system, as it is defined as 

an air conditioning system consisting of a 

high capacity air conditioning unit; this unit 

consists of one large piece that includes all 

parts of the air conditioner (starting from 

the evaporator, compressor, expansion 

valve, condenser, fans and the rest cooling 

circuit complements(. These units are always 

placed in a well-ventilated place, due to the 

emission of heat and sound of the unit when 

operating on the roof of the building. The air 

is transferred from the unit to the place to be 

conditioned through the air ducts.
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نظام التكييف الصحـــراوي متعدد 
 AIR20 المراحل 

تقدم شـــركة نافكـــو أنظمة التكييف الصحـــراوي متعدد 

المراحـــل الـــذي يعمل علـــى تبريـــد الهواء فـــي المناطق 

الحـــارة والمناطـــق الجافـــة مـــن خـــالل مالمســـة الهواء 

للمـــاء علـــى مرحلتيـــن. حيـــث يتـــم فـــي المرحلـــة األولى 

ســـحب الهواء الخارجـــي وتمريره من خـــالل مبادل حراري 

للميـــاه البـــاردة مما ينتج عنـــه تبريد الهـــواء الجاف بدون 

ثـــم  رطوبـــة.  إضافـــة  وبـــدون  للمـــاء  الهـــواء  مالمســـة 

بعـــد ذلـــك يأتـــي دور المرحلـــة الثانيـــة فـــي تمريـــر الهواء 

الناتـــج مـــن المرحلـــة األولى على وســـط مّشـــبع بالمياه 

بمواصفـــات خاصـــة ليخـــرج الهـــواء ببـــرودة أكثـــر ودرجـــة 

المطلوبة. الرطوبـــة 

22



Multi-stage evaporative air 
conditioning system  AIR20

NAFFCO offers multi-stage evaporative air 

conditioning systems that cool the air in hot 

and dry areas through contact with water 

in two stages. Where, in the first stage, the 

outside air is drawn and passed through a 

cold water heat exchanger, which results 

in dry air cooling without the air coming 

into contact with water and without adding 

moisture. Then comes the role of the second 

stage in passing the air produced from the 

first stage on a medium saturated with 

water with special specifications, so that the 

air comes out cooler and with the required 

degree of humidity.
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 CONCEALED  نظام التكييف المخفي

تقـــدم شـــركة نافكـــو نظـــام التكييف المخفـــي، الذي ُيعد أحد أشـــهر 

أنظمـــة التكييـــف واألكثـــر طلًبـــا. ُيصنف التكييـــف المخفـــي على أنه 

أحـــد أنظمـــة التكييـــف الســـبليت. حيـــث يتكـــون مـــن وحـــدة خارجية 

باإلضافـــة إلـــى وحدة داخليـــة، وتوضـــع مخفية باألســـقف اإلضافية. 

ويتطلـــب األمـــر ربطهـــا بالمـــكان المـــراد تكييفـــه مـــن خـــالل مجـــاري 

الهواء.

مراحل تركيب التكييف المخفي
نظـــرا لرتبـــاط اعمـــال التكييـــف بمختلف مراحـــل البناء بدايـــة من بناء 

الجـــدران ونهايـــة بالدهانـــات فيجـــب التنســـيق فـــي كل مرحلـــة مـــن 

مراحـــل البنـــاء مـــع مهندس الديكور او المشـــرف المســـؤول عن تلك 

المرحلة.

بدايـــة: يقـــوم قســـم الدراســـات فـــي نافكـــو بالعمـــل علـــى تصميـــم 

المخططـــات التنفيذية للتكييف التي توضح أماكن الوحدات الداخلية 

ومســـار مجـــاري الهواء )Duct( ومخـــارج الهـــواء )Grill( وأماكن زراعة 

مواســـير النحاس واماكـــن الوحدات الخارجية علـــى المخطط ومن ثم 

يتـــم ارســـالها للعميل لالطـــالع عليها واعتمادها للتأسيســـات.
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Concealed HVAC system   
CONCEALED

NAFFCO offers the Concealed Air Conditioning System, 
which is one of the most popular and sought-after air 
conditioning systems. HVAC is classified as a split AC 
system. Where it consists of an outdoor unit in addition 
to an indoor unit, and it is hidden by additional ceilings. 
And it needs to be connected to the place to be air-
conditioned.

Stages of installing concealed air conditioner
Since air conditioning works are linked to the various 
stages of construction, starting from building walls 
and ending with paints, it is necessary to coordinate 
each stage of construction with the decorator or the 
supervisor responsible for that stage.

Beginning: The studies department at NAFFCO works 
on designing the executive plans for air conditioning 
that show the locations of the indoor units, the duct 
path, the air outlets )Grill(, the places of planting copper 
pipes and the places of the outdoor units on the plan, 
and then it is sent to the customer for review and 
approval for the foundations.
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وبعـــد اعتمـــاد المخطط للتأســـيس يتـــم عمـــل المراحل 
التاليـــة طبقـــا لجاهزيـــة الموقع:

زراعة المواســـير التي يمـــر بها النحاس أثناء مراحـــل البناء لكل دور 	 

علـــى حـــدة وقبل صبـــات الســـقف أو الجـــدران الســـتنادية بداية 

من القبـــو إن وجد.

تأسيس مواسير صرف مياه المكيفات ألقرب نقطة صرف.	 

تأسيس أسالك الثرموستات.	 

تعليـــم الفتحـــات بالجـــدران للدكت وتمديـــد النحاس قبـــل أعمال 	 

اللياســـة وبعـــد النتهاء مـــن التأسيســـات الكهربائية.

يقـــوم قســـم الدراســـات بمطابقـــة المخططـــات التنفيذيـــة مـــع 	 

مخططات الســـقف الجبســـية والمرســـلة من مهنـــدس الديكور 

وبعـــد النتهـــاء منهـــا يتم اعادة ارســـالها للمالـــك لالعتمـــاد النهائي.

وبعـــد اعتمـــاد المخطـــط بالشـــكل النهائـــي يتـــم عمـــل 
المراحـــل التالية طبقـــا لجاهزية الموقـــع ورغبة العميل:

تركيب الوحدات الداخلية وتوصيلها بمواســـير صرف المياه وأســـالك 

النحاس. وتوصيل  الثرموستات 

 Plenum( وصناديـــق مخارج الهـــواء )Duct( تفصيـــل مجـــاري الهـــواء
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After approval of the establishment plan, the 
following phases are made according to site 
readiness:

Cultivation of pipes through which copper passes during 
the construction stages for each floor separately and 
before casting the ceiling or retaining walls, starting 
from the basement, if any.
Establishing air conditioner drainage pipes to the nearest 
drainage point.
Establish thermostat wires.
Marking openings in walls to flatten and extend the 
copper before plaster works and after the completion of 
the electrical installations.
The studies department matches the executive plans 
with the gypsum ceiling plans sent by the interior 
designer, and after they are completed, they are sent 
back to the owner for final approval.

After the final plan is approved, the following 
stages are made according to the readiness of 
the site and the client’s desire:

Installing indoor units and connecting them to water 
drainage pipes, thermostat wires, and copper connection.
Detailing ducts and air outlet boxes )Plenum Box( in 
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Box( بالمصنـــع الخـــاص بنافكـــو ثـــم توريدهـــا وعزلهـــا بالموقـــع 

وتركيبهـــا شـــاملة الوصـــالت المرنـــة )Flexible( وجميـــع الدنابـــر 

(SMACNA( وكل ذلـــك طبقـــا للمواصفات العالميـــة )Dumber(

تركيـــب الوحـــدات الخارجيـــة باألســـطح حســـب األماكـــن المتفـــق 

عليها ســـابقا مع العميـــل وغالبا ما تكون بالســـطح العلوي األخير 

ويتـــم تركيبهـــا بعـــد النتهـــاء من عمليـــة تبليط وعزل الســـطح

وآخـــرًا تركيـــب مخـــارج الهـــواء )Grill( ويكـــون التركيب بعـــد الوجه 

األول مـــن الدهان.

ثم تركيب الثرموستات والتأكد من التوصيالت الكهربائية.

واخيـــرًا التشـــغيل المبدئـــي لمـــدة 72 ســـاعة للتأكـــد مـــن فاعلية 

وكفـــاءة التكييـــف.

مميزات التكييف المخفي
إمكانيـــة توجيـــه الهـــواء ألكثـــر مـــن منطقة عن طريـــق مجاري 	 

.”Duct“ الهواء 

عـــدم وجـــود ضوضاء ناتجة عـــن الوحدة الداخلية نظـــرًا لبعدها 	 

عن المـــكان المكيف ووجودها غالبـــا بالممرات.

يعتبـــر أســـهل فـــي الصيانـــة واقـــل فـــي اســـتهالك الكهربـــاء 	 

المركـــزي. بالتكييـــف  مقارنـــة 

تكلفة تركيبه متوسطة مقارنة بباقي األنظمة.	 
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the NAFCO factory, then supplying, isolating them on 
site and installing them including flexible connections 
and all Dumber, all in accordance with international 
specifications )SMACNA(
Installing the outdoor units on the roofs according to 
the places previously agreed upon with the customer, 
and they are often on the last upper roof, and they are 
installed after the completion of the tiling and surface 
insulation process.
And finally, installing the air outlets )Grill(, and the 
installation will be after the first face of painting.
Then install the thermostat and make sure of the 
electrical connections.
And finally, an initial operation of 72 hours to ensure the 
effectiveness and efficiency of the air conditioning.

Advantages of concealed conditioning
The possibility of directing the air to more than one area 
through the ”Duct” airways.
The absence of noise from the indoor unit due to its 
remoteness from the air-conditioned place and its 
presence in the corridors.
It is easier to maintain and lower in electricity 
consumption compared to central air conditioning.
Medium installation cost compared to other systems.
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 VENTILATION حلول التهوية

تقـــدم شـــركة نافكـــو حلـــول التهويـــة VENTILATION حيـــث تعد 

التهويـــة أحـــد أهـــم الطلبـــات الهندســـية التـــي يجـــب مراعاتها من 

البدايـــة داخـــل أي مبنـــى فـــي التصميـــم المعمـــاري بشـــكل عـــام، 

وبشـــكل خاص في الفراغات التي ترتفع بها نســـبة الرطوبة بسبب 

نقـــص معدل الهـــواء الطبيعـــي في هـــذه المباني والمنشـــآت.

حلول التهوية
تتم هذه العملية باســـتخدام المـــراوح )Fans( في حالت مختلفة 

منها:

اعمال التهوية العادية
وهـــي عبارة عن عملية لســـحب الهـــواء الغير مرغـــوب فيه، ودفع 

هـــواء نقـــي مكانـــه ببعـــض الحـــالت وطبقـــا لمتطلبـــات وطبيعة 

الستخدام.

اعمال التهوية االضطرارية
وأشـــهرها حـــالت الحريـــق )ل قدر اللـــه( وتتم فيها عملية ســـحب 

الدخان بمراوح شـــفط ذات مواصفـــات خاصة )تتحمل درجة الحرارة 

العاليـــة( ويتم ربطهـــا بنظام الحريق.
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Ventilation solutions  VENTILATION

NAFFCO provides VENTILATION solutions which 
ventilation is one of the most important engineering 
requests that must be taken into account from the 
beginning inside any building in the architectural 
design in general, and especially in the spaces with 
high humidity due to the lack of natural air in these 
buildings and facilities.

Ventilation solutions
This process is done by using fans in different cases, 
including:
Regular ventilation work
It is a process of drawing in unwanted air and pushing 
fresh air in its place in some cases according to the 
requirements and nature of use.

Forced ventilation works
The most famous of them are the cases of fire )God 
forbid(, in which the smoke extraction process takes 
place with special specifications )withstand high 
temperature( fans and is linked to the fire system.

And also cases of air pressure for escape stairs )stairs( 
and this process takes place in tall buildings and this 
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وأيضـــا حـــالت ضغط هـــواء ســـاللم الهـــروب )الـــدرج( وتتـــم هذه 

العمليـــة في المباني المرتفعة ويعمـــل هذا الهواء المدفوع على 

زيـــادة الضغـــط في الـــدرج لعدم تســـرب أي دخان إليـــه في حالت 

الحريـــق، لكي يســـمح لألشـــخاص بالخـــروج من المبنـــى، وكل ذلك 

يتـــم تصميمـــه طبقـــا للمواصفـــات والكـــواد العالميـــة وأشـــهرها 

(NFPA( كـــود مكافحة الحريـــق

الغرض من عملية التهوية
يجـــب تحديـــد الغـــرض مـــن عمليـــة التهويـــة بحســـب طبيعـــة 	 

ومتطلباتـــه المـــكان 

من تجديد الهواء ونســـبة الهواء الواجب تجديده أو اســـتبداله، 	 

واستخداماته، ومصادره.

تحديد كمية الهواء ومواصفاته.	 

تحديـــد نظـــام التهوية، هل ســـيتم مركزيـــا، أي باعتماد مروحة 	 

وشـــبكة مجـــاري هـــواء، أم بالتهويـــة المجـــزأة، أي كل مـــكان 

يكون مســـتقال عـــن اآلخر.

تحديـــد نوعيـــة المـــراوح الواجـــب اســـتخدامها مـــع مراعـــاة أن 	 

تالئـــم الغـــرض والمكان، وتحديـــد قدراتها وأماكـــن تثبيتها مع 

مراعـــاة أن تكـــون في متنـــاول أيدي رجـــال النظافـــة والصيانة 

فيمـــا بعد، وأل تســـبب قلقـــا للمحيطيـــن بالمكان أو شـــاغليه.
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pushed air increases the pressure in the stairs to 
prevent any smoke from escaping to it in cases of 
fire, in order to allow people to leave the building, 
and all of this is designed according to international 
specifications and codes, the most famous of which is 
the code Fire Fighting )NFPA(

The purpose of the ventilation process
The purpose of the ventilation process must be 
determined according to the nature of the place and 
its requirements
From air replenishment and the percentage of air to 
be renewed or replaced, its uses, and its sources.
	 Determine the amount and specifications of air.
	 Determining the ventilation system, will it be done 

centrally, i.e. by adopting a fan and air duct network, 
or by segmented ventilation, that is, each place is 
independent from the other.

	 Determining the type of fans to be used, taking into 
account that they are appropriate to the purpose 
and place, and determining their capabilities and 
places to install them, taking into account that 
they are within reach of cleaners and maintenance 
personnel, and that they do not cause concern to 
those around the place or its occupants.
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تنقسم أعمال وحلول التهوية الي:
 	(Fresh Air( ضخ الهواء من الخارج إلى الداخل

 	(Exhaust( سحب الهواء من الداخل الى الخارج

 	 (Exhaust( وســـحب هواء عـــادم )Fresh Air( ضـــخ هواء جديـــد

فـــي نفس الوقـــت في بعـــض األماكن.

ونظـــرًا ألهميـــة إمـــداد تلـــك الفراغـــات بالهـــواء النقـــي الصحـــي 	 

وتجديـــد الهـــواء داخلهـــا

نعمـــل فـــي نافكـــو للتكييـــف والتبريـــد علـــى إيجـــاد كافـــة حلـــول 	 

التهويـــة بأنواعهـــا لمختلـــف األماكـــن وبحســـب طبيعتهـــا

أماكـــن وجـــود الحرارة والبخـــار مثل )المطاعـــم والمطابخ المنزلية 	 

وغيرها(

أماكن وجود الرطوبة ونقص نســـبة الوكســـجين مثل )المســـابح، 	 

الكراجات، المســـتودعات، الصالت الرياضية وغيرها(

الناتجـــة عـــن المعـــدات مثـــل )المصانـــع 	  أماكـــن وجـــود الحـــرارة 

وغيرهـــا( والـــورش 

مثـــل 	  الملـــوث  والهـــواء  الكريهـــة  الروائـــح  وجـــود  أماكـــن 

وغيرهـــا( الحمامـــات  )المستشـــفيات، 

األماكن المزدحمة والتي تحتاج لشـــفط الهـــواء وضخ هواء جديد 	 

معا مثل )القاعـــات، المجمعات التجارية وغيرها(
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Ventilation works and solutions are divided into:
	 Pumping air from outside to inside )Fresh Air(
	 Exhaust air from inside
	 Fresh Air and Exhaust at the same time in some 

places.

Given the importance of supplying these spaces with 
fresh, healthy air and replenishing the air inside them
We work at NAFFCO for air conditioning and refrigeration 
to find all kinds of ventilation solutions for different 
places and according to their nature
Places of heat and steam such as (restaurants, home 
kitchens, etc.(
Places of humidity and lack of oxygen (such as swimming 
pools, garages, warehouses, gyms, etc.(
Places of heat generated by equipment such as 
)factories, workshops, etc.(
Places of bad odors and polluted air (such as hospitals, 
bathrooms, etc.(
Crowded places that need air suction and new air 
pumped together, such as )halls, malls, etc.(
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أنواع أنظمة التهوية
مراوح ســـقفية أو مركزيـــة Roof Mounted(( ويتم تركيبها 	 

خارج المبني على الســـطح العلوي، وتستخدم في الحالتين 

لضـــخ الهـــواء النقي أو شـــفط الهـــواء ولكن فـــي حالة ضخ 

الهـــواء من الخـــارج تركب مع فالتـــر لتنقية الهواء.

مـــراوح خطيـــة )Inline Fan( ويتـــم تركيبهـــا داخـــل المبني 	 

فـــوق الســـقف المســـتعار وأيضـــا تعمل في حالتي شـــفط 

الهـــواء وضخه مـــن الخارج.

مروحـــة كاســـيت )Cassette Fan( ويتم تركيبها بالســـقف 	 

المســـتعار كمـــا لو كانت جـــزءًا منه

مروحـــة جداريـــة )Wall Mounted( ويتم تركيبها على فتحة 	 

فـــي الحائـــط أو واجهـــة أو نافذة زجاجية مطلة على شـــارع 

أو منور.

36



Types of ventilation systems
Roof Mounted fans, which are installed outside the 
building on the upper roof, and are used in both cases 
to pump fresh air or suction the air, but in the case of air 
pumping from the outside, they are installed with filters 
to purify the air.
Inline fans, which are installed inside the building over 
the false ceiling, and also work in both cases of air 
suction and pumping from outside.
The Cassette Fan is attached to the false ceiling as if it 
were part of it
Wall Mounted fan, which is installed on a hole in the wall, 
façade or glass window overlooking a street or skylight.
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صناعة وتصميم مجاري الهواء آلًيا

تقدم شـــركة نافكو خدمـــة صناعة وتصميم مجـــاري الهواء آلًيا 

في المملكة العربية الســـعودية. 

يتـــم تعريف مجاري الهـــواء على أنها  حلقـــة الوصل التي تعمل 

علـــى توزيـــع الهواء بالكميـــات المطلوبـــة إلى المناطـــق الُمراد 

تكييفهـــا، بطريقـــة تضمـــن وصولـــه لـــكل ركـــن مـــن أركان هذه 

المناطق.

يتـــم صناعة وتصميم مجاري الهواء في شـــركة نافكو للتكييف 

والتبريـــد علـــى يد نخبة من الخبـــراء من المهندســـين  والفنيين، 

طبقـــا للمقاســـات الصـــادرة عـــن المخططـــات التصميمية التي 

تـــم إعدادهـــا مســـبًقا من قبل قســـم الدراســـات، والســـماكات 

المبينة باألكـــواد العالمية.

)duct( مجاري الهواء الدكت
الهـــواء  توزيـــع  علـــى  تعمـــل  للهـــواء  ومجـــاري  ممـــرات  هـــي 

بالكميـــات الالزمة الـــى األماكن المراد تكييفها ونشـــره داخلها 

بطريقـــة تضمـــن وصولـــه لهـــذه األماكـــن.

ٌتصنـــع معظمها مـــن ألواح الصـــاج المجلفن الغيـــر قابل للتاكل 

والصـــداء، وايضًا لصالبته وســـهولة تشـــكيله، وتصنـــع أيضا من 
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Automated duct construction and 
design

NAFFCO provides manufacturing and design service 
for automatic air ducts in the Kingdom of Saudi Arabia.
Air ducts are defined as the connecting link that 
distributes air in the required quantities to the areas to 
be air-conditioned, in a way that ensures that it reaches 
every corner of these areas.
The air ducts are manufactured and designed in 
NAFFCO for Air Conditioning and Refrigeration by a 
group of experts from engineers and technicians, 
according to the measurements issued by the design 
plans previously prepared by the Studies Department, 
and the thicknesses indicated in international codes.

Duct
They are corridors and air ducts that distribute the air in 
the necessary quantities to the places to be conditioned 
and spread it inside in a way that ensures its arrival to 
these places.

Most of them are made of galvanized sheet sheets 
that are not subject to corrosion and corrosion, as 
well as for their hardness and ease of formation. They 
are also made of aluminum and steel, but for limited 
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األلومنيوم والســـتيل ولكن لتطبيقـــات محدودة.

“الدكـــت”  الهـــواء  مجـــاري  وتصميـــم  الصـــاج  تشـــكيل  يتـــم 

تحـــت  والتبريـــد  للتكييـــف  نافكـــو  مصنـــع  فـــي  وملحقاتـــه 

اشـــراف مهندســـين ذو خبـــرة، وطبقـــا للمقاســـات الموضحـــة 

قســـم  مـــن  مســـبقًا  والمعـــدة  التصميميـــة،  بالمخططـــات 

باألكـــواد  المبينـــة  والســـماكات  وبالمقاييـــس  الدراســـات، 

العالميـــة المعمـــول بهـــا )SMACNA( وهي الرابطـــة العالمية 

الهـــواء. وتكييـــف  الصـــاج  لمقاولـــي 

أنواع مجاري الهواء
تصنع مجاري الهواء بأشكال مختلفة:	 

ووصالتهـــا، 	  المســـتطيل  او  المربـــع  الشـــكل  أهمهـــا 

وتســـتعمل بشـــكل أوســـع انتشـــارًا نظرا لســـهولة اخفائها 

المســـتعارة. باألســـقف 

مجـــاري الهـــواء الدائرية ووصالتها، وتصنع بحســـب القطر 	 

المطلـــوب وغالبا ما تســـتخدم باألماكـــن التي ل يوجد بها 

جبسية. أسقف 

مجـــاري الهـــواء البيضويـــة، وتشـــبه بعض الشـــيء الدائرية 	 

مع اختـــالف طريقـــة تصنيعها.
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applications.
The sheet and design of the ductwork and its accessories 
shall be formed in the NAFFCO Air Conditioning 
and Refrigeration Factory under the supervision of 
experienced engineers, according to the measurements 
shown in the design plans, prepared in advance by the 
Studies Department, and with the measurements and 
thicknesses indicated by the applicable international 
codes )SMACNA(, which is the World Association of Iron 
and Air Conditioning Contractors.

Types of air ducts
Air ducts are made in different shapes:
The most important of them are the square or 
rectangular shape and their connections, and they are 
used more widely due to their ease of concealment 
with borrowed ceilings.
Circular air ducts and their connections, manufactured 
to the required diameter and often used in places 
where there is no gypsum ceiling.
Air ducts are oval, somewhat circular, with different 
manufacturing methods.

Ducts are an important and complementary part of air 
conditioning and ventilation systems
In air-conditioning systems, including ”concealed, 
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تعتبـــر مجـــاري الهـــواء “الدكـــت” جزء هـــام ومكمل 
ألنظمـــة التكييـــف والتهوية

ففـــي أنظمـــة التكييـــف ومنها “التكييـــف المخفـــي، والتكييف 

المركزي، والصحـــراوي” تعمل على نقل وتوزيع الهواء بكميات 

معينـــة وســـحب الهـــواء الراجـــع ألعـــاده تبريده مـــرة أخرى في 

المكيـــف المركزي وأحيانـــًا بالمخفي.

وفـــى أنظمـــة التهويـــة تعمل علـــى نقل الهـــواء الغيـــر مرغوب 

فيـــه للخـــارج مـــن ” الجراجات، المطاعـــم، المســـابح، الحمامات، 

غـــرف العـــزل بالمستشـــفيات، وغيرها”

عزل مجاري الهواء
تعـــزل مجـــاري الهـــواء “الدكـــت” بالصـــوف الزجاجـــي “الفايبـــر 

جـــالس” من الخـــارج ومـــن الداخل ولكـــن بالداخل يتـــم تغطيته 

الفايبـــر  ذرات  انتشـــار  ومنـــع  الرطوبـــة  مـــن  لحمايتـــه  بطبقـــة 

بالهـــواء، للمحافظة علـــى درجة الحرارة المندفعـــة من المراوح 

مـــرورًا بمجرى الهـــواء والوصالت المرنة ثـــم الصناديق ووصول 

لمخـــارج الهـــواء “الجريالت”

كمـــا يعمل العزل على تخفيض مســـتوى صوت ســـريان الهواء، 

للوصول الـــى المقاييس العالمية.
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central, and desert air conditioning”, they work to 
transfer and distribute air in certain quantities and draw 
return air to re-cool it again in the central air-conditioner 
and sometimes in the concealed one.
In ventilation systems, they work to transfer unwanted 
air outside from ”garages, restaurants, swimming pools, 
bathrooms, isolation rooms in hospitals, and others”
 
Duct insulation
Ducted air ducts are insulated with fiberglass wool from 
the outside and from the inside, but inside it is covered 
with a layer to protect it from humidity and prevent 
the spread of fiber particles in the air, to maintain the 
temperature rushing from the fans through the air duct 
and the flexible connections, then the boxes to the outlets 
of the ”grills”
The insulation also reduces the volume of airflow, in 
order to reach international standards.
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ملحقات ومكونات مجاري الهواء
بأطـــراف 	  وصلـــة  عـــن  عبـــارة  وهـــو   )Canvas( الكانفـــاس 

معدنيـــة يتوســـطها نوع من الجلد تســـاعد علـــى امتصاص 

الهتـــزازات الناتجـــة عـــن الماكينـــة وعـــدم نقلها الـــى “الدكت”

بصناديـــق 	  “الدكـــت”  تربـــط   )Flexible( المرنـــة  الوصـــالت 

توزيـــع الهـــواء وتكـــون معزولـــة بالصـــوف الزجاجـــي وتمتاز 

بمرونتهـــا وســـهولة تشـــكيلها وتمريرهـــا باألماكـــن الضيقـــة.

صنـــدوق توزيع الهواء )Plenum Box( وهو يربط الوصالت 	 

المرنة بفتحـــات الهواء وأيضا معزول من الداخل.

الدمبـــر )Dumber( وتســـتخدم فـــي التحكـــم فـــي ســـرعة 	 

ســـريان الهـــواء وكميتـــه وتقســـيمه ويمكـــن التحكـــم بهـــا 

يدويـــا او آليـــا ولهـــا عـــدة أنواع

الجريـــالت )Grilles( فتحـــات مخـــارج الهـــواء وتأتـــي بعـــدة 	 

انـــواع “جانبيـــة، طوليـــة، مربعـــة، دائريـــة، جيت”

44



Duct accessories and components
Canvas )Canvas(, which is a connection with metal 
ends in the middle of a type of skin that helps to absorb 
the vibrations caused by the machine and not transfer 
them to the ”duct”
Flexible joints connect ”duct” to air distribution boxes, 
and are insulated with glass wool. They are flexible, 
easy to form and pass in narrow places.
Air distribution box )Plenum Box( which connects the 
flexible connections to the air holes and is also isolated 
from the inside.
Dumber is used to control the velocity, quantity and 
division of air flow. It can be controlled manually or 
automatically and has several types.
Grilles air outlet vents come in several types: ”side, 
longitudinal, square, circular, jet.”
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توريد وتركيب وصيانة أنظمة التكييف 
والتهوية

تقـــدم شـــركة نافكـــو خدمـــات توريـــد وتركيـــب وصيانـــة أنظمة 

التكييـــف والتهوية في كافة أنحاء المملكة العربية الســـعودية 

مـــن خـــالل الفريـــق التقنـــي اإلحترافـــي لـــدى الشـــركة؛ لضمان 

تقديـــم أفضـــل خدمـــة في مجـــال التكييـــف والتبريـــد بداية من 

التوريـــد والتركيـــب، مـــروًرأ بأعمـــال الصيانـــة الشـــاملة لألنظمة 

انواعها. بمختلـــف 
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Supply, installation and 
maintenance of air conditioning 
and ventilation systems

NAFFCO provides supply, installation and maintenance 

services for HVAC systems throughout the Kingdom 

of Saudi Arabia through the company’s professional 

technical team. To ensure providing the best service in 

the field of air conditioning and refrigeration, starting 

from supply and installation, through comprehensive 

maintenance work for various types of systems.
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الفئات المستهدفة

المساجد واألوقاف
ُتعد المســـاجد واألوقاف واحدة من أهم الفئات المســـتهدفة 

فـــي نافكـــو والتي يتم تنفيـــذ العديد من المشـــاريع الهامة بها 

بشكل دوري ومستمر.

المجمعات التجارية
وبالحديـــث عـــن المجمعـــات التجاريـــة التـــي ل تخلـــو مـــن الزوار 

علـــى مـــدار الســـاعة، فبـــكل تأكيـــد تقديـــم أفضـــل خدمـــة لهـــا 

واحـــدة مـــن أهـــم أهدافنـــا فـــي نافكو. 

القصور والفلل
واحـــدة مـــن الفئـــات الهامة فـــي القطاعـــات الخاصـــة هي فئة 

القصـــور والفلـــل، حيـــث أن راحـــة وأمـــان المنزل تبدأ مـــن حلول 

هندســـية علميـــة متكاملة. 
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Targeted Groups

Mosques
Mosques are one of the most important targeted 

audiences in NAFFCO, in which many important projects 

are implemented periodically and continuously.

Malls
Malls always have the full capacity with their visitors 

around the clock, certainly providing the best service 

for them is one of our goals in NAFFCO.

Palaces and villas
One of the important categories in the private sectors 

is the palaces and villas category, as its comfort and 

safety starts from integrated scientific engineering 

solutions.
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الجامعات والمدارس
بـــكل تأكيد تشـــكل الجامعـــات والمدارس حجر األســـاس في 

عجلـــة التقـــدم والزدهـــار، لذلـــك حريصيـــن دوًما فـــي نافكو 

علـــى تقديم أفضـــل خدمة. 

النوادي الرياضية
النـــوادي  وتأهيـــل  الســـليم،  الجســـم  فـــي  الســـليم  العقـــل 

الرياضيـــة مهمـــة أساســـية لدينا فـــي نافكو للمســـاهمة في 

تحقيـــق أهـــداف المســـتقبل.

المطاعم
الجودة أوًل، هذا هو شـــعارنا عنـــد الحديث عن فئة المطاعم 

لدينـــا في مشـــاريع نافكـــو لكافة خدمـــات التكييـــف والتبريد 

في مملكتنـــا الحبيبة. 
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Universities and schools
Of course, universities and schools are the cornerstones 

of progress and prosperity, so we are always keen at 

NAFFCO to provide the best service.

Sports clubs
A healthy mind resides in a healthy body, and qualifying 

sports clubs is an essential task we have at NAFFCO to 

contribute to achieving future goals.

Restaurants
Quality comes first, this is our motto when talking about 

the category of restaurants we have usually in NAFFCO 

in our beloved Kingdom.
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شركاء النجاح
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عمالءنا
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