Usługi wynajmu dla służby zdrowia
Szybkie i niezawodne rozwiązania tymczasowe
w zakresie chłodzenia

Higieniczne, komfortowe i bezpieczne
pomieszczenia
Najwyższe standardy ogrzewania i chłodzenia,
uwzględniające jakość powietrza, są niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania ośrodków
służby zdrowia. Każdy z oddziałów musi spełniać
surowe wymagania dotyczące kontroli infekcji
i rozprzestrzeniania się bakterii, a także obejmujące
komfort pacjentów i pracowników szpitali.
Jakość usług oferowanych przez służbę zdrowia
w dużej mierze zależy od jakości systemu klimatyzacycji
i wentylacji mającego za zadanie kontrolę temperatury,
wilgotności i zachowanie sterylności. Jest to szczególnie
istotne na obszarach zajmowanych przez oddziały
chirurgiczne, radiologiczne, położnicze oraz intensywnej
terapii. Poza tym badania dowodzą, że pacjenci
odzyskują zdrowie znacznie szybciej w prawidłowo
kontrolowanych warunkach otoczenia.
Biorąc powyższe pod uwagę, wszelkie usterki lub
nieprawidłowości występujące w systemach HVAC
zainstalowanych w ośrodkach służby zdrowia są
niedopuszczalne, gdyż mają one bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo pacjentów oraz ich komfort.

Wiedza fachowa związana z usługami wynajmu
Trane dla służby zdrowia
W razie zaplanowanych postojów lub wystąpienia
sytuacji awaryjnych usługa wynajmu Trane oferuje
właściwy sprzęt i fachową wiedzę wspomagające
znaczne ograniczenie ryzyka dla pacjentów
i pracowników.

Firma Trane oferuje niezawodne i ekonomiczne
rozwiązania wynajmu, które zapewniają placówkom
służby zdrowia różnorodne poziomy złożoności
mające na celu utrzymanie żądanej wydajności
systemów HVAC. Inżynierowie firmy Trane będą
pracować z zespołem operacyjnym klienta w celu
przeprowadzenia dogłębnej analizy jego wymagań.
Dostawy i montaż wynajmowanych agregatów
przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem,
tak aby bezproblemowo dopasować się do produkcji
klienta.

Dlaczego warto zdecydować się na usługę
wynajmu Trane?
• Duża, nowa i dobrze utrzymana flota
• Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego
zapewnia szybką i łatwą instalację
• Szeroka sieć autoryzowanego serwisu fabrycznego

Rozwiązania „pod klucz” od początku do końca
procesu
Firma Trane jest globalnym liderem w zakresie produkcji
i dostarczania sprzętu HVAC. Projektujemy i montujemy
sprzęt, który następnie wynajmujemy. Nasze usługi
„pod klucz“ obejmują swoim zakresem dostawę sprzętu,
konfigurację, monitoring i wyłączenie z eksploatacji.
Poza tym klienci mogą również polegać na serwisantach
firmy Trane, którzy zapewnią bezproblemowe działanie
instalacji. Posiadamy wszystko to, co jest niezbędne do
klimatyzowania ośrodków szpitalnych oraz zapewnienia
komfortu pacjentom i pracownikom.

Rozwiązania chłodnicze oferowane przez
zaufanego partnera
Firma dysponuje jedną z najbardziej rozbudowanych
flot agregatów chłodniczych do wynajęcia w Europie
i na Bliskim Wschodzie. Dzięki 130 punktom
sprzedaży i punktom serwisowym oraz 1000 najlepiej
wyszkolonych inżynierów ds. sprzedaży firma Trane
zapewnia usługi związane z działalnością specjalną oraz
potrzebami sezonowymi.
Oferujemy szybkie, bezpieczne i oszczędne rozwiązania.
Nasz zespół dyrektorów, inżynierów, serwisantów
oraz logistyków szybko zamieni wymagany sprzęt
w bezproblemowo działający system, który przerośnie
Państwa oczekiwania.

Skontaktuj się z nami,
aby dokonać wynajmu agregatu firmy Trane lub
dowiedzieć się więcej o usługach wynajmu Trane.
W tym celu odwiedź stronę:

www.trane-chiller-rental.eu
i obejrzyj nasze materiały filmowe dotyczące usług
wynajmu
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Trane® jest marką firmy Ingersoll Rand®. Firma Ingersoll Rand (notowana na nowojorskiej giełdzie jako IR) podnosi
jakość życia, tworząc wygodne, trwałe i zapewniające dużą wydajność otoczenie. Nasi pracownicy oraz rodzina marek –
w tym Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® i Club Car® – wspólnie pracują nad poprawą jakości powietrza i komfortu
w domach oraz budynkach, przewozu i zabezpieczenia żywności oraz produktów nietrwałych, a także zwiększania
wydajności i efektywności produkcji. Prowadzimy działalność na skalę globalną i dokładamy wszelkich starań, aby nasze
działania miały charakter zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu trwałych rezultatów.

engineer.trane.com

Używamy przyjaznych dla środowiska technik drukarskich zmniejszających ilość
odpadów.
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