Servicii de închiriere pentru depozite
Soluţii de răcire temporară rapide şi ﬁabile

Controlul mediului din depozite
Controlul eﬁcient al temperaturii si umiditatii din depozite
este fundamental pentru a asigura condiţii adecvate de
depozitare şi un mediu de lucru confortabil.
Majoritatea bunurilor depozitate precum aparate
electronice, articole de papetarie sau produse perisabile
trebuie depozitate în condiţii de mediu controlate. În
cazul produselor farmaceutice, este crucial ca depozitul
să ﬁe monitorizat îndeaproape. Variaţiile necontrolate
ale umidităţii şi temperaturii pot avea consecinţe grave
asupra medicamentelor, acestea devenind ineﬁciente sau
nesigure.
O abordare corespunzatoare a aerului condiţionat din
depozite poate îmbunătăţi confortul personalului,
optimizând în acelaşi timp condiţiile de depozitare pentru
a îndeplini obiectivele dvs. operaţionale.

O soluţie personalizată pentru a se potrivi cu
necesităţile dvs. privind conditiile de depozitare
Inginerii Trane vor colabora cu specialistii dumneavoastra
pentru a efectua o evaluare amănunţită a cerinţelor dvs.
unice de răcire. Echipamentele sunt alese cu atenţie
pentru a furniza capacitatea necesară de răcire. Livrarea
şi instalarea unităţilor de închiriere sunt planiﬁcate astfel

încât să se integreze în mod unitar în modul de funcţionare
a depozitului dvs.

De ce Serviciile de închiriere Trane?
• O ﬂotă de unităţi mare, nouă şi bine întreţinută
• O linie completă de accesorii pentru instalarea rapidă
şi uşoară
• O reţea extinsă de service care dispune de tehnicieni cu
experienţă, autorizaţi de fabrică

Servicii la cheie
Trane este unul dintre liderii mondiali în domeniul
producţiei și furnizării de echipamente HVAC. Proiectăm
și construim chiar noi echipamentele pe care le utilizăm
pentru aplicaţiile de închiriere. Serviciul nostru la cheie
include furnizarea, instalarea, monitorizarea și scoaterea
din funcţiune a echipamentelor. În plus, vă puteţi baza pe
tehnicienii Trane, care vor avea grijă să menţină instalaţia
dvs. în perfectă stare de funcţionare. Avem tot ceea ce
este necesar pentru a crea condiţiile ideale în depozitul
dvs. pentru depozitarea produselor perisabile sau pentru
confortul angajaţilor.

Soluţii de răcire de la un partener de încredere
Trane deţine unul dintre cele mai avansate parcuri de
răcitoare de lichid de închiriat din Europa şi Orientul
Mijlociu. Cu 130 de puncte de vânzare și service și peste
1.000 dintre cei mai bine pregătiţi ingineri de vânzări
și tehnicieni de service din domeniu, compania Trane
este cea mai în măsură să răspundă necesităţilor dvs.
sezoniere și de aplicaţii speciale.
Oferim soluţii rapide, sigure și rentabile. Echipa
noastră de manageri de proiect, ingineri, tehnicieni
de service și specialiști în logistică poate transforma
rapid echipamentul de care aveţi nevoie într-un sistem
ireproșabil, care va întrece așteptările dvs.

Contactaţi-ne
Pentru a închiria un răcitor de lichid Trane sau pentru
a aﬂa mai multe despre Serviciile de închiriere Trane,
accesaţi:

www.trane-chiller-rental.eu
şi urmăriţi prezentarea video a Serviciilor noastre
de închiriere
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)
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