Servicii de închiriere pentru
asistenţă medicală
Soluţii de răcire temporară rapide şi fiabile

Centre medicale, confortabile și sigure
În domeniul asistenţei medicale sunt necesare cele mai
înalte standarde de încălzire, răcire şi calitate a aerului.
Fiecare departament trebuie să atingă obiective stricte
pentru controlul infecţiilor şi gestionarea bolilor, precum şi
pentru confortul pacienţilor şi personalului.
Serviciile de asistenţă medicală depind de sistemul de aer
condiţionat pentru a controla temperatura, umiditatea
şi filtrarea sterilă. Acest aspect este crucial în special în
zonele destinate chirurgiei, radiologiei, maternităţii şi
terapiei intensive. În plus, cercetările arată că pacienţii se
recuperează mai repede în medii controlate corespunzător.
Din aceste motive, orice avarie sau functionare inadecvata
a sistemului HVAC dintr-o aplicaţie de asistenţă medicală
este inacceptabilă întrucât va avea un impact direct asupra
siguranţei şi confortului pacienţilor.

Expertiza de închiriere Trane pentru asistenţă
medicală
Atunci când se produc opriri planificate sau urgenţe,
Serviciile de închiriere Trane dispun de expertiza şi
echipamentele necesare pentru a reduce semnificativ
riscul asupra pacienţilor şi personalului.
Trane furnizează soluţii de închiriere fiabile şi rentabile
pentru unităţile de asistenţă medicală cu diverse niveluri
de complexitate a designului pentru a ajuta la susţinerea

capacităţii HVAC de care aveţi nevoie. Inginerii Trane vor
colabora cu specialistii dumneavoastra pentru a efectua o
evaluare amănunţită a cerinţelor dvs. Livrarea şi instalarea
unităţilor de închiriere sunt planificate astfel încât să se
integreze în mod unitar în activitatea 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
producției 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 funcțiune a echipamentelor. În plus, vă puteți baza pe
tehnicienii Trane, care vor avea grijă să mențină instalația
dvs. în perfectă stare de funcționare. Avem tot ceea ce
este necesar pentru a susţine sistemul de aer condiţionat
din spitalul dvs. şi pentru a asigura confortul pacienţilor şi
al personalului.

Soluții de răcire de la un partener de încredere
Trane deține 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 pregătiți ingineri de vânzări
și tehnicieni de service din domeniu, compania Trane
este cea mai în măsură să răspundă necesităților dvs.
sezoniere și de aplicații speciale.
Oferim soluții rapide, sigure și rentabile. Echipa
noastră de manageri de proiect, ingineri, tehnicieni
de service și specialiști în logistică poate transforma
rapid echipamentul de care aveți nevoie într-un sistem
ireproșabil, care va întrece așteptările dvs.

Contactați-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)

Trane® este o marcă a Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) îmbunătățește calitatea vieții prin crearea și susținerea de
medii sigure, confortabile și eficiente. Întreg personalul firmelor din brandul nostru — inclusiv Ingersoll Rand®, Trane®,
Thermo King® și Club Car® —colaborează pentru îmbunătățirea calității aerului și confortului din locuințe și clădiri, a
transportului și protejării alimentelor și produselor perisabile, precum și pentru creșterea productivității și eficienței
industriale. Suntem o companie globală dedicată unei lumi a progresului durabil și a rezultatelor de durată.
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trane.com

ingersollrand.com

© 2015 Trane – Toate drepturile rezervate
SRV-SLB183-RO Ianuarie 2015

