Bérleti szolgáltatások a
gyógyszeripar számára

Gyors és megbízható ideiglenes hűtési és fűtési megoldások

Precíz hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó
A gyógyszeriparban a folyamatszabályozás fontos
szerepet játszik a formulák minőségében és
konzisztenciájában, vizsgálatukban és a végtermékben.
Kivételes normák szükségesek a legkiválóbb minőségű
termékek biztosításához. A precíz minőség-ellenőrzés
biztosításának egy módja a pontos hőmérséklet- és
páratartalom-szabályozás a gyártás minden lépése során.
Például:
• Kenőcsök hűtése a töltés és csomagolás előtt.
• Öntési eljárás, amely a zselatint formázza a
kapszulákhoz.
• Krémek összetevői, mielőtt összekeverik őket.
• Gyógyszerészeti folyadékok sterilizációja.
• A nedves granulálási folyamat során felhasznált víz
tabletták létrehozásához.
Tulajdonságaik megőrzése és a szabályozásoknak
történő megfelelés érdekében az oltóanyagokhoz,
diagnosztizáló eszközökhöz, sterilizált tárolókhoz és
gyógyszerekhez hasonló gyógyszeripari termékeket előre
meghatározott hőmérsékleti és páratartalom-szinteken
kell tartani. Ennélfogva a HVAC-rendszer bármilyen hibája
vagy rendellenessége egyszerűen elfogadhatatlan, mert
az kompromittálná a termék minőségét.

A Trane bérléssel kapcsolatos szakértelme a
gyógyszeripar számára
Amikor tervezett leállás, vészhelyzet vagy idényjellegű
csúcsidőszak áll be, a Trane bérleti szolgáltatásai
megadják a kellő szakértelmet és felszereléseket
ahhoz, hogy lényegesen mérsékeljék a gyártási
folyamatot befolyásolható bármilyen kockázatot.
A Trane különböző összetettségi szinten kivitelezett,
megbízható és költséghatékony bérleti megoldásokat
biztosít a gyógyszeripari létesítmények számára, hogy
támogassa az igények szerinti HVAC-teljesítmény
fenntartását. A Trane mérnökei együttműködnek az ön
üzemeltetést végző csapatával, hogy alaposan felmérjék
a követelményeket. A bérelhető egységek leszállítását
és felszerelését úgy ütemezzük, hogy az semmilyen
fennakadást ne okozzon az üzemvitelben.

Miért érdemes a Trane bérleti szolgáltatásokat
választani?
• Berendezések nagy, fiatal és jól karbantartott flottája.
• Tartozékok gyorsan és könnyen felszerelhető teljes
választéka.
• Széles körű szervizhálózat tapasztalt, minősített
technikusokkal.

Kulcsrakész, teljes körű szolgáltatások
A Trane globális szinten vezető helyet foglal el a HVACberendezések gyártói és forgalmazói között. A bérbe
adott berendezéseket mi magunk tervezzük és gyártjuk.
Kulcsrakész szolgáltatásaink a berendezések szállítását,
üzembe helyezését, felügyeletét és leszerelését is
magukban foglalják. A legfontosabb azonban, hogy
bízhat a Trane technikusaiban, hogy a berendezése
zökkenőmentesen fog üzemelni. Mindennel
rendelkezünk, amire szüksége van létesítménye
hibátlan működésének fenntartásához.

Hűtési megoldások egy megbízható partnertől
A Trane az egyik legkorszerűbb bérelhető gépparkkal
rendelkező vállalat Európában. Az iparág több,
mint 1000 legjobban képzett értékesítési mérnökét
és szerviztechnikusát helyeztük ki módszeresen
minden országba, így a Trane a legjobb helyzetben
van ahhoz, hogy kiszolgálja az ön különleges
alkalmazásait és idényjellegű igényeit. Gyors,
biztonságos és költséghatékony megoldásokat
kínálunk. Ügyfélkapcsolati képviselőkből, mérnökökből,
szerviztechnikusokból és logisztikai szakemberekből
álló villámgyors csapatunk az ön által igényelt
berendezést olyan egyenletesen működő rendszer
formájában szállítja, amely garantáltan meghaladja
elvárásait.

Forduljon hozzánk!
Egy Trane folyadékhűtő berendezés bérléséhez, vagy
a Trane Bérleti Szolgáltatásokkal kapcsolatos további
információkért látogasson el a weboldalunkra:

www.trane-chiller-rental.eu
és nézze meg a Trane bérleti szolgáltatásait
bemutató videót
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

A Trane® az Ingersoll Rand® márkája. Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) a kényelmes, fenntartható és hatékony
környezetek kialakításával hozzájárul az életminőség javulásához. Munkatársaink és termékcsaládjaink (beleértve
az Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® és Club Car® márkákat) közös célja, hogy javítsák a levegő minőségét és
komfortját otthonainkban és épületeinkben, szállítsák és védjék az élelmiszereket és romlandó termékeket, illetve
növeljék az ipari termelékenységet és hatékonyságot. Az egész világon jelenlévő üzletágként vállalati szinten és
ügyfeleink felé is a fenntartható üzleti módszerek mellett köteleztük el magunkat.

engineer.trane.com

A hulladékmennyiség csökkentése érdekében elkötelezettek vagyunk a
környezettudatos nyomtatás iránt.
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