OPTYMALNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE
KLIMATU

Przemysł

Twój partner dla przemysłu

Rozwiązania w dziedzinie klimatu
dla sektora przemysłowego
Utrzymywanie właściwego klimatu pracy jest prawdziwym wyzwaniem dla budynków przemysłowych, takich
jak zakłady produkcyjne i centra dystrybucyjne. Dla przykładu, drzwi są często otwarte przez długi moment
na czas załadunku i rozładunku towarów, powodując narażenie na działanie powietrza zewnętrznego i
powstawanie przeciągów w strefie przebywania. Duże i wysokie pomieszczenia napotykają problemy
związane z równomiernym rozprowadzeniem ciepła i utrzymywaniem optymalnych warunków komfortu.
Ponadto, w zależności od zastosowania, każdy obszar ma zróżnicowane wymagania związane z warunkami
i środowiskiem pracy. Biddle będzie współpracować z Państwem, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla
wszystkich tych wyzwań.

Separacja klimatów
Biddle oferuje szereg rozwiązań w zakresie separacji klimatu. Postęp
technologiczny umożliwia optymalne oddzielenie dwóch różnych stref klimatu w
obszarze drzwi. Połączenie efektywnej logistyki z komfortem na hali produkcyjnej
nie jest już problemem. Zaawansowane sterowanie automatyczne Biddle stale
wybiera odpowiednie nastawy parametrów pracy, zapewniając maksymalne
oszczędności energii. Skuteczność separacji dwóch różnych klimatów może
wynosić nawet 94%.

Kontrola klimatu
Biddle oferuje szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań do kontroli klimatu w
dużych pomieszczeniach. Ciepłe powietrze z poziomu sufitu jest ponownie
wykorzystywane do utrzymywania komfortowego środowiska pracy na poziomie
podłogi, zapewniając tym samym stały klimat wewnętrzny. W rezultacie
otrzymujemy stabilne i komfortowe warunki w pomieszczeniu, ze znacznymi
oszczędnościami energii.

Twój partner dla przemysłu

Biddle oferuje:
Łatwa logistyka
- Dostępne wejście – wolne od przeszkód
- Szybki i bezpieczny transport
Komfortowe warunki pracy
- Brak przeciągów w strefie przebywania
- Stabilny i komfortowy klimat w pomieszczeniu
Rozwiązania oszczędzające energię
- Maksymalna skuteczność separacji przy
otwartych drzwiach (94%)
- Optymalna dystrybucja powietrza
- Minimalizacja strat ciepła
Zarządzenia projektem
- Pakiet serwisowy dostosowany do potrzeb
klienta
- Analiza, instalacja, uruchomienie i monitoring
pracy

Od analizy do monitoringu pracy
Biddle ma bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań dostosowanych dla przemysłu.
Najlepsze rozwiązania w dziedzinie separacji i kontroli klimatu dopasowane są do Twoich wymagań. Biddle
jest Twoim partnerem na każdym etapie procesu, od analizy po instalację, uruchomienie i monitoring.
Wszystko to w jednym celu: najlepsze rozwiązania klimatyczne dla Twojego budynku.

Referencje:
BMW
Bosch
Caterpillar
Grolsch
Renault
Unilever

TEKLIM Sp. j.
ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
Polska
T +22 8777 960 (961)
E biuro@biddle.pl
I www.biddle.pl
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian

