OPTYMALNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE
KLIMATU

Handel

Twój partner dla handlu

Rozwiązania w dziedzinie klimatu
dla maksymalnego komfortu
Przyjemny klimat wewnątrz budynku zależy głównie od temperatury i jakości powietrza wewnętrznego.
Efektywna i optymalna separacja w obszarze drzwi, w połączeniu z ogrzewaniem, chłodzeniem lub
wentylacją ma ogromy wpływ na utrzymywanie odpowiednich parametrów środowiska wewnętrznego.
Obniżenie komfortu poniżej odpowiedniego poziomu może być łatwo wyczuwalne przez personel i gości.
Stabilny i komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń sprawi, że goście będą czuć się mile widziani, a
przyjemne warunki pracy pomogą zmniejszyć ilość zwolnień chorobowych i zwiększyć wydajność
pracowników.

Separacja klimatów
Otwarte drzwi sklepu stanowią zaproszenie dla potencjalnych klientów – to
zachęcający gest mający na celu ich przyciągnięcie do wnętrza. Otwarte drzwi
wywołuję jednak wymianę powietrza, która może negatywnie oddziaływać na
personel I klientów. Komfortowe kurtyny powietrzne Biddle zapewniają najlepszą
separację klimatów w obrębie drzwi, zapobiegając wymianie powietrza.
Temperatury wewnętrzne i zewnętrzne są skutecznie oddzielone, co zapewnia
wysokie oszczędności energii i maksymalny komfort.

Kontrola klimatu
Biddle oferuje swoje rozwiązania do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. W
zależności od wymagań klienta, możemy zaproponować system dostosowany
dla indywidualnych potrzeb, opcjonalnie również z efektywnym odzyskiem
ciepła. Zapewniamy najwyższy komfort w każdej sytuacji.

Twój partner dla handlu

Biddle oferuje:
Energooszczędność
- Optymalne rozwiązania w zakresie separacji i
kontroli klimatu wewnętrznego
- Energooszczędne oddzielenie klimatu
- Odzysk ciepła
Komfort
- Brak przeciągów w strefie przebywania
- Stabilny i komfortowy klimat w pomieszczeniu
- Niski poziom hałasu
Zarządzenia projektem
- Analiza, planowanie, uruchomienie i
konserwacja
Rozbudowany serwis posprzedażowy
- Kontrola i analiza zużycia energii poprzez
zdalne monitorowanie
- Proaktywna optymalizacja

Od analizy do monitoringu pracy
Biddle ma ogromne doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań w zakresie
separacji i utrzymywaniu klimatu w obiektach handlowych. Pierwszym krokiem jest określenie wymagań
klimatycznych w pomieszczeniu, a następnie w porozumieniu z Państwem wybór odpowiedniego
rozwiązania. Poprzez inteligentne oprogramowanie i zdalne monitorowanie Biddle jest w stanie szczegółowo
kontrolować i analizować okolice drzwi i zużycie energii. Zawsze proaktywnie szukamy rozwiązań
gwarantujących maksymalną wydajność. Możemy również mapować drzwi za pomocą kamery
termowizyjnej. Biddle jest Twoim partnerem w analizie poprzez monitorowanie. Rezultat: najlepsze rozwiązania
w zakresie klimatu dla Twojego budynku!
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