
Depolarda ortam havasının kontrol edilmesi

Depolardaki sıcaklık ve nem değerlerinin etkili bir 

şekilde kontrol edilmesi, uygun depolama koşullarının 

ve konforlu bir çalışma ortamının sağlanması için hayati 

önem taşır. 

Elektronik cihazlar, kağıt ve çabuk bozulabilen gıda 

maddeleri gibi en sık depolanan ürünlerin kontrollü 

ortam koşullarında saklanması gerekmektedir. Eczacılık 

ürünleri depolanırken, deponun sıkı bir şekilde takip 

edilmesi çok önemlidir. Kontrol altında tutulmayan nem 

ve sıcaklık değerleri, ilaçlar üzerinde ciddi etkilerde 

bulunabilir ve ilaçları etkisiz veya potansiyel açıdan 

tehlikeli hale getirebilir. 

Depodaki hava koşullarının yönetilmesine yönelik 

kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesi, personelin 

konforunu artırabilir ve bu arada işletme amaçlarınıza 

ulaşmak için saklama koşullarınızı optimize edebilir.

     

Depolama ihtiyaçlarınıza uygun 

özel bir çözüm

Trane mühendisleri, size özel soğutma gereksinimlerini 

detaylı bir şekilde belirlemek için operasyon ekibinizle 

beraber çalışacaktır. Ekipmanlar, gerekli soğutma 

kapasitesini sağlamak için dikkatli bir şekilde seçilir. 

Kiralanan birimlerin teslimatı ve kurulumu, işletiminize 

kusursuz uyum sağlayacak şekilde planlanır.

Neden Trane Kiralama Hizmetleri?

•   Büyük, yeni ve sürekli bakımı yapılan birim fi losu.

•   Hızlı ve kolay kurulum sağlayan eksiksiz aksesuar 

takımı.

•   Fabrika tarafından yetkilendirilen tecrübeli 

teknisyenlere sahip geniş servis ağı.

 

Başlangıçtan sonuna kadar anahtar teslimi 

hizmetler

Trane, HVAC ekipmanı üretimi ve tedarikinde dünya 

lideridir. Kiralama uygulamaları için kullandığımız 

ekipmanları kendimiz tasarlar ve üretiriz. Anahtar teslimi 

hizmetlerimiz ekipman tedariki, kurulum, izleme ve 

sökme işlemlerini içerir. Bunun yanı sıra, kurulumunuzun 

kesintisiz biçimde çalışması konusunda Trane 

teknisyenlerine güvenebilirsiniz. Hassas ürünlerinizin 

saklanması ve çalışan personelinizin rahatlığı açısından 

deponuzda ideal koşulları tesis etmek için ihtiyacınız 

olan her şeye sahibiz.

Hızlı ve Güvenilir Geçici Soğutma Çözümleri

Depolar için Kiralama Hizmetleri
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Güvenilir bir iş ortağından soğutma çözümleri

Trane Avrupa ve Orta Doğu'nun en gelişmiş kiralık 

soğutma grubu fi lolarından birine sahiptir. 130 satış/

servis noktası ve sektördeki en iyi eğitimi almış 1000'in 

üzerinde satış mühendisi ve servis teknisyeniyle Trane, 

özel uygulamalarınız ve sezonluk ihtiyaçlarınız için en iyi 

hizmeti verebilecek olan tedarikçidir.

Hızlı, güvenli ve maliyet etkin çözümler sunarız. 

Hesap yöneticileri, mühendisler, servis teknisyenleri 

ve lojistik profesyonellerinden oluşan ekibimiz ihtiyaç 

duyduğunuz ekipmanı, beklentilerinizi aşacak şekilde 

sorunsuzca çalışan bir sisteme dönüştürebilir.

Bize ulaşın

Bir Trane soğutma grubu kiralamak ya da Trane Kiralama 

Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için, şu 

adresten bizi ziyaret edin:

www.trane-chiller-rental.eu

ve Trane Kiralama Hizmetleri videosunu izleyin

(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)


