OPTIMALE KLIMAATOPLOSSINGEN

Industrie

Uw partner voor de industrie

Industriële klimaatoplossingen
Voor industriële toepassingen, zoals productiefaciliteiten en distributiecentra, is het realiseren van een goed werkend
klimaatsysteem een ware uitdaging. Zo staan deuren vaak lange tijd open voor het laden en lossen van goederen, waardoor
luchtuitwisseling plaatsvindt met tocht op de werkvloer als gevolg. De vaak omvangrijke en hoge ruimten zijn moeilijk gelijkmatig
te verwarmen en de aanwezige naden en kieren zorgen voor trek door het gebouw. Daarnaast heeft elke ruimte, afhankelijk van
de toepassing, een eigen gewenste binnentemperatuur. Samen met u zoekt Biddle naar een passende klimaatoplossing.

Klimaatscheiding
Voor klimaatscheiding heeft Biddle een scala aan oplossingen in huis. Door technologische
hoogstandjes worden klimaatzones met verschillende temperaturen in een deuropening
optimaal van elkaar gescheiden. Efficiënte logistiek combineren met comfort op de
werkvloer is dan ook geen vraagstuk meer. Door middel van de geavanceerde automatische
Biddle regeling wordt zonder inspanning continu de ideale klimaatscheiding bereikt. De
energiebesparing is maximaal vanwege het scheidingsrendement van maar liefst 94%.

Klimaatbeheersing
Voor klimaatbeheersing in grote ruimten heeft Biddle een innovatieve oplossing. Biddle
hergebruikt warme lucht die naar boven stijgt automatisch op een effectieve manier om de
ruimtetemperatuur op vloerniveau te handhaven. Daarnaast wordt de verwarmde lucht zeer
gelijkmatig over de ruimte verdeeld. Dit resulteert in een comfortabele werkomgeving met een
stabiel binnenklimaat en hoge energiebesparingen.

Uw partner voor de industrie

Biddle biedt:
Snelle logistiek
- Vrije doorgang
- Veilig en snel laden en lossen
Comfortabele werkomstandigheden
- Geen tocht over de werkvloer
- Constante binnentemperatuur in elke ruimte
Energiebesparende klimaatoplossingen
- Efficiënte klimaatscheiding in de deuropening (94%)
- Gelijkmatige luchtverdeling over de ruimte
- Efficiënt hergebruik van warmte
Projectmanagement
- Servicepakket op maat
- Analyse, installatie, inbedrijfstelling en monitoring
mogelijk

Van analyse tot monitoring
Biddle heeft ruime ervaring in het samenstellen van een klimaatoplossing op maat in de
industrie. Voor uw situatie worden de best passende oplossingen op het gebied van
klimaatscheiding en klimaatbeheersing samengesteld. In elke stap van het proces, van
analyse tot installatie, van inbedrijfstelling tot monitoring, is Biddle uw partner. Dit allemaal met
één doel: de beste klimaatoplossing voor uw gebouw.
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