SOLUȚII FRIGORIFICE PENTRU
D E P O Z I TA R E
- temperaturi scăzute, flexibilitate și adaptabilitate -

Soluții de depozitare frigorifică:
Cerințele dumneavoastră

Soluții de depozitare frigorifică:
Oferta noastră

Utilizatorii de containere frigorifice au încredere în THERMO KING,
liderul de piață în soluții de control al temperaturii, să beneficieze de
oferte flexibile și inovatoare pentru transportul și depozitarea
mărfurilor. Datorită experienței noastre, adaptăm, în întreaga lume,
unități frigorifice standard pentru a le utiliza pentru depozitare
frigorifică temporară, cu temperaturi stabilite între -70° C și +40° C.
Containerele ISO standard sunt ușor de transportat și instalat, sunt o
soluție care face mai ușoară creșterea sau micșorarea volumului de
depozitare în funcție de nevoile dumneavoastră.

Oferta standard de containere maritime frigorifice THERMO KING constă în produse de ultimă generație adaptabile
la multe aplicații prin personalizarea containerelor maritime, testate și dovedite. Magnum Plus® și SuperFreezer sunt
proiectate pentru aplicații frigorifice maritime, dar pot fi desigur utilizate pe uscat. Pentru a face acest lucru, utilizați
pur și simplu o sursă de alimentare de la 360 la 500 V, 50 sau 60 Hz, pentru a obține temperaturi de refrigerare sau de
congelare in depozit.

Soluțiile de depozitare frigorifică THERMO KING permit diverse
personalizări și îmbunătățiri ale unităților Magnum Plus® și
SuperFreezer pentru a optimiza experiența utilizatorului final în
depozitarea și protecția produselor farmaceutice perisabile și sensibile
la temperatură. Performanța este excepțională: capacitate de răcire
mai mare și control precis al temperaturii produselor proaspete
și congelate, chiar și în cele mai exigente aplicații (temperaturi
ambientale ridicate, deschideri frecvente ale ușilor, funcționare
îndelungată).

APLICAȚII
Imaginația utilizatorului final este singura
limită a posibilităților de aplicare. Soluțiile
de depozitare frigorifică pot fi utilizate
pentru nevoi temporare neprevăzute de
depozitare frigorifică în supermarketuri
și hipermarketuri
sau industrii care is
The
variety of applications
necesită o capacitate suplimentară de
only
limited by the end user’s
stocare.
imagination
Cerințele de depozitare ale produselor
farmaceutice sunt în prezent în creștere și
soluțiile de depozitare frigorifică de la
THERMO KING asigură securitatea stocării,
eficiența, flexibilitatea și mobilitatea,
precum și capacitățile de testare
temporară la temperaturi scăzute sau
foarte scăzute.

MAGNUM PLUS®
— Scădere rapidă a temperaturii, control precis al temperaturii,
protecție completă atunci când aveți nevoie.
— Temperatura compartimentului cuprinsă între +40° C și -40° C, în
condiții de temperatură ambientală de până la +50° C.

SUPERFREEZER

Unitățile frigorifice THERMO KING sunt fabricate în conformitate
cu directivele globale precum ISO 9001/14000 și respectă cerințele
reglementărilor ISO 1496-2 / ATO / ATP / USDA / CE pentru a oferi
utilizatorilor finali siguranța utilizării lor, peste tot în lume. Testele și
certificările suplimentare îndeplinesc, de asemenea, liniile directoare
pentru bunele practici de distribuție a produselor farmaceutice (GDP).

— Temperaturi foarte scăzute, până la -70° C.
— Protecția produselor farmaceutice sensibile sau a plasmei sanguine.
— Performanță excepțională pentru a păstra prospețimea produselor
din pește (grad A - sashimi, ton, somon), ca în prima zi.

GDP COMPLIANT

OPȚIUNI ȘI ACCESORII PENTRU DEPOZITARE FRIGORIFICĂ
Avem o gamă largă de opțiuni și accesorii pentru a vă ajuta să obțineți soluția de depozitare la rece de care aveți nevoie.
Sunați-ne sau scrieți-ne pentru a stabili cerințele specifice. Cu accesorii hardware și software personalizate, avem soluția
ideală pentru a vă proteja încărcătura și produsele sensibile.

Thermo King – by Trane Technologies (NYSE: TT), inovator global în domeniul climatizării – este
un lider mondial în domeniul soluțiilor durabile de control al temperaturii în timpul transportului.
Thermo King a furnizat soluții de control al temperaturii în timpul transportului pentru o diversitate
de aplicații, inclusiv remorci, caroserii de camion, autobuze, aeronave, containere navale și vagoane
de cale ferată din 1938.
Pentru informații suplimentare
thermoking.com
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dealers.thermoking.com
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