OPTIMALE KLIMAATOPLOSSINGEN

Vriessector

Uw partner voor de vriessector

Optimale klimaatoplossingen
Biddle is een gevestigde producent en leverancier van verwarmings- en ventilatieproducten en is behalve expert in het bieden van
klimaatoplossingen voor de retail, industrie en utiliteit, ook deskundig in de koel- en vriessector.

Vriescellen
Wanneer de deur naar een vriescel wordt geopend, mengt vochtige lucht uit de warme zijde
van de deuropening zich met de koude droge lucht uit de vriescel. Dit resulteert niet alleen in
energieverlies door het temperatuurverschil in combinatie met de relatieve vochtigheid, maar
verhoogt ook de kans op mist- en ijsvorming. Dit vergroot de kans op slipgevaar en onveilige
werksituaties. Daarnaast hebben temperatuurschommelingen een negatieve invloed op de
kwaliteit van het opgeslagen voedsel (Europese HACCP-richtlijnen).

Klimaatscheiding
Om een vrije en veilige toegang van en naar de vriescel te realiseren, een constante
temperatuur in de vriescel te garanderen en de mist- en ijsvorming radicaal te verminderen,
heeft Biddle (gepatenteerde) klimaatproducten ontwikkeld. Deze producten realiseren een
optimale klimaatscheiding tussen de vriescel en voorhal. Een laminaire luchtstroom bedekt de
gehele deuropening en voorkomt dat de klimaten uit beide ruimten zich kunnen mengen.

Uw partner voor de vriessector

Biddle biedt:
Vrije doorgang & snelle logistiek
- Veiligheid
- Geen ijsvorming op de vloer
- Geen mistvorming in de deuropening
- Sneller laden en lossen
Constant klimaat
- Geen vochtuitwisseling en daardoor geen ijs
op wanden/vloeren
- Verbeterde hygiëne (HACCP richtlijnen)
Compleet servicepakket
- Onderzoek en analyse op locatie
- Ondersteuning bij installatie en inbedrijfstelling
- Turn-key oplevering (optioneel)
Kostenbesparing
- Laag energieverbruik
- Koelapparatuur minder belast

In elke stap van het proces
Biddle heeft ruime en praktische ervaring in klimaatscheiding binnen de vriessector. Elke
locatie is uniek en dat maakt het dan ook noodzakelijk dat wij de situatie eerst volledig
onderzoeken en analyseren, zodat wij de best passende oplossing kunnen adviseren.
Daarnaast kunnen we, naast ondersteuning bij het installeren en inbedrijfstellen, het project ook
volledig turn-key aanbieden. Dit allemaal met één doel: een optimale en efficiënte
klimaatscheiding.

Referenties:
Heiploeg
Hanos Delft
Beusmeat

Biddle nv
Battelsesteenweg 455 B
2800 Mechelen
België

Wijzigingen voorbehouden.

T +32 (0)15 21 77 05
E biddle@biddle.be
I www.biddle.be

