Ресторант

Отговаряме на
вашите нужди
по

лесен начин
Приложение за ресторанти
Ресторантите изискват отопление, охлаждане, вентилация,
осигуряване на гореща вода, както и хладилни системи.
Разбира се, нито едно от тези изисквания не би трябвало
да попречи на клиентите да се наслаждат на перфектна
атмосфера.
Daikin предлага пълен контрол на температурата и
качеството на въздуха - избягване на студени въздушни
течения и шум, така че във вашия ресторант винаги да има
свеж въздух и да е комфортен и приветлив за вашите гости
и служители.
Системите на Daikin могат да регенерират топлина от
кухните за осигуряване на отопление и гореща вода с ниски
разходи. Добавянето на нашите централизирани системи за
контрол ще гарантира допълнителна икономия на енергия.
За осигуряване на гореща санитарна вода, нашите продукти
Daikin Altherma могат да ви предложат алтернатива на
котлите на газ или нафта, като същевременно имат ниски
емисии на CO2. Благодарение на високоефективната си
термопомпена технология, те значително превъзхождат
системите на изкопаеми горива.

В Daikin ние вярваме, че е важно да проектираме ОВК
система, така че тя да е адаптирана към вашите нужди
по всяко време. Ако вашият ресторант не е изцяло зает,
тогава вашата система не би трябвало да работи на пълен
капацитет. С инверторните компресори на Daikin, вашите
потребности са напълно съчетани с потреблението на
енергия, което пести енергия през 80% от времето.
Ако имате международно присъствие, имайте предвид, че
Daikin може да ви подкрепи и в чужбина. Специализираният
екип на Daikin за международни ключови клиенти следи
вашите проекти отблизо, за да се увери, че системата е
персонализирана и монтажът е в съответствие с високите
стандарти за качество на Daikin.
Нашият екип осигурява спокойствие както за вас, така и за
вашите гости. Приятен апетит!

Подкрепяме ви
във всяка ваша стъпка.

Пример от
практиката

Ресторант
„От сега нататък, ние искаме да използваме Daikin Altherma,
за да си осигуряваме гореща вода“
Този пример от практиката е свързан с водещ световен ресторант за бързо хранене, работещ в
световен мащаб в над 120 страни. Този клиент има силен акцент върху устойчивото развитие и
„зелените“ практики. Продуктовата гама на Daikin се погрижи за вентилационните, отоплителни,
климатични и хладилни нужди на клиента. Освен това възникна още една възможност да се
оптимизира устойчивото развитие на нашия клиент.
Производството на гореща вода може да бъде скъпо, ако необходимият обем е голям.
Ресторантите използват до 2000 литра вода на ден с температура от 60°C. Излишно е да казваме,
че една ефективна технология може значително да намали разходите за отопление.
С оглед на това, клиентът нае международна консултантска компания, за да разбере кое
оборудване е най-подходящо за производството на гореща санитарна вода. Бяха сравнени три
продукта: CO2 решение, термопомпа от конкурент и термопомпата Daikin Altherma. Въз основа
на общата оценка, термопомпата Daikin Altherma беше избрана като предпочитаният
продукт за доставяне на гореща санитарна вода.
Тъй като нашето оборудване не отговаряше напълно на някои от клиентските изисквания
и благодарение на отличното сътрудничество между Daikin и клиента, беше създадено
персонализирано решение в съответствие с клиентските очаквания и изисквания. Този
персонализирано разработен продукт беше резултат от доверието, ноу-хауто, ефективната
комуникация и най-вече директния контакт на ниво централа.
Като международен ключов клиент, вие ще бъдете в пряк контакт с европейската централа на
Daikin с една точка за контакт за всички ваши нужди. Клиентите твърдят, че това наистина им
осигурява спокойствие.
Благодарение на този страхотен опит, клиентът успя да се възползва от цялостно, устойчиво и
разходно-ефективно решение.
Това, че станаха основен международен клиент, наистина им донесе ползи. А вие?

За повече информация относно международните ключови клиенти, моля свържете се с:
Daikin Europe N.V. - Офис Брюксел
Chaussée de Mons 1424
1070 Anderlecht - Белгия
Тел.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Или посетете нашия уеб сайт: daikin.eu/minisite/international-key-accounts
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