Супермаркет

Отговаряме на
вашите нужди
по

лесен начин
Приложение за супермаркети
Нека заедно се насладим на пресни и достъпни стоки

гърба, което ще ви даде представа.

Супермаркетите, от локални магазини за хранителни стоки
до хипермаркети, имат значителни нужди за отопление,
охлаждане, вентилация и хладилни системи. Разходът
на електроенергия на тези системи може да бъде до
75% от общия разход на електроенергия в магазина,
затова системите с висока енергийна ефективност са
задължителни.

Нашите сервизни партньори, 24/7 обслужването и
краткото време за отговор могат да предотвратят това
вашите продукти да се развалят при малко вероятния
случай на повреда. Може дори да се договори
международен гаранционен пакет с нашия екип за основни
международни клиенти, за да се осигури максимална
сигурност. Това ще запази вашите стоки винаги свежи.

Големите хладилни системи за денонощно охлаждане
на вашите продукти генерират топлина и могат да ви
предоставят безплатно отопление през есента, зимата и
пролетта. Можете ли да се възползвате от тази възможност?

Казано по друг начин, Daikin може винаги да запази
вашите стоки свежи и достъпни. Моля прочетете какво
беше постигнато от водещ световен търговец на храни на
дребно и нашия екип за международни ключови клиенти.

Оборудването, което може да направи това, е иновация на
Daikin и беше патентовано като Conveni-Pack. Икономиите
са огромни: разгледайте примера от практиката, описан на

Подкрепяме ви
във всяка ваша стъпка

Пример от
практиката

Супермаркет
„Нищо не е толкова реално, колкото пример от реалния живот“, каза клиентът.

И беше прав.

Водещ на пазара търговец на храни на дребно със световно присъствие в 36 страни започна
международно партньорство с Daikin. Началото на взаимоотношенията започна с един магазин
в Белгия, където нашето оборудване беше сравнено с оборудването, използвано в традиционен
магазин. Техническите детайли за двата магазина са представени в таблицата по-долу.
Фактор
Охлаждане със средна темп. (2°С-6°С)
Охлаждане с ниска темп. (-20°-24°C)
Отопление
Обем на магазина

Традиционен магазин

Магазин на Daikin

58 kWh
15 kWh
120 kWh
1740m³

74 kWh
16 kWh
106 kWh
2550m³

По време на едногодишен цикъл, свързаният с електроенергия разход за ОВК беше
измерен на двете места и коригиран за разликите в размера и натоварването.
Характеристика
Разход на електроенергия (kWh/година)
Eмисии на CO2 (кг CO2/година )
Икономия на енергия/година с Daikin (kWh/година)
Намаление на емисиите на CO2 /година с
Daikin (кг CO2 /година)

Традиционен супермаркет

Супермаркет на Daikin

248 163
56 720

61 074
18 180
187 089 (75%)
38 540 (68%)

Таблицата по-горе показва обобщение на резултатите. Благодарение на регенерирането
на топлината от оборудването на Daikin, реализираните икономии на година бяха огромни.
Благодарение на иновативния подход на Daikin, отдадеността на нашите обучени в завода
партньори и добрата комуникация между компаниите, този страхотен резултат доведе до
международно партньорство в целия регион EMEA.

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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