En rigtig PVN-løsning

Trend Bazaar

PVN Køleteknik A/S har leveret klimaanlæg til Trend Baazar
ad flere omgange. Senest i forbindelse med Trend Bazaars opførelse af helt nye forretningslokaler.
Nye bygninger
Trend Bazaar er et moderne bolighus,
der sælger møbler og interiør - både
engros og til private forbrugere.
På ca. 4300 m2 præsenterer og forhandler Trend Bazaar trend-, designog havemøbler samt interiør fra bl.a
Indonesien, Kina, Frankrig, USA kort sagt fra hele verden.
Trend Bazaar er i foråret 2006 flyttet
til nyopførte lokaler i Ringe, mens engrosafdeling og lager fortsat er bevaret
et par kilometer uden for Ringe.

Faciliteterne blev for trange i udkanten af Ringe, og derfor valgte Trend Bazaar
at udvide forretningsarealet ved at bygge et helt nyt bolighus i Ringe. De nye
lokaler er på ialt 4.300 m2 og har stor østvendt glasfacade.
Flytning af eksisterende klimaanlæg
Da de gamle lokaler nu fortrinsvist bliver anvendt som lager og til engrossalg, er
der ikke længere behov for klimaanlæg, og anlæggene er således blevet demonteret og i stedet monteret i de nye lokaler.
Således er der monteret 3 udedele, som står på taget af den nye bygning, samt
6 lofthængte indedele, som alle er jævnt fordelt over et areal på ca. 1.200-1.300
m2. Derudover er der yderligere investeret i 6 klimaanlæg med hver to indedele.
Udedelene er ligeledes placeret på taget, og indedelene er jævnt fordelt over et
areal på ca. 3.000 m2.
De tre førstnævnte anlæg er udelukkende køleanlæg med en udedel og to indedele. Hvert anlæg har følgende specifikationer:

Løsning:
Flytning af 3 klimaanlæg fra gamle til
nye lokaler (6 indedele og 3 udedele).
Opsætning af 6 nye klimaanlæg (12
indedele og 6 udedele).

Udedel
Indedel:
Kuldeydelse*:
Lydniveau udedel**
Lydniveau indedel H/L

: 1xDaikin ER 8
: 2x Daikin FH 125P
: 22,2 kW
: 59 dB(A)
: 44/39 dB(A)

De seks nye anlæg er køle-/varmeanlæg med en udedel og to indedele. Hvert
anlæg har følgende specifikationer:
Udedel
Indedel
Kuldeydelse*
Varmeydelse*
Lydniveau udedel**
Lydniveau indedel H/L
*
**

: 1xDaikin RYP 200
: 2xDaikin FHYP 100
: 18,1 kW
: 19,3 kW
: 56 dB(A)
: 43/37 dB(A)

Ydelse ved rumtemperatur på 22°C og udetemperatur på 32°C/0°C
Målt i 1 meters afstand fra lydkilde

Lofthængt indedel - FH125

Lofthængt indedel - FH125

Lofthængt indedel FHYP100

Lofthængt indedel FHYP100

Vi er hér!
PVN Køleteknik A/S er et af Fyns største kølefirmaer med hovedsæde i Ringe
og afdeling i København. Vores speciale
er rådgivning, dimensionering, levering,
installation og servicering af klimaanlæg,
kølemøbler, proceskølingsanlæg, varmepumper etc. til hospitaler, service- og
industrivirksomheder, butikker samt private.
Ingen opgave er for stor – ej heller for
lille. Vores brede erfaring gør os i stand til
at løfte alle opgaver, lige fra korte installationsopgaver til store entrepriser.
Vi har ca. 30 ansatte og 23 servicevogne,
der hver dag kører rundt i hele Danmark
til monterings-, service- og reparationsopgaver. Vores serviceafdeling kan rykke
ud 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Vi ved, hvad vi taler om!
I PVN Køleteknik A/S er alt vores arbejde
gedigent og gennemtænkt. Godt håndværk og god teknik. Det er dét, vores
kunder kender os for.
Vi slipper aldrig en leverance, før den er
100% i orden – og kunden er tilfreds. For
os handler det nemlig om at levere køletekniske løsninger, der gør vores kunder
trygge.
Vi har tid, engagement og kompetence. Kombinationen af teoretisk viden og
mange års praktisk erfaring inden for køleteknik gør os til noget særligt.
Vi ved, hvad vi taler om, når vi rådgiver vores kunder, og derfor kan vi levere
skræddersyede løsninger til kunderne
– hver gang!
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