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Optimala inneklimatförhållanden

Fryshussektorn

Din partner till optimala
inneklimatförhållanden
Biddle har tillverkat olika ventilations och värmeprodukter i åratal och har inte
bara erfarenhet av at lösa inneklimats problem åt kommersiella, offentliga och
industriella byggnader, utan också för fryshus.

Fryshus
När fryshusets dörr öppnas, blandas varm och fuktig luft med fryshusets kalla
och torra luft. Detta orsakar energiförluster, bildning av dimma och is, som i
praktiken betyder att det ﬁnns en risk att halka. Utöver detta så ﬁnns det en risk
till att fryshusets lagrade produkters kvalité sjunker, när temperaturen i fryshuset
stiger (Europeiska HACCP generella riktlinjer).

Biddles lösningar för klimatseparation
Biddle har utvecklat luftridålösningar speciellt för fryshus. Med hjälp av dessa kan
man bland annat garantera lätt passage in och ut ur fryshuset, en konstant och
jämn temperatur, och en radikal minskning i bildning av dimma och is. Med hjälp
av Biddles luftridåer skapar man optimal klimatseparation mellan fryshuset och
den omgivande miljön. Luftridån täcker hela dörröppningen och hindrar på så vis
att de kalla och varma klimaten blandas.

Fördelar med Biddles luftridålösningar
Enkel genomgång & snabb logistik
- Bättre sikt
- Mindre isbildning på golven
- Det bildas mindre dimma i dörröppningen
- Snabbare lastning av varor
Jämn och kall temperatur i fryshuset
- Fukt rör sig inte genom dörröppningen, vilket
leder till mindre isbildning vid taket och på golvet
- Bättre hygien (HACCP generella riktlinjer)
Fullskalig service
- Installationskontroll på byggplatsen
- Hjälp under installation och ibruktagande
Kostnadsbesparingar
- Lägre energiförbrukning
- Mindre belastning av kylaggregaten

Din partner i varje
steg av processen
Biddle har en lång praktisk erfarenhet inom klimatseparering för fryshus. Varje projekt har sina
egna speciella behov, och på grund av detta undersöker vi alltid noggrant vilken lösning skulle
vara den bästa för just ditt projekt. Vi ger support åt dig under hela installationstiden och
ibruktagandet för att säkra oss om att lösningen fungerar så effektivt som möjligt.
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