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Specjalista w dziedzinie produkcji sprężarek zaprezentuje swoje hity produktowe na międzynarodowych targach chłodnictwa, pomp ciepła i wentylacji

Your Green World: BITZER na targach Chillventa 2018
Na targach Chillventa odbywających się w dniach
16–18 października 2018 roku w Norymberdze specjalista w dziedzinie produkcji sprężarek – firma
BITZER – na stoisku 7-326 w hali 7 zaprezentuje
zgodnie z mottem targów „Your Green World” swoje
najważniejsze innowacje w dziedzinie chłodnictwa,
klimatyzacji i chłodzenia procesowego, pomp ciepła oraz transportu. Ponadto na stoisku 7-626 odwiedzający będą mogli obejrzeć wymienniki ciepła
i zbiorniki ciśnieniowe produkowane przez firmę
BITZER.
Motto tegorocznej ekspozycji BITZER na targach
Chillventa brzmi „Your Green World”. Specjalista w dziedzinie sprężarek do urządzeń chłodniczych koncentruje się przy tym na takich aspektach, jak alternatywne Zdj. 1: nowoczesne stoisko BITZER wraz ze strefą prezentacji SCHAUFLER Academy. Podczynniki chłodnicze, efektywność energetyczna i roz- czas krótkich prelekcji odwiedzający zapoznają się z alternatywnymi czynnikami chłodwiązania inteligentne. Jednocześnie dzięki dostosowaniczymi oraz podzespołami, które znajdują zastosowanie w branży chłodniczej i klimanym do indywidualnych potrzeb pakietom serwisowym
tyzacyjnej
B-SAFE oraz B-READY firma udowadnia, że jest symbolem bliskości z klientem i doskonałej obsługi, a także oferuje rozwiązanie każdego problemu, który może się pojawić po stronie klienta.
Pakiety serwisowe firmy BITZER obejmują towarzyszenie przy rozruchu oraz precyzyjną regulację produktów, jak również bogatą ofertę
usług serwisowych i konserwacyjnych. W ofercie firmy znajdą się niebawem dodatkowe pakiety serwisowe, dzięki którym BITZER zapewni
klientom pełen pakiet obsługi. Komfortowa pomoc w postaci oprogramowania oraz bogate spektrum szkoleń stanowią optymalne uzupełnienie usług BITZER. Wszystko to sprawia, że klienci w wygodny dla siebie sposób czerpią korzyści z niezaprzeczalnych kompetencji
producenta.
Na swoim stoisku na targach Chillventa BITZER zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Customer Journey. Odwiedzający
będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę BITZER, na przykład z oprogramowaniem BITZER,
indywidualną platformą myBITZER, inteligentnymi produktami, różnymi usługami oraz światową siecią serwisowo-konserwacyjną Green
Point (50 firm). Podczas wszystkich trzech dni targowych doświadczeni specjaliści z firmy BITZER będą wygłaszać prelekcje na tematy
związane ze szkoleniami organizowanymi przez firmę BITZER w zakresie naturalnych czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego oraz nowych narzędzi serwisowych.
Również w klasycznym obszarze produktowym BITZER zaprezentuje szerokie spektrum zastosowań swoich produktów: oprócz rozwiązań cyfrowych na obu stoiskach silnie związanego z tradycją producenta odwiedzający znajdą liczne eksponaty, między innymi światową
nowość w zakresie CO2. Na stoisku głównym (stoisko 7-326, hala 7) goście zapoznają się z efektywnymi sprężarkami tłokowymi, śrubowymi i sprężarkami typu „scroll” oraz niezawodnymi agregatami skraplającymi BITZER, w których zastosowano między innymi udoskonalone jednostki napędowe. Na drugim stoisku (stoisko 7-626, hala 7) firma BITZER zaprezentuje szereg wymienników ciepła i zbiorników
ciśnieniowych. W ostatnim czasie firma BITZER wzbogaciła swoją ofertę produktową o parowniki zalane, parowniki z suchym dławieniem
w zaworze rozprężnym oraz skraplacze chłodzone wodą.
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Zdj. 2: przez wszystkie trzy dni trwania targów na stoisku BITZER będzie można wysłuchać ciekawych prelekcji. Doświadczeni specjaliści silnie związanego z tradycją producenta zaprezentują wszystkim zainteresowanym (w języku niemieckim i angielskim) rozwiązania, szkolenia i usługi oferowane przez
firmę BITZER
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