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Co się zmienia

Regulacje prawne – zaostrzenie przepisów 

odnośnie nowych instalacji oraz 

eksploatacyjnych (CRO, itd.)

Wzrost kosztów energii elektrycznej

Trendy ekologiczne



Główne wyzwania wobec firm chłodniczych

Szkolenie i zwiększanie kompetencji

Zrozumienie potrzeb organizacyjnych klienta

Dostarczenie odpowiedniego rozwiązania 

technicznego

• Dokumentacja w tym także UDT

• Optymalna parametryzacja gotowych 

instalacji

• Kompetentne prowadzenie budowy
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Główne wyzwania wobec firm chłodniczych

Szkolenie i zwiększanie kompetencji

Zrozumienie potrzeb organizacyjnych klienta

Dostarczenie odpowiedniego rozwiązania 

technicznego

• Rozwiązanie techniczne dopasowane 

do klienta bez zamykania się na 

konkretne technologie

• Dążenie do zmniejszania całościowych 

kosztów życia instalacji

• Znajomość zalet własnej oferty



Retail – aktualnie

Retrofity

Remodelingi i nowe obiekty

Małe obiekty

Nowe Średnie i duże obiekty



Retail – przyszłość (3 lata)

Potrzeba dobrego rozwiązania 
na obiekty małe!



Retail – trend technologiczny

Instalacje małe

Plugin CO2

Waterloop

Chiller R290

Instalacje duże

Booster + sprężanie równoległe + ejectory

gazowe



Booster CO2 Retail – ile?



Przemysł – teraz

Instalacje małe i w miastach

Instalacje średnie i duże

Instalacje małe i średnie z 
naciskiem na optymalizację 
energetyczną. Zamrażanie

Instalacje duże



Przemysł – przyszłość (2 lata)



Przemysł – trend technologiczny

Instalacje małe

Chillery CO2

Tradycyjne Boostery

Instalacje duże

Overfeed i instalacje zalane na CO2

Gas coolery adiabatyczne



HVAC – aktualnie

Praktyczny brak wiedzy 

odnośnie zmian F-gazowych



HVAC – przyszłość (kiedy?)

Przyszłość nie jasna:

• Niejednoznaczne przepisy

• Struktura inwestycji nie sprzyjająca oszczędnościom energii



Dziękuję za uwagę


