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Podczas zbliżających się targów Chillventa 2014 Danfoss wyraźnie chce wskazać na główne
wyzwanie branży chłodniczej na najbliższe lata i dekady: jak ograniczyć emisję szkodliwych
gazów bez pogorszenia sytuacji ekonomicznej, efektywności i wzrostu gospodarczego.

  

Odwiedzając Danfoss podczas targów Chillventa, specjaliści z całego świata poznają szereg
nowych produktów i technologii. Zakres informacji obejmuje od zaworów do chłodnictwa
przemysłowego i rozwiązań kompleksowego zarządzania obiektami handlu spożywczego, po
najnowsze technologicznie sprężarki i narzędzia internetowe. Wszystkie nowe produkty i
technologie mają jednak jedną wspólną cechę: orientacje na zrównoważony rozwój oraz
zgodność z wymaganiami jutra.

  

      

  

  

  

 1 / 3



 Chillventa 2014: Danfoss prezentuje przyszłość chłodnictwa
Poniedziałek, 22 Wrzesień 2014 09:44

  

Sześć stref produktowych
Dla większej przejrzystości ekspozycji stoisko Danfoss podzielone zostało na sześć różnych
stref: precyzyjne chłodzenie i ogrzewanie, chłodnictwo komercyjne, chłodnictwo przemysłowe,
obiekty handlu spożywczego, oraz strefa poświęcona instalatorom i hurtownikom, jak również
strefa której tematyka związana jest z przyszłymi wyzwaniami dla branży. W każdej strefie
zwiedzający mogą przyjrzeć się energooszczędnym produktom i rozwiązaniom, oraz spotkać
się z ekspertami Danfoss, którzy są gotowi zaoferować porady i wskazówki na temat czynników
chłodniczych i technologii stosowanych zarówno dziś jak i jutro.

  

  

Gotowi na nadchodzące trendy w chłodnictwie
„Chłodnictwo i klimatyzacja odpowiadają za 5% całkowitego zużycia energii na świecie; jest dla
nas oczywiste, że nawet małe kroki we właściwym kierunku mogą przynieść ogromne efekty,”
mówi Torben Funder-Kristensen, szef wydziału Sprawy publiczne i przemysł w dywizji
Refrigeration& Air Conditioning Controls Danfoss. „ Zastosowanie czynników chłodniczych o
niskim GWP takich jak amoniak i CO2 w chłodnictwie wyeliminuje ze środowiska gazy o
wysokim współczynniku tworzenia efektu cieplarnianego. Będzie nas również popychać w
stronę nowych innowacyjnych rozwiązań i zabierze nas nawet krok dalej w kierunku odkrywania
potencjału w zakresie efektywności energetycznej. To jest to co prezentujemy na targach
Chillventa.”

  

  

Pełny program konferencji
Oprócz zaprezentowania samego stoiska, Danfoss weźmie również udział w programie
kongresowym Chillventa dając w sumie 16 wykładów o zróżnicowanej tematyce: od nowej
zasady projektowania elektronicznych zaworów rozprężnych do dyskusji na temat nowych
trendów, zrównoważonego rozwoju i regulacji F-gazowych.

  

Dla Danfoss, Chillventa 2014 będzie również światową premierą nowej tożsamości wizualnej, a
goście mogą spodziewać się zupełnie nowego projektu stoiska.
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Danfoss znajdziesz na targach Chillventa w Norymberdze w Niemczech, od 14 do 16
października w hali 4, stoisko 102.

  

  

&nbsp;www.danfoss.com/chillventa
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http://chillventa.danfoss.com/Home/

