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Zawodny układ chłodniczy 
pożera Twoje zyski
Zmodernizuj układ chłodniczy w swoim sklepie spożywczym z wykorzystaniem 
sprawdzonego agregatu skraplającego i obniż rachunki za energię.

www.danfoss.pl



Obniż rachunki za 
energię i zoptymalizuj 
bezpieczeństwo żywności
Rosnące ceny energii, zagrożone bezpieczeństwo żywności, 
wysokie koszty eksploatacji, awarie układu i złożona obsługa 
techniczna. To niektóre z kluczowych zmartwień właścicieli  
i ajentów osiedlowych sklepów ogólnospożywczych.

Danfoss oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań  
z zakresu chłodnictwa zaprojektowanych dla sklepów 
spożywczych, które mogą ograniczyć zużycie energii  
i uwolnić Cię od wspomnianych trosk.



Jakie są korzyści dla Ciebie?
–  Oszczędności w kosztach zużycia energii  

oraz optymalne bezpieczeństwo żywności

–  Ograniczenie strat towaru dzięki optymalnej temperaturze przechowywania  
oraz automatycznym powiadomieniom o alarmach 

– Mniejsza liczba awarii, a więc niższe koszty obsługi technicznej

– Zwiększona niezawodność i wydłużona żywotność układu

W typowych przypadkach układy chłodnicze 
odpowiadają za około 60% całkowitego zużycia energii 
w sklepie spożywczym, a doposażanie w dodatkowe 
urządzenia chłodnicze tę wartość tylko zwiększa.

Praca 12,000 sztuk agregatów skraplających marki 
Danfoss zainstalowanych przy sklepach spożywczych 
na całym świecie dowodzi, że przyczyniają się one 
do zaoszczędzenia nawet 20% rocznych kosztów 
zużycia energii. Oznacza to, że w efekcie poprawy 
efektywności energetycznej układu, duża część kosztów 
inwestycyjnych zwykle zwraca się w rozsądnym czasie.

Poprawmy  efektywność  
Twojego sklepu spożywczego
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Bezpieczne i efektywne 
rozwiązanie zaprojektowane 
dla układów chłodniczych  
w osiedlowych  
sklepach spożywczych
– Oszczędność rocznego zużycia energii nawet do 20%

–  12 000 sztuk agregatów skraplających zainstalowanych  
przy sklepach spożywczych na całym świecie

–  Oczekiwany czas zwrotu z inwestycji od 1 do 2 lat.

Przeczytaj więcej na www.danfoss.pl
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