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2 Oplossingen voor de hospitality-sector

Een optimaal binnenklimaat voor uw gasten
De lucht die wij ademen, maakt dat wij ons prettig voelen, gezond blijven en productief zijn. In de
hospitality-sector kunt u met comfort en een goed binnenklimaat de harten van uw gasten winnen,
creëert u merkloyaliteit, werkt u duurzaam, is uw personeel productiever en zal uw omzet stijgen omdat
gasten terugkomen. Van een comfortabel klimaat in de hotelkamer tot energiebeheer en tijdelijke
koeling voor buitenactiviteiten en evenementen, dankzij Trane voelen uw gasten zich welkom en thuis
in uw hotel, restaurant, café, bar, congrescentrum, casino of theater.
Met flexibele oplossingen van Trane voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) verbetert u
de kwaliteit van leven in uw gebouwen en boekt uw bedrijf betere resultaten.
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Verantwoorde oplossingen op basis van een eeuw aan expertise
Het ontwerp van het gebouw en onderhoud

Trane-koelmachines worden automatisch

gaan voor 's werelds beste hotels hand in hand.

aangestuurd met Tracer Adaptive

Het bepalen van de juiste HVAC-apparatuur

Control™. Het intelligente regelsysteem

en -technologie in de planfase is nog maar het

heeft een gebruiksvriendelijke interface,

begin. De apparatuur moet de juiste omvang

programmeerbare relais en communicatie-

hebben om het vereiste koelvermogen te

interfaces op basis van LonTalk®, BACnet® en

leveren en moet flexibel zijn zodat de koeling

Modbus®.

kan worden afgestemd op de wisselende
bezettingsgraad.

Naast zeer zuinige producten biedt Trane
grote knowhow van de systemen en expertise

Trane, dat kan bogen op meer dan 100

op het gebied van toepassingen. Wij kunnen

jaar ervaring, kan kwalitatief hoogstaande

geïntegreerde oplossingen voor hotels

verwarm- en koelsystemen leveren die kunnen

leveren zoals variabele primaire stroming,

worden afgestemd op de behoeften binnen

ijsopslag, optimalisatie van condensatiedruk,

het gebouw en de meest uiteenlopende

variabel luchtvolume, vrije koeling,

activiteiten van de gebruikers. Onze serie

warmteterugwinning en geothermische

koelmachines voor binnen en buiten

oplossingen.

wordt op maat gemaakt met het oog op het
laagste energieverbruik binnen hun klasse en

Wanneer deze oplossingen op de juiste manier

fluisterstille werking. De machines worden

worden toegepast, zijn energiebesparingen

onder extreme bedrijfsomstandigheden

tot wel 60% haalbaar, kan de ecologische

in de fabriek getest zodat u het hele jaar

voetafdruk worden verkleind en profiteert u

door verzekerd bent van een betrouwbaar

van lagere bedrijfskosten tijdens de gehele

rendement.

levenscyclus van het gebouw.

Watergekoelde centrifugaalkoelmachines
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Schroefcompressoren

Centrifugaalkoelmachines voor
groot koelvermogen

Centrifugaalcompressoren

Luchtgekoelde koelmachines
voor buitenopstelling

Complete rooftopsysteem voor
plug-and-play comfort
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Het juiste klimaat voor elk doel
Met een optimaal klimaat in alle ruimten ervaren

Zowel de luchttemperatuur als de luchtstroming moet

gasten een verblijf in uw hotel als buitengewoon goed.

nauwgezet worden beheerst met het oog op het

Hiermee onderscheidt u zich van uw collega's. De kamers

comfort van de gast. Hierbij speelt het regelsysteem een

van de gasten, de receptie, de lounge en lobby, de

uitermate belangrijke rol. De Trane Tracer™-portfolio

vergaderruimten, de eetzaal en de ontspanningsruimten,

met regelsystemen biedt een reeks opties, variërend

aan elke ruimte worden andere klimaateisen gesteld.

van systemen voor het beheer van de koelinstallatie tot

De keuken moet goed geventileerd worden en mag niet in

gebouwbeheer waarmee het gebouw centraal kan worden

directe verbinding staan met andere ruimten. Zwembaden,

aangestuurd en de afzonderlijke ruimten met zonesensors

ontspanningsruimten en fitnessruimten stellen weer heel

en wandcontrollers kunnen worden geregeld.

andere eisen aan het klimaat – de lucht moet dag in, dag
uit goed ontvochtigd worden.

Tracer™ SC is een flexibele, kosteneffectieve oplossing
voor het programmeren en beheren van koelinstallaties.

Alleen specialisten kunnen dag en nacht –ongeacht het

Alle HVAC-apparatuur kan hiemee uitgebreid worden.

seizoen– voor een onfeilbaar temperatuur- en luchtbeheer

Tracer™ SC is toegankelijk via elke pc, elke tablet en elk

zorgdragen.

aangesloten apparaat en maakt een speciale computer
met beeldscherm overbodig. U kunt uw systeemprestaties
beheren waar en wanneer het u uitkomt.

Aanbevolen temperaturen voor de specifieke ruimten
in hotels
Type ruimte

Temperatuur (°C)

Bar, lounges

20-22

Badkamers van gasten

26-27

Slaapkamers van gasten

19-21

Restaurants en eetzalen

22-24

Gangen

19-21

Keukens

16-18

Wasserijen

16-19

Bron: The Carbon Trust, Environmental Design CIBSE Guide A, 2006.

Tracer SC
voor totale regeling van het HVACsysteem

6 Oplossingen voor de hospitality-sector

ZN 523-controller
voor gebruiksvriendelijke interface
en integratie in GBS

Wandthermostaten
voor eenvoudige klimaatregeling
in ruimte

Sofitel
London Heathrow
Dit bekroonde luxe vijfsterrenhotel met 605 bedden en vergaderruimten die plaats bieden aan tot wel
1200 personen, staat in directe verbinding met de iconische Terminal 5 van de luchthaven Heathrow.
Trane Solution hielp ontwikkelaar Arora Hotels om jaarlijks op de bedrijfskosten te besparen, onder meer
door het gebruik van nutsvoorzieningen met 15% te verlagen.
• Geïntegreerd HVAC-systeem met koelmachines, luchtbehandelingskasten, regelsystemen in kamers
• Tracer-regelsystemen met een eigenaarsinterface
• Op afstand toegankelijk BAS voor centrale programmering, regeling en diagnostiek van het systeem
• Trane Select-onderhoudsovereenkomst

“Het mooie is dat we energie verbruiken wanneer we het
nodig hebben, en niet tot we het nodig hebben. Dat we
hier werken met een systeem van Trane, is een voordeel.
Wij hebben systemen in kunnen bouwen waarmee we
milieubewust kunnen werken en tegelijkertijd onze gasten
de luxe kunnen bieden waar en wanneer zij dit verwachten.
Het is voor ons erg belangrijk dat we beschikken over een
systeem dat onze energie op de plaats van gebruik regelt.”
Vincent Madden, algemeen manager,
Sofitel London Heathrow

“We weten nu exact wat er in het hotel gebeurt.
Het systeem geeft voor elke ruimte in het hotel aan
hoe hoog de temperatuur is, hoe druk het er is en
natuurlijk of er problemen zijn. Alles gaat automatisch.
Deze manier van onderhoud in hotels is revolutionair –
zeker in deze tijd waarin kostenbeheersing één van de
belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering is.”
David Wilson, manager Onderhoud,
Sofitel London Heathrow
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Luchtkwaliteit is heel belangrijk voor uw bedrijf
Voor thermisch comfort is een goede luchtstroming rond
het menselijk lichaam onmisbaar en net zo is een goede
kwaliteit van de binnenlucht essentieel voor een duurzaam
gebouw. Dat geldt zeker in de hospitality-sector. Hoe
groot de luchtstroming moet zijn, hangt af van de
luchttemperatuur en de vochtigheidsgraad. Binnenlucht
van hoge kwaliteit wordt mede bepaald door het ontwerp
van het luchtdistributiesysteem en het onderhoud hieraan.
Het ontwerp van een ventilatiesysteem garant staan voor
een prettig en hygiënisch binnenklimaat voor mensen.
De luchtbehandelingskasten van Trane worden met het
oog op een optimaal rendement van het HVAC-systeem
speciaal voor unieke toepassingen gebouwd.
De speciale luchtbehandelingssystemen van Trane
worden zodanig ontworpen dat ze voldoen aan de unieke
eisen die aan de luchtstroming worden gesteld, moeten
onderhoudsvriendelijk zijn en binnenlucht van een hogere
kwaliteit leveren. De Trane-luchtbehandelingssystemen

worden geleverd met een scala aan flexibele opties
zoals EC-motoren en antibacteriële afdichtingen. Ze
zijn Eurovent Klasse A-gecertificeerd en u bent dan ook
gegarandeerd van het hoogste rendement en laagste
energieverbruik binnen de branche.
Uit wereldwijd onderzoek binnen de hospitality-sector is
gebleken dat slechte binnenlucht zich vertaalt in meetbare
kosten als gevolg van gemiste productiviteit. Onder deze
kosten vallen omzetverlies, klanten die niet terugkomen,
en een lagere productiviteit van het personeel.
Trane helpt u om de kwaliteit van de binnenlucht
te verbeteren en handhaven met behulp van
vochtreguleringsystemen, die zorgen voor een goede
ventilatie met gefilterde en behandelde buitenlucht. Wij
werken met uw managementteam samen om op z’n minst
aan de normen inzake kwaliteit van de binnenlucht te
voldoen of deze zelfs te overtreffen.

Enkele factoren die kunnen bijdragen aan een slechte kwaliteit van de binnenlucht:
• Een bezettingsgraad die hoger is dan de ontwerpspecificaties van de ventilatie, kan tot gevolg hebben dat de
verontreiniging onvoldoende wordt verdund of verwijderd. Dit is in het bijzonder van toepassing op een bar,
congreszaal, casino en hotelkamer.
• Te veel vocht. Leidingen en HVAC-units kunnen de oorzaak zijn van problemen met vochtregulering.
• Activiteiten waarbij de lucht wordt verontreinigd, zoals koken, roken, het luchten van materialen en open
buitendeuren en ramen (vogels en insecten), zorgen voor meer verontreiniging waardoor het systeem extra belast
wordt.
• Voor een groot aantal kleine HVAC-units zijn meer uitlaatventilatoren nodig, waardoor de kans op onbalans van de
druk groter is en de kwaliteit van de binnenlucht achteruit kan gaan.

CCTA
voor eenvoudig te installeren modulaire
constructie

8 Oplossingen voor de hospitality-sector

CCEB
ontworpen voor de hoogste eisen aan
luchtstroming

CLCF Climate ChangerTM
speciaal voor comforttoepassingen

Het Convention
Center Dublin
(Het CCD)

Het eerste congrescentrum van Ierland dat bewust CO2-neutraal is gebouwd, heeft hiervoor
internationale erkenning gekregen.
Trane Solution verlaagde de kosten van koeling met 17% en wist de ecologische voetafdruk met
60 ton op jaarbasis te verkleinen:
• Een thermisch systeem met ijsopslag produceert 's nachts ijs voor airconditioning overdag
• Zeer zuinig verwarming- en koelwatersysteem
• 33 thermische warmtewielen in de luchtbehandelingsunits die 80 procent van de energie uit de
uitlaatlucht herwinnen voor hergebruik
Het CCD recyclet tot wel 85% van het afval in het gebouw, gebruikt uitsluitend groene elektriciteit en
geïntegreerde systemen met een GBS en regelt de verlichting automatisch op basis van IP-adres.

“Het CCD zet zich voor 100% in voor duurzaamheid.
Wij zijn dan ook blij dat ons gebouw dit op alle
fronten uitstraalt en wij tegelijkertijd betere resultaten
boeken. De gekozen systemen zijn goed voor het
milieu, de kosten tijdens de levensduur zijn lager en
wij kunnen onze klanten, bezoekers en medewerkers
een comfortabel binnenklimaat bieden.”
Paul Moore, Manager Overeenkomsten
gebouwdiensten bij het CCD
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Comfortabele hotelkamers die aan de hoogste verwachtingen voldoen
Gasten hebben hoge verwachtingen maar elke gast is
anders. In een kamer die te koud of te warm is, waar een
luchtje hangt of die lawaaierig is, voelen gasten zich niet
welkom en niet prettig. Of gasten nu op zakenreis of op
vakantie zijn, ze willen een kamer met maximaal comfort.
De UniTrane™-terminals met ventilatorbatterij
van Trane werken stil – uw gasten zijn verzekerd van
thermisch en akoestisch comfort. Bij de producten heeft
u grote keuze uit wandthemostaten, gebruikersinterfaces
en draadloze afstandsbedieningen. Dankzij de inlaat
van een adequate hoeveelheid frisse lucht en reinigbare
EU3-filters zijn uw gasten verzekerd van een aangenaam
binnenklimaat in hun kamer.
De CleanEffects™-technologie van Trane voor
elektrostatische filtratie beperkt de drukval tot een
minimum en zorgt voor zo veel mogelijk schone lucht in
de leefruimte – 99,98% van de deeltjes en allergenen tot
wel 0,1 micron worden aan de lucht onttrokken.
Met energiebesparende opties voor de apparatuur
zoals EC-ventilatormotoren kunt u tot wel 80% op het
energievebruik besparen.
De terminals kunnen eenvoudig in het
Gebouwbeheersysteem (GBS) worden geïntegreerd met
de Tracer™ LonTalk ZN523-controller van Trane.
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Waterterminals met
vierwegscassette
voor effectieve spreiding en
filtratie van de lucht

Waterterminals met
eenwegscassette
voor effectieve spreiding en
filtratie van de lucht

UniTraneTM Harmony
waterterminals met omkasting en
CleanEffectsTM-technologie voor
elektrostatische filtratie, horizontale
of verticale installatie

Waterterminals met kanaal en
omkasting
eenvoudige installatie en
inbedrijfstelling

Waterterminals met kanaal en
omkasting
voor een hoge mate aan flexibiliteit

Radisson Blu
Hotel Dubai
Het Radisson Blu –midden in Dubai– is het hele jaar door volgeboekt.
Trane verbeterde het koelsysteem zonder dat de gasten hier iets van merkten of de dagelijkse
werkzaamheden werden onderbroken:
• Specialistisch advies over de haalbaarheid van plaatsing van nieuwe apparatuur in de bestaande
structuur
• 3 nieuwe koeltorens met centrifugale ventilatoren en geluiddempers
• Chiller Plant Manager met Tracer-regelsysteem waarin apparatuur van derden werd geïntegreerd

“Ik bedank Trane voor het geweldige werk dat het
bedrijf heeft verricht. Het team dat bij het project was
betrokken, was buitengewoon professioneel en altijd
bereid tot samenwerking. Het mooiste was dat het
project werd uitgevoerd terwijl de installatie in bedrijf
was, en dat de werkzaamheden volgens planning
werd voltooid. Dit was alleen mogelijk dankzij de
fantastische teamspirit en de inzet van de mensen.
Wij zijn blij dat we ondanks goede concurrenten
voor dit project voor Trane hebben gekozen.”
Arthur Rodrigues, hoofd Techniek,
Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek
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De hospitality-sector ondersteunen met totale zorg
HVAC-systemen zijn ontworpen om indien nodig de

groeien. Periodiek onderhoud aan het HVAC-systeem

lucht te verwarmen, koelen en filteren en tegelijkertijd

is noodzakelijk met het oog op een veilig en productief

in de koudere maanden de luchtvochtigheid te regelen.

gebouw en voor kostenbeheersing.

De systemen moeten de lucht ook aanvullen met frisse
lucht om verontreiniging in het gebouw te verdunnen.

De Trane-specialisten op het gebied van voorspellend en

De behandelde lucht wordt vervolgens door het gebouw

preventief onderhoud lichten uw HVAC-installatie door

gecirculeerd.

om te zien waar deze niet optimaal presteert en adviseren
hoe het systeem weer als nieuw hersteld kan worden.

In het geval van een slecht onderhouden HVAC-systeem

Deze diensten maken deel uit van de portfolio van Trane

kan zich in de unit vocht vormen – het gevolg kan zijn dat

CareTM Services.

het systeem zelf een bron van biologische verontreiniging
wordt. Wanneer het systeem niet goed werkt, kan het
vochtgehalte dermate hoog worden dat er schimmels gaan

* De getoonde diensten zijn slechts een kleine greep uit het dienstenpakket.

Thermografie
voor het registreren van de warmte zodat potentiële gevaren in
elektrische en mechanische apparatuur kunnen worden gedetecteerd

Olie-analyse
voor het vaststellen van de mate van verontreiniging en onbalans van de
materie zodat problemen kunnen worden herkend en verholpen

Trillingsanalyse
helpt om toekomstige defecten te voorspellen, zoals een dreigende
compressorstoring

Testen van de pijpen
voor controle van de staat van de leidingen in de warmtewisselaar, die
van invloed is op de efficiëntie

12 Oplossingen voor de hospitality-sector

Trane biedt via het grote servicenetwerk dag en nacht totale service in de vorm van Trane SelectTM-overeenkomsten
voor HVAC-systemen. Periodieke controles, preventief onderhoud en het kalibreren van de apparatuur in één pakket voor
gepland onderhoud, dat geeft een rustig gevoel. Met Trane SelectTM heeft u keuze uit overeenkomsten op vier niveaus van een plan voor preventief onderhoud tot allesomvattende onderhoudsprogramma's.
De service en ondersteuning van Trane beslaat elke fase van de levenscyclus van uw HVAC-systeem. Ons team van
accountmanagers, technici en logistieke professionals bepaalt samen met klanten als u wat er moet gebeuren voor een
bedrijfszekere en rendabele werking van uw HVAC-systeem – van de ingebruikstelling van het systeem, periodieke controles
en onderhoud tot probleemloze upgrades.
Met 130 verkoop- en servicepunten in de regio Europa, het Midden-Oosten en India en ruim 1000 van de best
opgeleide technici en servicemonteurs binnen de branche is Trane altijd in de buurt en kunnen wij snel reageren op de
behoeften van uw gebouw.
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Energiebeheer voor een consistent resultaat
Verwarming-, ventilatie- en airconditioningsystemen
zijn goed voor 50 tot 80% van het energieverbruik van
een hotel of amusementlocatie. En dat is terug te zien
in de ecologische voetafdruk van het gebouw. Trane
begrijpt dat het gebruik van energiezuinige systemen
een eerste stap op weg naar een milieuverantwoorde
bedrijfsvoering is. Het scala aan diensten van Trane helpt
u om uw energieverbruik proactief te beheersen en uw
energiekosten te verlagen.
Door uw voordeel te doen met vrije koeling of energie
uit afval kunt u uw ecologische voetafdruk verkleinen.
Met gedeeltelijke of totale warmteterugwinning maakt u
goed gebruik van energie in gebouwen waar op hetzelfde
moment zowel gekoeld als verwarmd moet worden. Trane
biedt voor uw gebouw oplossingen op het gebied van
warmteterugwinning waarmee water voor sanitair,
keuken en wasserij voorverwarmd wordt.

bedrijf onmiddellijk besparingen op. Er zijn Energyoplossingen van Trane, variërend van het reinigen van
de warmtewisselaars tot uitbreiding met aandrijving met
variabele frequentie en regelsystemen, voor elk aspect
van uw HVAC-installatie. Het doel is dat uw installatie
kosteneffectief draait op maximaal vermogen.
Trane biedt ook Trane Care™ Environment Services aan,
oplossingen om de impact van het gebouw en het systeem
op het milieu en de volksgezondheid te beperken, zoals
testen op lekkage van koudemiddel, koudemiddelcontrole
en ombouw van het systeem.
Een Trane Care-upgrade biedt:
• Een goede kwaliteit van de binnenlucht
• Lagere bedrijfskosten
• Langere levensduur van de apparatuur
• Naleving van de regelgeving

Met Trane Care™ Energy Services verbruikt uw HVACsysteem minder energie en dat levert uw hospitality-

Adiabatische koeling
voor luchtgekoelde koelmachines – het energieverbruik gaat omlaag,
zelfs tijdens pieken in zomer

Trane Adaptive FrequencyTM-aandrijving
voor optimale efficiëntie

Automatische pijpreiniging
om warmtewisselaars te reinigen zodat deze optimaal blijven renderen

Lektest
Het koudemiddelpeil wordt gemeten en lekken worden opgespoord
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Wanneer u een bestaand hotel of een amusementlocatie
wilt renoveren, kan Trane u helpen met zinvolle
verbeteringen op het gebied van energieverbruik en
operationele efficiëntie. Wij maken het u gemakkelijk
om koelinstallaties te vervangen en regelsystemen te
verbeteren zodat u kunt doen waar u het best in bent –
uw gasten een onvergetelijke ervaring bezorgen.
Wij maken energiebeheer voor u mogelijk met
Trane Boost – een uniek programma voor een efficiëntere
koelinstallatie. Aan de hand van het programma kunt u
het rendement van uw koelinstallatie afzetten tegen uw
behoeften en oplossingen zoeken om uw doelen inzake
een lager energieverbruik te realiseren.

Tranes Chiller Plant Optimizer is een volledig
schaalbaar en aanpasbaar regelsysteem waarmee het
rendement van de koelinstallatie geoptimaliseerd kan
worden. Dit regelsysteem voorziet in aanvullende
beheergegevens door middel van speciaal voor de klant
geprogrammeerde beheerdashboards. Het ondersteunt
meerdere strategieën voor energiebesparing en genereert
uitvoerige prestatierapporten. De verbeterde efficiëntie
van de installatie vloeit voort uit de optimalisatie van de
componenten. Op basis van de prestatietrends van de
installatie kan de efficiëntie van de installatie voortdurend
bewaakt worden. Aan de hand van de informatie die door
het regelsysteem wordt gegenereerd, ontdekt u nieuwe
manieren om uw ecologische voetafdruk te beheersen.

Trane Chiller Plant Optimizer
Grafisch regeldashboard
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Gebouwbeheer binnen handbereik
Bij Trane gaat een regeloplossing veel verder dan alleen automatisering van de koelinstallatie. Trane Building Management
Systems biedt schaalbare oplossingen voor kleine tot middelgrote zelfstandige hotels en voor hospitality-bedrijven die
meerdere gebouwen als één onderneming willen beheren.
De regelarchitectuur van Trane is volledig schaalbaar zodat het gebouw optimaal kan functioneren, of het nu gaat om
klimaatbeheersing in één enkele leefruimte, de regeling van HVAC-apparatuur of integratie in het gebouwbeheersysteem.
In de Tracer™-regelsystemen kunnen ook belangrijke subsystemen van het gebouw worden geïntegreerd, zoals verlichting
en energiemeting voor geautomatiseerde flexibiliteit.

Trane Tracer™-architectuur

Onderneming

Tracer ES™

Gebouw

Tracer™ SC

Apparatuur

Tracer™ UC

Gebruikersruimten

Sensors

Toegang tot uw gebouw
onderweg
De Tracer™ BAS Operator Suite bestaat uit mobiele
apps waarmee u vanaf nagenoeg elke locatie gebouwen
kunt controleren en beheren. Het resultaat voor u: vrijheid
en een rustig gevoel.
• Bewaak apparatuur en systeemprestaties. Aan de hand
van afbeeldingen en animaties kunt u de staat van uw
systeem eenvoudig bekijken.
• Bekijk actieve en oudere alarmmeldingen van het
systeem, beoordeel hoe ernstig deze zijn, stel de
oorzaak vast en maak notities voor anderen.
• Onderneem actie! Reageer op meldingen van te warme/
koude ruimten door instelpunten aan te passen en
apparatuur en bezettingsgraad te onderdrukken.
De Tracer BAS Operator Suite werkt met iPhone®-,
iPod touch®-, iPad®- en Android™-apparatuur.
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Sensors

Le Meridien
Bangalore
Het internationale vijfsterrenhotel in het hart van Bangalore, de technologiehoofdstad van India
Trane Solution leverde een energiebesparing van bijna 38% op.
• Series R™-koelmachines met schroefcompressor
• Tracer™-gebouwbeheersysteem
• Trane Select-onderhoudsovereenkomst
• Trane Care Energy-diensten – wervelstroomtesten
• Laadcyclus op basis van regelprogramma koelmachine voor een optimale werking van de
koelinstallatie

“Dankzij de voortreffelijke aftersalesservice van
Trane is stilstand uitgesloten, waardoor ik het bedrijf
zo winstgevend mogelijk kan laten draaien. Wanneer
een gast het hotel binnenstapt, komt hij in een
volledig andere atmosfeer terecht. Wij besteden veel
aandacht aan de temperatuurniveaus en aan frisse
lucht in het hotel.”
G. Vijay, adjunct-directeur,
Le Meridien, Bangalore
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LIM Center Warsaw
Marriott Hotel
Dit A-klasse kantoorcomplex en vijfsterrenhotel is een markant gebouw in de Poolse hoofdstad.
Trane Solution realiseerde een besparing van ruim 30% op het energieverbruik, verlaagde het geluidsniveau
met 15 db en verminderde de uitstoot van broeikasgassen.
• Upgrade van het HVAC-systeem inclusief nieuwe koelinstallaties met energiebesparende functies zoals
aandrijving met variabele frequentie
• Beheersysteem voor koelinstallatie gekoppeld aan het totale GBS
• 'Vrije koeling' met koeltorens en koelwaterpompen
• Trane-overeenkomsten voor voorspellend onderhoud

“Het LIM JV/Warsaw Marriott Hotel heeft het
gebouw altijd proactief aangepast aan de hoogste
kwaliteitsnormen. Daarbij beperken we ons niet tot
het interieur. Wij zoeken voortdurend naar manieren
om het gebouw te moderniseren zodat het voldoet
aan de modernste normen op het gebied van
technologie en dus energiezuinig en duurzaam is. Wij
zijn trots dat het gebouw, ook al is het 20 jaar oud,
nog steeds voldoet aan de technologische normen
waar ook de modernste en nieuwste gebouwen in
Warschau aan voldoen.”

18 Oplossingen voor de hospitality-sector

Rafał Gierczak,
algemeen directeur van LIM Joint Venture Sp. z o.o.

Koelen waar en wanneer dit nodig is
Of u nu koeling nodig heeft tijdens de hete zomer, voor een buitenevenement of vanwege gepland onderhoud, Trane
Rental Services kan u praktisch altijd en overal voorzien van tijdelijke koeling. Met deze volledig flexibele oplossing van
Trane hoeven hotelmanagers en gebouwbeheerders minder geld te investeren in koelapparatuur en kunnen zij indien nodig
beschikken over tijdelijke apparatuur.
Het assortiment Trane huurkoelmachines omvat splinternieuwe luchtgekoelde koelmachines met een koelvermogen van 50
kW tot 1,5 MW, specifiek vervaardigd voor tijdelijke koeling en comforttoepassingen.
• Koelmachines met scrollcompressor 50 – 450 kW
• Koelmachines met schroefcompressor 275 – 1451 kW
Trane levert een volledige turnkey-oplossing af op uw adres en zorgt voor installatie en inbedrijfstelling zonder dat de
gebruikers van het gebouw hier hinder van ondervinden.
Kijk voor meer informatie op www.trane-chiller-rental.com

Trane huurkoeling bij ALBEA, Italië
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) verhoogt de kwaliteit van leven door het creëren en in stand houden van veilige, comfortabele en
efficiënte omgevingen. Onze mensen en merken, zoals Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane®, werken samen
om de luchtkwaliteit in woningen en gebouwen te verbeteren, voedingsmiddelen en bederfelijke producten te vervoeren
en beschermen, woningen en bedrijfspanden te beveiligen en de industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten. Wij
zijn een mondiale onderneming met een omzet van $ 14 miljard die zich inzet voor een wereld van duurzame vooruitgang
en blijvende resultaten.

engineer.trane.com

trane.com

ingersollrand.com

Het beleid van Trane richt zich op een continue verbetering van producten en productspecificaties en Trane behoudt zich het recht voor om
het product en specificaties te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Trane bvba, Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België, ON 0888.048.262 - RPR Brussel

Wij maken ons hard voor milieuvriendelijk drukken op
kringlooppapier om verspilling tegen te gaan.
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