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AIRMAGIC ®

este o companie cu o experiență
larga, specializată în soluții ecologice de 100%, consum
redus de energie și implementare.

Airmagic® acoperă întregul lanț valoric din această soluție,
oferind clientului cel mai bun sistem de aer condiționat de
100% pe piață, din punct de vedere al performanței,
prețului și nivelului de servicii.
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Acoperăîntregullanțvaloricdin aceastăsoluție, oferindclientuluicelmaibun sistemde aercondiționatde 100% pe piață, din
punctde vedereal performanței, prețuluișinivelului de servicii.

2

Departamentul de inginerie calculează, măsoară și rezolvă problemele fiecărui client și fiecare caz special. Are o vastă
experiență în aproape toate sectoarele productive. În plus, el proiectează toate activitățile care urmează a fi desfășurate și
omologhează,dacăestenecesar,proiectul,cuodefinițieexactăatuturormaterialelorșiresurselorutilizate.
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Departamentulde producțieșiinstalareinstalează, asambleazășiexecutăinstalațiacu propriulpersonal cu experiențăși
calificareînaltă.
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Departamentul de întreținere planifică și execută acțiunile preventive și corective aplicabile fiecărui caz. Airmagic are un sistem
exclusivdeîntreținerepredictivăaultimeigenerații,carereducecosturiledeîntreținerecupânăla70%.
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Departamentulde relatiicu clientiiparticipasisprijinatoticlientiinostri7 zile pe saptamana, 365 de zile pe an.
Din 1997 am dezvoltatceamaibunătehnologiepentruceimaiexigențiclienți.

Toate produsele noastre și soluțiile noastre complete pentru aer condiționat, răcire și încălzire, ventilație și
tratare a aerului, oferă soluția la problemele generalizate și tipice existente în toate sectoarele: industrial,
comercial, logistic, farmaceutic, zootehnic, agricol, de uz casnic etc.

PROBLEMA
Lucrați la temperaturi ridicate, peste 26-27 grade, în
medii cu praf, mirosuri ale afacerii, energie statică
inadecvată, particule, suspensie, agenți patogeni etc.
generează:

1) Productivitate până la -35% din orice echipă
umană.
2) Erori și accidente de personal cresc până la + 65%.
3) Medii de lucru cu o calitate foarte scăzută care nici lucrătorii, nici clienții nu doresc
și nu au nevoie.
4) Mașinile, motoarele, compresoarele, sculele tehnologice, procesoarele, electronicele de control
ajung să sufere și să fie distruse prin lucrul la aceste temperaturi și condiții de mediu.
5) Toate acestea, printre alte cazuri, conduc la PRODUCTIVITATEA NECESARA și
COMPETITIVITATE REDUSA, la potențialii clienți.

SOLUTII
Airmagic®, Cu soluțiile, produsele, proiectarea, ingineria, instalatorii și întreținerea, rezolvăm
orice problemă a potențialilor clienți, realizând astfelo creștere a productivitii sporind
competitivitatea.
Realizează solutionarea problemei, studiind problemele
fiecărui caz în parte, bazându-se pe echipa sa
experimentată de ingineri multidisciplinari, experiență
vastă și produse de ultima generație în evoluție constantă.
Reusim sa aerisim, sa oferim comfort si sa purificam aerul
pe profil industrial, comercial si in orice alta activitate a
clientilor nostri, obtinandu-ne o imbunatatire productiva si
competitiva, ceea ce implica revenirea tuturor investitiilor
clientilor nostri de la 2 la 6 luni.

®
Cu tehnologia Airmagic,
temperatura interioară scade la 19 ° C față de exterior; permitand
astfel, reimprospatarea aerului, cu acest prilej ne permite deschiderea ușilor și a ferestrelor un
mediu de lucru confortabil și productiv. Respectarea Decretului regal 486/1997 și a Directivei
89/654 CEE.

WITH

CONDIȚII DEPRODUCTIVITATE DETALIATE

PRODUCTIVITATE REDUSA (-30)

CONDIȚII DESECURITATE EXPUNERE

INALT INMODACCIDENTAL(+70%)

Înainte de a utiliza airmagic, temperatura interioară crește până la 10 ° C în interior

FARA
AIRMAGIC

AIRMAGIC® Ofera clientului valoarea adaugata echipamentului, piesele si instalatia sunt conforme cu
reglementarile in vigoare din segmentul industrial si din punct de vedere al sigurantei.

DIMENSIONARE:Capacitatea si designul echipamentului
AirmagicSoft.® la preferinta clientului.

DESIGN & AMBALARE Echipamente customizate la alegerea
clientului

INSTALATIE CU VERIFICARI PREVENTIVE For Pentru fiecare
caz avem personal specializat si controlat de catre
®
BIGDATACONTROL , exclusiv Airmagic .
®

SUPORT CLIENTI
Airmagic
are department de service deschis 7 zile din 7 astfel incat sa
®
putem slutiona orice problema intr-un interval de timp record

EXCES CALDURA?
Solutia cea mai buna cu

Advantaje

FARA

RACIRE

Dezavantaje

RACIRE

COMPRESIE
CONVENTIONALA

RACIRE CU
TECHNOLOGY

COSTURIULTRASCAZUTE: ECONOMISIRI
PANA LA 70%

CONSUM REDUS 98%
UMIDITATE INTRE 40 SI 60%
PURIFICA AERUL
RACIREA AERULUI

ORICE

RACIRE

PRODUCTIVITATE REDUSA(25 Y

INSTALATIESCUMPA

35%) I

ATMOSFERAUSCATA

TOLERANTA MIROSURI

CONSUM ENERGIE CRESCUTA

AFECTIUNIRESPIRATORII

MENTENANTASCUMPA

MEDIU LUCRU INCONFORTABIL

AGENT FRIGORIFIC CU

SUPRAINCALZIREAECHIPAMENTELOR

CFC’S/HFC’S
UTILIZARE IMPOSIBILA CUUSILE
DESCHISE
NECESITA IZOLARE

ECHIPAMENTCUDURATADEVIATA
INDELUNGATA
CIRCUITULFRIGORIFICFUNCTIONEAZANUMAICUAPA
FUNCTIONARE CUUSILEDESCHISE

LEADERS
IN CLIMATE CONTROL
1 0 0 % ECO FRIENDLY
ULTRA LOW CONSUMPTION

DISTRIBUITOR

Anti-corrosion
guarantee for
external covers

Guarantee
structural
components

Guarantee for
electronic engine
and pump control
module
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BUSINESS
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BUSINESSMAN
Extremadura 2010
INNOVATION
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TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT

