
Cer înnorat. Lapoviță și ninsoare pânâ la ora 18.00.

Stratul de zăpadă pe acoperiș poate ajunge la 50

cm. Temperatura in hală in limite acceptabile.

Joi

Martie 31, 2022

Vineri

Mai 13, 2022

Miercuri

August 17, 2022

P R O G N O Z A  M E T E O  

A s t ă z i ,  L u n i  7  f e b r u a r i e  2 0 2 2

Hală Industrială,

România

Vreme predominant frumoasă, cu cer senin. In

hală,  temperaturi rezonabile însă sunt așteptate

creșteri semnificative în cursul după-amiezii.

Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru

această lună. In hală, temperaturile pot atinge

35° Celsius.

Cod portocaliu de caniculă. In hală, disconfort

termic ridicat. Temperaturile pot atinge 48° la

coamă.



Da. Știm. A trecut vara și problema răcirii halelor industriale nu
pare să mai fie un subiect de interes.

Cu toate astea, vrem să vă dam cel puțin două motive ca să vă
mai gândiți:

 
Primul este că un recent studiu al cercetătorilor… bine’nțeles,

britanici, a dovedit că după toamnă vine iarnă iar apoi primăvară,
pentru ca mai apoi, ce să vezi, o sa vina din nou vară! Adică
perioada aceea cu temperaturi ridicate, care ne creează o

atmosferă  greu de suportat in spațiile noastre de producție! 
 

Iar al doilea este că tot ei, cercetătorii, consideră alarmantă
tendința generală de creștere a temperaturii globale, arătând că
au fost stabilite noi recorduri de temperatură in verile din ultimii

ani.   
Cu alte cuvinte, se pare că avem motive să ne așteptăm ca verile

urmatoare să fie din ce in ce mai fierbinți! 
 

Să ne aducem aminte cum a fost vara asta, apelând la o simplă
căutare pe internet:

“Temperaturile din acestă vară continuă să doboare record după
record. Luna iulie a acestui an a intrat în top 3 cele mai

călduroase din 1961 și până în prezent, spun meteorologii” 
“Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare

Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic ridicat care
vizează, parţial sau integral, 23 de judeţe şi municipiul Bucureşti

şi o atenţionare Cod galben pentru 25 de judeţe.”
 

Suficient? 
Mai credeți că este inoportun să ne sfătuim despre cum să

trecem mai ușor peste verile toride ce vor veni? Pentru că vor
veni. Sigur.

 



Ce vă propunem? 
 

1. O experiență de peste 17 ani în tratarea aerului
și de peste 10 ani în răcirea halelor industriale. 
Am răcit până acum peste 500.000 de mp de hale, cu

sarcini termice provocatoare. Știm bine să facem asta. 
 Studii de caz cu aplicațiile noastre găsești aici: 

http://www.răcire-industrială.ro/studii-de-caz
2. O soluție de răcire inteligentă și neverosimil de
simplă, folosind ca agent frigorific doar apa de la rețea.
Răcirea se face cu aer proaspăt 100%, ceea ce aduce cu

sine o creștere semnificativă a calitații aerului. 
3. Un consum energetic de cel puțin 5 ori mai mic

decât al instalațiilor convenționale cu freon și
compresor. 

O tehnologie ecologică, recunoscută la nivel mondial
drept cea mai economică soluție de răcire existentă.

 



Asta s-ar numi în zilele noastre…
planificare strategică. 

Te invităm să fii un gospodar strateg. 

Ne găsești aici: 
www.răcire-industrială.ro

sau, dacă îți este mai ușor... aici:
0740318183
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și 01 Martie 2022

 mentenanța 
gratuită

Alege să instalezi sistemul de răcire 
în perioada 01 Noiembrie 2021 - 01 Martie 2022 

și beneficiază de o 
ofertă specială excepțională.

Valid între 01 Nov 2021

+ 2 ani


