
Stacja benzynowa

Wsparcie na każdym etapie.

Typowa stacja benzynowa jest wyposażona w urządzenia 

przeznaczone do zamrażania, schładzania oraz ogrzewania 

i chłodzenia pomieszczeń. Tak samo sytuacja wygląda 

w przypadku sklepu spożywczego przy głównej ulicy. 

Duża liczba odwiedzających każdego dnia oraz długie godziny 

otwarcia, wymagają stosowania produktów o wysokiej 

jakości po to, aby zagwarantować komfort oraz prawidłowe 

przechowywanie towarów przez cały czas. 

Zespół ds. Międzynarodowej Obsługi Klienta Daikin ma duże 

doświadczenie w zakresie obsługi stacji benzynowych i jest 

świadomy specyficznych potrzeb tego typu punktów obsługi 

w zakresie jakości, wydajności i serwisu. 

W naszych europejskich zakładach, jakość jest kluczowym 

elementem procesu produkcyjnego. To byłaby dla nas 

wielka przyjemność, móc któregoś dnia pokazać jeden z 

naszych zakładów, świadectwo zaangażowania i realizacji 

rygorystycznych środków kontroli. 

Firma Daikin posiada w swojej ofercie specjalny produkt 

przeznaczony dla stacji benzynowych - ConveniPack. 

ConveniPack to system, który w jednym układzie integruje 

funkcje zamrażania, schładzania, ogrzewania i chłodzenia 

pomieszczeń. Jeden produkt spełniający wszystkie potrzeby. 

System odzyskuje ciepło z układów chłodniczych 

i wykorzystuje je do ogrzewania pomieszczeń 

w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym.  

Jak udowadnia to studium przypadku zaprezentowane 

na ostatniej stronie, to darmowe ogrzewanie pozwala 

zaoszczędzić rocznie znaczne ilości energii. 

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy o 

kontakt z Daikin. Posiadamy dobrze zorganizowaną sieć 
serwisową, jesteśmy w stanie obsłużyć naszych klientów 

w szybki i skuteczny sposób. Jesteśmy po to, aby zapewnić 

naszym klientom komfortowy klimat przez cały rok. 

Zobacz na ostatniej stronie studium przypadku, jako realne 

potwierdzenie podejścia Daikin i korzyści, jakie firma oferuje 

swoim klientom Ta firma przekonała się o tym, dowiedz się 

dlaczego.

Zastosowania - stacja benzynowa 
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„Wpływ odzyskiwania ciepła na wydajność mojego systemu jest 
po prostu zadziwiający … ”
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Europejski koncern naftowy prowadzący działalność na 

całym świecie jest aktywny w procesach typu upstream i 

downstream branży paliwowej. Z rozległą siecią detaliczną 

ponad 9 000 stacji benzynowych w Europie, firma potrzebuje 

silnych partnerów, którzy obsłużą jej potrzeby. 

Współpraca z Daikin rozpoczęła się w 2003 roku projektem 

ConveniPack w Beneluksie. Dokonano wówczas porównania 

zużycia energii na stacji wyposażonej w ConveniPack z 

podobną stacją benzynową w tym samym terenie. Conveni-

Pack odzyskuje ciepło z układów chłodniczych i wykorzystuje 

je do ogrzewania pomieszczeń w okresie wiosennym, 

jesiennym i zimowym. Zobacz szczegóły dotyczące obciążenia 

obydwu stacji w tabelach.

Na wykresie, czerwone słupki oznaczają zużycie energii na 

stacji wyposażonej w ConveniPack. Należy zauważyć, że stacja 

z ConveniPack wykorzystuje ogólnie dużo mniejszą ilość 
energii w porównaniu z tradycyjną stacją. 

Obciążenia w obydwu sklepach są porównywalne, dlatego 

nie użyto współczynników korekcji. Wyniki zadziwiły 

naszego klienta. Funkcja odzyskiwania ciepła ConveniPack 
w połączeniu z wysoką jakością rozwiązania zapewniła 
oszczędności na poziomie 60% kosztów energii, w ciągu 
tylko jednego roku. Od tamtej pory Daikin i klient stworzyli 

silną i efektywną współpracę. 

Firma Daikin z dumą pomaga temu klientowi w obszarze 

wyzwań energetycznych, obecnych i przyszłych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Klientów 
międzynarodowych, skontaktuj się z:
Daikin Europe N.V. - Biuro w Brukseli
Chaussée de Mons 1424 - 1070 Anderlecht - Belgia
Tel.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Lub odwiedź naszą stronę internetową:
daikin.eu/minisite/international-key-accounts

Lokalizacja - Bruksela

Marka
Jednostka  

wewnętrzna
Chłodnictwo 
(-18/-21°C)

Schładzanie 
(+4/+6°C)

Klimatyzacja
 (+15/+25°C)

Ogrzewanie 
(gaz)

Konkurent Komora chłodnicza

1 520W

Daikin Gablota chłodnicza 4 200W
Konkurent Gablota chłodnicza 4 200W
Daikin Gablota chłodnicza 5 000W
Daikin Gablota chłodnicza 5 000W
Konkurent Gablota chłodnicza 2 209W
Konkurent Rząd gablot chłodniczych 31 500W 49 100W
Wydajność całkowita 1 520W 20 609W 31 500W 49 100W

Lokalizacja - Bruksela

Marka Model
Chłodnictwo 
(-18/-21°C)

Schładzanie 
(+4/+6°C)

Klimatyzacja 
(+15/+25°C)

Ogrzewanie

Conveni Pack 1
Rząd gablot chłodniczych „Bonjour” 1 130W
Frigo „Chocolat attente” 2 000W
Gablota chłodnicza „Lucerna” 4 790W
Jednostki kasetonowe FXF 125L 5 325W 7 200W
Jednostki kasetonowe FXF 125L 7 200W
Conveni Pack 2
Komora chłodnicza
Gablota chłodnicza „napoje” 998W 5 350W
Gablota chłodnicza „Lucerna” 5 325W
Jednostki kasetonowe FXF 125L 7 200W 12 000W
Jednostki kasetonowe FXF 125L 7 200W 12 000W
Całkowita wydajność Conveni Pack 1 i 2 998W 2 4920W 28 800W 48 000W
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Elektryczność, sklep tradycyjny

Ogrzewanie, sklep tradycyjny

Temperatura powietrza otoczenia

Elektryczność / ogrzewanie, sklep CVP
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Tradycyjna stacja benzynowa

Stacja benzynowa z ConveniPack




