
Låt oss njuta av färska, prisvärda varor tillsammans. 

Stormarknader, från närbutiker till köpcenters, har stora 

behov när det gäller värme, kyla, ventilation och kyla. 

Energiförbrukningen för dessa anläggningar kan vara upp 

till 75% av butikens totala energianvändning så högeffektiva 

produkter är ett måste. 

De stora kylsystem som används för att kyla dina produkter 

dygnet runt alstrar värme och kan kostnadsfritt ge dig 

uppvärmning under hösten, vintern och våren.

Den utrustning som kan leverera detta är en innovation från 

Daikin och patenterades som Conveni-Pack. Besparingarna är 

enorma: titta på fallstudien på baksidan för att ge dig en idé.

Våra servicepartners som ger service alla dagar dygnet runt 

och snabba svarstider kan förhindra att dina produkter från 

att bli förstörda i händelsen av haveri vilket och andra sidan 

inte är troligt. Ett internationellt garantipaket kan även fås 

tillsammans med vårt International Key Account Tam för 

att ge maximal trygghet. Detta håller dina varor fräscha. 

Med andra ord kan Daikin hålla dina varor fräscha och prisvärda 

hela tiden. Ta en titt på vad som har åstadkommits av en 

världsledande livsmedelsåterförsäljare och vårt International 

Key Account Team.

Tillämpning på stormarknad

Stormarknad     

Ger dig stöd 
varje steg på vägen.

dina behov
Uppfyller

på enkelt sätt



Fallstudie 

Stormarknad

”Ingenting lika verkligt som en riktig exempel”, sa kunden. 

 Och han hade rätt.
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Ett marknadsledande dagligvaruföretag med en global närvaro i 36 länder ingått ett 

International Partnership med Daikin. Starten av förhållandet började med en butik i Belgien, 

där vår utrustning jämfördes med den utrustning som används i en traditionell butik.  

De tekniska detaljerna om båda butikerna finns i tabellen nedan.

Under ett års mättes HVAC-relaterad elförbrukning på båda platserna och blev korrigerat för 

skillnaden i storlek och last. 

Kännetecken Traditionell stormarknad Daikin stormarknad

Energiförbrukning (kWh/år) 248.163 61.074
CO

2
-utsläpp (kg CO

2
/år) 56.720 18.180

Energibesparingar/år med Daikin (kWh/år) 187.089 (75%)

Besparingar per år av CO
2
-utsläpp med Daikin 

(kg CO
2
/år)

38.540 (68%)

Tabellen ovan visar sammanfattningen av resultaten. Tack vare värmeåtervinningen från Daikins 

utrustning, var de besparingar som gjordes per år enorm. 

Tack vare det innovativa tillvägagångssättet som utfördes av Daikin, engagemanget från 

våra fabriksutbildade partners, och den goda kommunikationen mellan företagen, gav detta 

fantastiska resultat upphov till ett International Partnership i hela EMEA-regionen. 

Faktor Traditionell butik Daikin butik

Medium T kyla (2°-6°C) 58 kWh 74 kWh
Låg T kyla (-20°-24°C) 15 kWh 16 kWh

Värme 120 kWh 106 kWh

Butiksvolym 1.740m³ 2.550m³
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Vill du ha mer information kring International Key Accounts kan du kontakta:
Daikin Europe N.V. - Brussels Office
Chaussée de Mons 1424
1070 Anderlecht - Belgien
Tel.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Eller titta på vår webbplats: daikin.eu/minisite/international-key-accounts




