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Conveni-pakke
Integreret nedkøling-, varme- og luftbehandlingssystem

 

»» Reduktion»af»
energiforbrug»på»»
op»til»50»%!

»» Mindre»CO2-udsendelse

»» Velegnet»til»mindre»og»
mellemstore»butikker

»» Pladsbesparende»og»
fleksibel»installation

»» Forbedret»komfort»»
i»butikken

»» Lydsvag



Conveni-pakke
CONVENI-PAKKEN ER ET KOMPAKT, LYDSVAGT 

SYSTEM, SOM INTEGRERER HØJ- OG LAV- 

TEMPERATUR, NEDKØLING OG KLIMAANLÆG 

(INKLUSIVE OPVARMNING) I ÉT SYSTEM.

Hjælper detailhandlere til at spare 
energi på miljøvenlig måde
Detailhandlere står over for et stigende behov for friske 

varer, færdigretter og afkølede drikkevarer. På samme tid er 

miljøkrav og lokale bestemmelser strengere end nogen siden 

før, og energiudgifterne skal holdes under kontrol. Conveni-

pakken formindsker det samlede energibehov takket være 

dens unikke, integrerede tilgang for nedkøling og klimaanlæg. 

En totalløsning for 
mindre butikker
Conveni-pakken er unik idet den kombinerer nedkøling og 

klimaanlægsudstyr i én og samme totalløsning, der anvender 

det sidste nye inden for styringer og inverteknologi for at 

maksimere energieffektiviteten. Systemet kan tilsluttes til 

stort set alle nedkølingsenheder og er forsynet med et 

stort udvalg af indendørs enheder til klimaanlæg 

for at imødekomme alle butikkens krav. En 

booster enhed (ekstraudstyr) kan fås 

til lavtemperaturnedkøling. 



 › Inverterdreven udendørs enheder 

matcher systemets ydelse til det 

aktuelle krav for at opnå optimal 

effektivitet under alle forhold

 › Conveni-pakken understøtter et bredt 

udvalg af forskellige nedkølings- og 

køleenheder 

 › Ved at genvinde varme udtrukket fra 

de tilsluttede nedkølingsenheder og 

ved brug af avancerede styringer kan 

der opnås energibesparelser på op til 

50 % eller mere.

 › Optager kun lidt plads, reduceret 

rørføring, lydsvag drift: ideel til tæt 

befærdede bymæssige arealer 

Varmegenvinding
Varmen, som udtrækkes fra kølemontrene eller fordamperne, 

kan genbruges til komfortabel opvarmning af butikken... 

uden yderligere udgift! 

Optager kun lidt plads
Conveni-pakkens udendørs enhed er kompakt sammenlignet 

med konventionelle systemer. Dens pladsbehov er 60 % 

mindre, hvilket giver mulighed for at anvende den på steder 

med begrænset plads.

Varmegenvinding

LT1 nedkøling HT2 nedkøling Luftbehandling

5,621»m2

2,20»m2



Et fleksibelt system for  
større butiksarealer
Conveni-pakkens inddeling i moduler giver mulighed for 

anvendelse i både mindre og større butikker. En eller flere 

udendørs enheder kan installeres over hele bygningen, 

indendørs eller udendørs.

Kapacitetsområde
Ved at kombinere Conveni-pakken og ZEAS 

kondensingunits kan optimal samlet løsning for 

opvarmning, aircondition og nedkøling leveres for 

praktisk talt ethvert butikskoncept.



Fleksibilitet i placeringen
Conveni-pakkesystemets modulérbarhed maksimerer 

fleksibiliteten i installationen. Udendørs enheder kan 

grupperes i blokke eller rækker, eller fordeles rundt 

omkring i bygningen, for at imødekomme de specifikke 

krav, der gælder for installationen. Det kan også nævnes, 

at udendørs enheder kan placeres oven over eller neden 

under nedkølingskabinetter inde i bygningen og i lange 

rørføringer, hvis det kræves. 

Fleksibilitet i konfiguration og 
installation
Conveni-pakkekonceptet åbner op for mange 

installationsmuligheder, så den kan tilpasse sig de 

mange forskellige forhold, der findes i butiksverdenen:

»› Konfigurationer :  Flere udendørs enheder 

kan placeres, så man får det bedst mulige ud af den 

tilgængelige plads, i blokke, rækker eller fordelt rundt 

omkring i bygningen for at minimere rørføringerne.

»› Afstand: Rørlængden mellem udendørs enheden 

og det fjerneste nedkølingskabinet eller indendørs 

airconditionenhed i kredsen kan være op til 130 m.

»› Højde :  Afhængigt af modellen kan den udendørs 

enhed placeres op til 35 m over det lavest kabinet/

indendørs enhed, eller op til 10 m under det højeste 

nedkølingskabinet/airconditionenhed.

»› Inde» i» bygningen: Et begrænset antal kanaler kan 

forbindes til Conveni-pakkeenheden for at give 

mulighed for installation inde i bygningen.

Fejlfindingsværktøj
Praktisk værktøj der giver let 
adgang til hoveddriftsdata, 
fejlkoder, fejlhistorik og hoved 
PCB-indstillinger.

Overvågningssystem

Servicekontrolenhed»
type»III
Kraftfuldt serviceværktøj 
der overvåger og logger 
alle driftsparametre, der 
giver alle de nødvendige 
oplysninger for korrekt og 
effektiv fejlfinding.

Kommunikationsboks
Effektivt interface der giver mulighed for 
2-vejs kommunikation med tredjemands BMS/
overvågningssystemer via MOD - BUS. Giver fjernadgang 
til alle driftsparametre, mens der samtidig gives mulighed 
for fjernstyring af nedkølingsenheder. Indstilling af 
målfordampningstemperatur, fejlkodenulstilling, tænd og 
sluk af enhed og indstilling af lydsvag drift kan udføres fra 
afstand.

Modbus»2lines»RS-485

Styresystemer for nedkøling



Egenskaber for Conveni-
pakkesystemet

Energibesparende
Ved brug af varmegenvinding, optimerede styringer 

og nyeste kompressorteknologi, kan Conveni-pakken 

nedbringe det årlige energiforbrug med op til 50 % 

sammenlignet med konventionelle systemer.

Fuld varmegenvinding - varmekravet 
imødekommes fuldt ud af genvundet 

varme.

Fuld varmegenvinding - varmekravet er 
lavt og ekstra varme overføres til luften.
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Forbedret komfort med 
varmegenvinding
Funktionen for varmegenvinding giver store 

energibesparelser ved at bruge overskudsvarmen fra 

nedkølingssystemer og bruge den til klimaanlæggets 

indendørs enheder. På den måde bliver komforten 

i butikken forbedret ... helt gratis! Conveni-pakken 

kan levere komfort hele året rundt. Afhængigt af den 

udendørs temperatur kan systemet kører i 4 forskellige 

funktioner:

Køling - varme trækkes ud af 
bygningen og overføres til luften. 

Fuld varmegenvinding - 
varmebehovet overstiger den 

disponible genvundne varme og 
yderligere energi udtrækkes fra luften.
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Elektricitet traditionel butik

Opvarmning traditionel butik

Omgivende lufts temperatur

Elektricitet/opvarmning»CVP»butik
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Casestudie
Total driver et premium netværk af 490 benzinstationer 

langs større færdselsårer og i de store byer i Belgien. Disse 

faciliteter omfatter tankstationsbutikker, hvor kunderne 

kan købe en lang række frosne og afkølede føde- og 

drikkevarer. En typisk butik har installeret en blanding 

af kølediske, køleskabe, fryserum, udstillingsdisk og 

komfort varme/køleenheder.  I 2008 blev Total-stationen 

i Wavre udstyret med Conveni-pakken. Dens ydelse blev 

sammenlignet med en lignende stations i Cambre med 

en sammensætning af traditionelle nedkølings-, køle- og 

varmeenheder. 

Resultatet:

 › Mellem juni 2008 og februar 

2010 brugte stationen 

med Conveni-pakken i 

Wavre næsten 60 % mindre 

energi end den traditionelt 

udstyrede butik i Cambre. 

 › CO
2
-emissionerne blev 

også nedsat med mere en 

halvdelen i samme periode.

Fryserforstærker-enhed
En fryserforstærker-enhed (ekstraudstyr) kan fås for at lave 

forbindelse mellem to frysediske eller koldrum.

Varmegenvinding

-35»°C

-10»°C

Lydsvag
Teknologien i hjertet af Conveni-pakken ligner VRV, som 

allerede er blevet installeret i boliger og støjfølsomme 

områder i mange år. Støjen bliver minimeret af:

 › Brugen af scroll-kompressorer, som er meget mere 

lydsvage end traditionelle kompressorer.

 › Inverterstyring af kompressorerne, som lader dem 

køre ved lavest mulige hastighed for at imødekomme 

krav om køling, forbedrer det samlede lydniveau og 

eliminerer kompressorens konstante start og stop.

 › Speciel designet lydabsorberende kabinet.

 › Inverterdrevne ventilatorer med optimerede blade 

og gitter for at reducere turbulensen og støjen. 

Ventilatorerne drejer ved lavest mulige hastigheder 

uden støjende starter og stop.

 › En programmerbar natfunktion og flere 

støjreducerende funktioner er tilgængelig for at 

sænke lydniveauet yderligere.



Daikin tilbyder mange forskellige nedkølingsenheder til kommercielle, 

professionelle og industrielle anvendelsesformål.  

Daikins køleenheder kombinerer effektivitet og stabilitet med enkel 

installation og vedligeholdelse.

Kondensingunits 
for erhverv

Zeas  
kondensingunits

Inverterstyret scrollkompressorer åbner 

døren til VRV teknologi for nedkøling til 

erhverv.

“Plug & play” kondensingunits tilbyder 

en perfekt løsning for virksomheder 

med behov for ekstremt kompakt, 

enkelt system til en rimelig pris.”

Kondensingunit 
med stor variabel 

kapacitet
Disse industrielle kondensingunits 

er rigtige arbejdsheste, designet til 

maksimal ydelse på minimal plads.

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgien - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Daikins produkter forhandles af:

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for 
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. 
Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, 
der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer 
kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form 
for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i 
forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele 
indholdet.

ECPDA12-742

Daikins enestående position som producent af 
klimaanlæg, kompressorer og kølemidler har medført en 
målrettet involvering i miljømæssige problemstillinger. 
Daikin har i mange år haft som mål at blive førende inden 
for levering af produkter med begrænset miljøpåvirkning. 
Denne udfordring stiller krav om ECO-design og 
udvikling af et bredt produktsortiment samt et 
energistyringssystem, der fører til energibesparelser 
og mindre affald. 
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