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Conveni-Pack
Integroitu kylmäsäilytys- lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä

 

 » Jopa 50 %:a alhaisempi 

energiankulutus!

 » Laitteen CO
2
-päästöt 

ovat alhaisemmat

 » Soveltuu pieniin ja 

keskisuuriin 

järjestelmiin

 » Tilaa säästävä ja 

helposti asennettava

 » Lisää liiketilan 

mukavuutta

 » Hiljainen käynti



Conveni-Pack
CONVENI-PACK ON KOMPAKTI JA HILJAINEN JÄRJESTELMÄ, 

JOSSA YHDISTYVÄT KORKEAN JA MATALAN LÄMPÖTILAN 

KYLMÄSÄILYTYS JA ILMASTOINTI (MYÖS LÄMMITYS)  

YHTEEN JÄRJESTELMÄÄN.

Järjestelmän avulla 
vähittäismyyjät säästävät 
energiaa ja suojelevat ympäristöä
Vähittäismyyjät joutuvat yhä enenevässä määrin kattamaan tuoreiden 

tuotteiden, esivalmistettujen einesten ja kylmien juomien tarpeet. 

Samanaikaisesti ympäristönsuojelu- ja kaavoitusvaatimukset ovat entistä 

tiukempia ja energiakustannukset tulee pitää hallinnassa. Conveni-pack 

vähentää kokonaisenergiantarvetta ainutlaatuisen jkylmäsäilytyksen ja 

ilmastoinnin integroivan mekanisminsa ansiosta. 

Kokonaisvaltainen ratkaisu 
pienille sovellutuksille
Conveni-pack on ainutlaatuinen tapa yhdistää kylmäsäilytys- ja 

ilmastointilaitteet yhteen kokonaisvaltaiseen järjestelmään, jossa käytetään 

uusinta, energiatehokasta ohjaus- ja invertteriteknologiaa. Järjestelmän voi 

kytkeä periaatteessa kaikkiin kylmäsäilytyssovelluksiin ja saatavilla 

on laaja valikoima ilmastoinnin sisäyksiköitä, jotka kattavat 

kaikki liiketilojen tarpeet. Lisäksi saatavilla on 

valinnainen tehostinyksikkö alhaisen 

lämpötilan kylmäsäilytykseen.



 › Invertterikäyttöiset ulkoyksiköt 

tasapainottavat järjestelmän tuottotehon 

aina tarpeen mukaan ja näin saavutetaan 

optimi toimintateho kaikissa olosuhteissa

 › Conveni-pack sopii lukuisiin erilaisiin 

kylmäsäilytys- ja viilennysyksiköihin

 › Kun järjestelmään kytkettyjen 

kylmäsäilytyslaitteiden tuottama 

lämpö hyödynnetään kierrättämällä 

ja järjestelmänohjaus toteutetaan 

kehittyneillä menetelmillä, voidaan 

saavuttaa jopa yli 50 % energiasäästö.

 › Pieni koko, vähemmän putkistoja, 

hiljainen toiminta: ihanteellinen tiuhaan 

asutuilla taajama-alueilla

Lämmön talteenotto
Kylmätiskien jäähdytysjärjestelmien tai höyrystimien 

tuottama lämpö voidaan käyttää uudelleen mukavasti 

liikkeen lämmitykseen ... ja ilman lisäkuluja! 

Pienempi koko
Conveni-pack ulkoyksikkö on perinteisiin järjestelmiin 

verrattuna hyvin kompakti. Sen vaatima tila on 60 % 

pienempi, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää myös tiloiltaan 

rajoitetuissa asennuksissa.

Lämmön 
talteenotto

ML1 kylmäsäilytys KL2 kylmäsäilytys Ilmastointi

5,621 m2

2,20 m2



Joustava järjestelmä  
suuriin sovelluksiin
Conveni-packin modulaarirakenteen ansiosta sitä voidaan 

käyttää sekä pienissä että suurissa myymälöissä. Yksi 

tai useampia ulkoyksiköitä voidaan asentaa eri puolille 

rakennusta, sisälle tai ulos.

Tehoalue
Y h d i s t ä m ä l l ä  C o n v e n i - p a c k  j a  Z E A S -

kompressorilauhdutinyksiköt saavutetaan paras 

mahdollinen kokonaisratkaisu lämmitystä, ilmastointia ja 

kylmäsäilytystä varten lähes mille tahansa liiketilatyypille.



Joustava sijoituspaikan valinta
Conveni-packin modulaarinen rakenne lisää sen 

asennusjoustavuutta. Ulkoyksiköt voidaan sijoittaa ryhmiin 

tai riveihin tai eri puolille rakennusta asennusrajoitusten 

mukaisesti. Lisäksi ulkoyksiköt voidaan sijoittaa 

kylmäsäilytyskaappien ylä- tai alapuolelle, rakennuksen 

sisään ja tarvittaessa myös pitkillä putkivedoilla.

Joustavuutta asetuksiin ja 
asennuksiin
Conveni-pack-järjestelmä tarjoaa lukuisia erilaisia 

asennusvaihtoehtoja ja näin se soveltuu mitä erilaisimpiin 

asennusolosuhteisiin:

 › Kokoonpanot: useita ulkoyksiköitä voidaan sijoittaa 

siten, että käytettävissä oleva tila hyödynnetään 

mahdollisimman hyvin sijoittamalla ne ryhmiin, riveihin 

tai eri puolille rakennusta putkivetojen lyhentämiseksi 

minimiinsä.

 › Etäisyys: ulkoyksikön ja etäämmällä sijaitsevan 

kylmäsäilytyskaapin tai ilmastoinnin sisäyksikön välinen 

putkivedon pituus voi olla enimmillään jopa 130 m.

 › Korkeus: mallista riippuen ulkoyksikkö voidaan sijoittaa 

jopa 35 m alimpana sijaitsevan kaapin/sisäyksikön 

yläpuolelle, tai jopa 10 m korkeimmalla sijaitsevan 

kylmäsäilytyskaapin/ilmastointiyksikön alapuolelle.

 › Rakennuksen sisällä: Conveni-pack-yksikköön 

voidaan kytkeä rajoitettu määrä kanavia rakennuksen 

sisällä tehtävää asennusta varten.

Vianmääritystyökalu
Helppokäyttöinen työkalu, 
jolla voi helposti käsitellä 
käyttötietoja, vikahistoriaa ja 
emolevyn asetuksia.

Valvontajärjestelmä

Huollon tarkistustyökalu 
Type III
Tehokas huollon työkalu, 
jolla voidaan seurata ja 
kirjoittaa lokiin kaikkia 
käyttöparametreja, jolloin 
vianmääritys on nopeaa ja 
tehokasta.

Tiedonsiirtorasia
Tehokas rajapinta mahdollistaa kaksisuuntaisen 
tiedonsiirron muun osapuolen BMS/valvontajärjestelmiin 
Modbusin kautta. Mahdollistaa kaikkien käyttöparametrien 
etäkäsittelyn ja samalla kylmäsäilytyslaitteiden 
etäohjauksen. Etähallinnalla voidaan asettaa 
tavoitehörystymislämpötila, kuitata virhekoodeja, kytkeä 
laite päälle tai pois ja asettaa se hiljaiseen toimintaan.

Modbus 2 linjan RS-485

Kylmäsäilytyksen ohjausjärjestelmät



Conveni-Pack-järjestelmän 
ominaisuudet

Energiaa säästävä
Lämmönkierrätyksen, optimoidun hallinnan ja uusimman 

kompressoriteknologian ansiosta Conveni-pack voi 

vähentää vuosittaista energiankulutusta jopa 50 % 

verrattuna konventionaalisiin järjestelmiin.

Täydellinen lämmön talteenotto - 
talteenotettu lämpö kattaa täysin 

lämmitystarpeen.

Täydellinen lämmön talteenotto - 
lämmitystarve on vähäinen ja 

ylijäävä lämpö siirretään ilmaan.

Käyttötapa 3: Vuoden kylmin päivä Käyttötapa 4: Kesä

Käyttötapa 2: Lämmityskauden alku
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Lämmön talteenotto  
lisää mukavuutta
Lämmön talteenottotoiminto tarjoaa runsaat 

energiasäästöt, sillä kylmäsäilytysjärjestelmästä ylijäänyt 

lämpö siirretään ilmastoinnin sisäyksiköihin. Tällä tavalla 

liiketilojen mukavuutta lisätään ... ilmaiseksi! Conveni-pack 

tuottaa miellyttävän ympäristön koko vuoden ympäri. 

Ulkoilman lämpötilasta riippuen järjestelmää voi käyttää 

neljällä eri tavalla:

Viilennys - lämpöä poistetaan 
rakennuksesta ja siirretään ilmaan.

Täydellinen lämmön talteenotto - 
lämmöntarve ylittää käytettävissä 
olevan talteenotetun lämmön ja 

lisäenergiaa saadaan ilmasta.
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Kuukausi

Perinteinen järjestelmä

Conveni-pack



Sähkö, perinteinen myymälä

Lämmitys, perinteinen myymälä

Vallitseva ilman lämpötila

Sähkö/lämmitys, liikkeen CVP
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Kuukausi (2008 - 2010)
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Esimerkkitapaus
Total hallinnoi 490 huoltoasemaa käsittävää verkostoa 

Belgian tärkeimpien maanteiden varsilla ja suurilla 

taajama-alueilla. Verkoston huoltoasemilla on myös 

peruselintarvikemyymälät, joista asiakkaat voivat ostaa 

erilaisia pakastettuja ja jäähdytettyjä ruokia ja juomia. 

Tyypillinen myymälä käsittää erilaisia jäähdytettyjä tiskejä, 

jääkaappeja, kylmähuoneen, esittelytiskin ja mukavuutta 

lisääviä lämmitys/jäähdytysyksiköitä. Vuonna 2008 Wavressa 

sijaitsevalle Total-huoltoasemalle asennettiin Conveni-

pack. Sen suorituskykyä verrattiin Cambressa sijaitsevaan 

samantapaiseen huoltoasemaan, jossa oli perinteiset 

kylmäsäilytys-, viilennys- ja lämmityslaitteistot. 

Tulos:

 › Kesäkuun 2008 ja helmikuun 

2010 välisenä jaksona Conveni-

pack -järjestelmällä varustettu 

huoltoasema Wavressa käytti 

lähes 60 % vähemmän energiaa 

kuin perinteisin laittein 

varustettu myymälä Cambresssa. 

 › Myös CO
2
 -päästöt 

vähenivät yli puolella saman 

ajanjakson aikana.

Pakastimen tehostinyksikkö
Saatavilla on myös valinnainen tehostinyksikkö 

pakastintiskien tai kylmähuoneiden kytkentää varten.

Lämmön 
talteenotto

-35 C°

-10 C°

Hiljainen käynti
Conveni-pack-järjestelmässä käytetty teknologia 

muistuttaa VRV-teknologiaa, joka on ollut käytössä asuin- 

ja meluherkillä alueilla jo vuosia. Ääntä hiljentävät tekijät:

 › Scroll-monikompressorin käyttö, joka on huomattavasti 

hiljaisempi kuin perinteiset kompressorit.

 › Kompressorien hallinta invertterillä, jonka avulla 

kompressorit käyvät alhaisimmalla mahdollisella 

nopeudella jäähdytystarpeen kattamiseksi, mikä 

parantaa kokonaisäänitasoa ja poistaa kompressorin 

jatkuvat käynnistykset ja pysäytykset.

 › Erityisesti suunniteltu ääntävaimentava kuori.

 › Invertterikäyttöiset puhaltimet, joiden siivet ja säleikkö 

on optimoitu turbulenssien ja melun vähentämiseksi. 

Puhaltimet pyörivät alhaisimmalla mahdollisella 

nopeudella, ilman meluisia käynnistyksiä ja pysäytyksiä.

 › Käytössä on myös ohjelmoitava yötoiminto ja useita 

melua vähentäviä käyttötapoja, mikä entisestään 

alentaa melutasoa.



Daikin tarjoaa laajan valikoiman kylmäsäilytysyksiköitä kaupalliseen, 

ammatti- ja teollisuuskäyttöön.  

Daikinin kylmäsäilytysyksiköissä yhdistyvät tehokkuus ja luotettavuus 

helppoon asennukseen ja huoltoon.

Kaupalliset 
kompressorilauhdutinyksiköt

Zeas-
kompressorilauhdutinyksiköt

Invertteriohjatut scroll-kompressorit 

mahdollistavat VRV-tekniikan käytön 

kaupallisessa kylmäsäilytyksessä.

Käyttövalmiit 

kompressorilauhdutinyksiköt tarjoavat 

täydellisen ratkaisun yhtiöille, joissa 

tarvitaan äärimmäisen kompaktia, 

yksinkertaista ja edullista järjestelmää.

Laajan käyttöalueen 
kompressorilauhdutinyksikkö

Nämä teolliset 

kompressorilauhdutinyksiköt 

ovat todellisia työjuhtia, jotka on 

suunniteltu maksimisuorituskyvyn 

saavuttamiseen minimitilassa.
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