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Conveni-Pack
Entegre soğutma, ısıtma ve klima sistemi

 

 » %50'ye varan enerji 
tasarrufu!

 » Daha düşük CO2 
emisyonu

 » Küçük ve orta ölçekli 
uygulamalara 
uygundur

 » Yer tasarrufu ve montaj 
esnekliği

 » Gelişmiş mağaza içi 
konfor

 » Düşük ses seviyesi



Conveni-Pack
CONVENI-PACK, YÜKSEK VE DÜŞÜK SICAKLIKLI SOĞUTMA 

VE KLİMAYI (ISITMA DAHİL) TEK BİR SİSTEMDE BİRLEŞTİREN 

DÜŞÜK SES SEVİYESİYLE ÇALIŞAN, KOMPAKT BİR SİSTEMDİR.

Perakende firmalarının enerjiden 
tasarruf etmesine ve çevreyi 
korumasına yardımcı olur
Perakende firmaları taze mallar, hazır yiyecekler ve soğuk içeceklere 

yönelik sürekli artan bir ihtiyaçla karşı karşıyadır. Ayrıca, çevresel 

şartlar ve zonlama gereksinimleri de her zamankinden katıdır ve 

enerji maliyetlerinin sürekli olarak kontrol altında tutulması gerekir. 

Conveni-pack, benzersiz entegre soğutma ve klima yaklaşımı 

sayesinde toplam enerji talebini en aza indirir. 

Küçük uygulamalar için 
toplam çözüm
Conveni-pack, enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkarmak üzere 

en son kumanda ve inverter teknolojilerini kullanarak soğutma 

ve klima cihazını tek bir toplam çözümde birleştirme konusunda 

benzersizdir. Sistem temel olarak tüm soğutma uygulamalarına 

bağlanabilir ve tüm mağaza gereksinimlerini karşılamak üzere 

çok geniş bir klima iç ünitesiyle tamamlanabilir. Düşük 

sıcaklıklı soğutma için opsiyonel bir destek 

ünitesi mevcuttur.



 › Inverter dış üniteler, her türlü koşulda 

optimum verimliliğe ulaşmak üzere 

sistem çıkışını gerçek talebe göre 

ayarlar.

 › Conveni-pack çok geniş bir dondurma 

ve soğutma ünitesi aralığını destekler.

 › Bağlı dondurma uygulamalarından 

alınan ısı geri kazanılarak ve gelişmiş 

kumandalar kullanılarak, %50'ye kadar 

veya daha yüksek enerji tasarrufları 

elde edilebilir.

 › Az yer kaplar, boru ihtiyacı düşüktür, 

sessiz çalışır: yerleşimin yoğun olduğu 

kentsel alanlar için idealdir.

Isı Geri Kazanımlı
Dondurucu dolaplardan veya evaporatörlerden elde edilen ısı 

ilave bir masraf yapılmaksızın mağazanın konforlu bir şekilde 

ısıtılması için tekrar kullanılabilir.

Daha az yer kaplar
Conveni-pack dış ünite, klasik sistemlere kıyasla daha 

kompakttır. %60 oranında daha küçük olduğundan, mevcut 

alanın kısıtlı olduğu uygulamalarda rahatça kullanılabilir.

Isı Geri  
Kazanımlı

LT1 soğutma HT2 soğutma Klima

5,621m2

2,20m2



Büyük uygulamalar için  
esnek bir sistem
Conveni-pack’in modüler tasarımı, hem küçük hem de 

büyük mağazalarda kullanılmasına olanak sağlar. Bina 

boyunca içeriye veya dışarıya bir veya daha fazla sayıda dış 

ünite monte edilebilir.

Kapasite aralığı
Conveni-pack ile ZEAS kondenser üniteleri birleştirilerek, 

neredeyse tüm mağaza konseptleri için geçerli ısıtma, 

klima ve dondurma gereksinimleri için genel optimum 

bir çözüm elde edilir.



Montaj esnekliği
Conveni-pack sisteminin modüler olması montaj 

esnekliğini maksimum düzeye çıkartır. Dış üniteler, 

uygulamaya özel montaj kısıtlamalarının ortadan 

kaldır ı lması için bloklar veya sıralar halinde 

gruplandırılabilir veya bina etrafına dağıtılabilir. Buna 

ek olarak dış üniteler, dondurucu dolaplarının altına ve 

üzerine, bina içerisine veya gerekli olması halinde uzun 

borularla birlikte yerleştirilebilir.

Yapılandırma ve montaj 
esnekliği
Conveni-pack konsepti sahada karşılaşılan çeşitli 

koşullara uyması için çok geniş montaj seçeneklerine 

imkan tanır:

 › Yapılandırmalar :  çoklu üniteler boru uzunluklarını 

en aza indirmek amacıyla mevcut alanın bloklar, 

sıralar veya bina etrafına dağıtılmış biçimde 

mümkün olan en iyi şekilde kullanılabilmesini 

sağlayacak şekilde yerleştirilebilir.

 › Mesafe: dış ünite ile devrede en uzakta bulunan 

dondurucu dolabı veya klima iç ünitesi arasındaki 

uzunluk 130m'ye kadar çıkabilir.

 › Yükseklik :  modele bağlı olarak dış ünite, en 

alçaktaki dolabın/iç ünitenin 35m yukarısına veya en 

yüksekteki soğutucu dolabın/klima ünitesinin 10m 

altına kadar yerleştirilebilir.

 › Bina içerisine: bina içerisine montaja izin vermek 

üzere Conveni-pack ünitesine sınırlı miktarda kanal 

bağlanabilir.

Teşhis aleti
Temel çalıştırma verilerine, 
hata kodlarına, hata geçmişine 
ve ana PCB ayarlarına kolay 
erişim sağlayan kullanışlı bir 
araçtır.

Takip sistemi

Servis kontrolörü Tip III
Tüm işletme 
parametrelerinin takip 
edilmesi ve kaydedilmesini 
sağlayan ve verimli ve etkin 
sorun giderme çalışmaları 
için gerekli tüm bilgileri 
sunan güçlü bir servis 
aracıdır.

İletişim kutusu
MOD - VERİYOLU üzerinden üçüncü taraf BMS / Takip 
sistemleri ile 2 yollu iletişim sağlayan güçlü bir arayüzdür. 
Tüm işletme parametrelerine uzaktan erişim sağlarken, aynı 
zamanda soğutucu ünitelerinin uzaktan kontrolüne imkan 
tanır. Hedef buharlaşma sıcaklığının ayarlanması, Hata kodu 
sıfırlama, ünitenin Açılması ve Kapatılması ve Düşük Sesli 
çalışma ayarı uzaktan uygulanabilir.

Modbus 2 hatlı RS-485

Dondurma kontrol sistemleri



Conveni-Pack 
Sistem Özellikleri

Enerji tasarrufu
Isı geri kazanımı, optimum kontroller ve en son 

kompresör teknolojisi kullanarak Conveni-pack, klasik 

sistemlere kıyasla yıllık enerji tüketimini %50'ye varan 

oranlarda düşürebilir.

Tam ısı geri kazanımı - ısıtma talebi 
tamamen geri kazanılan ısıdan 

karşılanır.

Tam ısı geri kazanımı - ısıtma talebi 
düşüktür ve ekstra ısı havaya aktarılır.

Mod 3: Yılın En Soğuk Günleri Mod 4: Yaz

Mod 2: Isıtma Sezonu Başlangıcı
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Yüksek konforlu ısı geri 
kazanımı
Isı geri kazanımı işlevi, soğutucu sisteminden atık ısıyı 

alarak ve bu ısıyı klima iç ünitelerine aktararak büyük 

miktarda enerji tasarrufu sağlar. Bu şekilde mağazanın 

konforu bedelsiz olarak yükseltilir! Conveni-pack tüm yıl 

boyunca konfor sağlayabilir. Dış ortam sıcaklığına bağlı 

olarak, sistem 4 farklı modda çalışabilir:

Soğutma - ısı binadan alınır ve 
havaya aktarılır.

Tam ısı geri kazanımı - ısıtma 
talebi mevcut geri kazanılan ısının 
üzerindedir ve havadan ilave enerji 

alınır.
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Elektriğe dayalı klasik mağaza

Isıtmaya dayalı klasik mağaza

Ortam havası sıcaklığı

Elektriğe / ısıtmaya dayalı CVP mağaza
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Durum çalışması
Total Belçika'da önemli otoyolların kenarlarında ve 

büyük şehir merkezlerinde 490 benzin istasyonundan 

meydana gelen büyük bir ağa sahiptir. Bu tesisler 

müşterilerin birçok farklı dondurulmuş ve soğutulmuş 

yiyecek ve içecek satın alabildiği marketler içerir. Tipik 

bir mağaza soğutmalı dolaplar, buzdolapları, dondurucu 

odası, vitrin kontuarı ve konfor ısıtma/soğutma üniteleri 

içerir. 2008 yılında Wavre'deki Total istasyonuna Conveni-

pack takılmıştır. Performansı Cambre'deki benzer bir 

istasyondaki klasik bir dondurma, soğutma ve ısıtma 

kurulumuyla karşılaştırılmıştır. 

Sonucu:

 › Haziran 2008 ve Şubat 

2010 tarihleri arasında 

Wavre'deki Conveni-pack 

takılı istasyon Cambre'deki 

klasik donanımlı istasyona 

kıyasla yaklaşık %60 oranında 

daha az enerji tüketmiştir. 

 › CO
2
 emisyonları da aynı 

dönem içerisinde yarıdan 

fazla azaltılmıştır.

Dondurucu destek ünitesi
Dondurucu dolaplarının veya soğuk odaların bağlanmasına 

izin vermek üzere bir opsiyonel destek ünitesi mevcuttur.

Isı Geri  
Kazanımlı

-35C°

-10C°

Düşük çalışma sesi
Conveni-pack'in kalbini oluşturan teknoloji uzun yıllardır 

konutlara ve gürültüye duyarlı alanlara monte edilen 

VRV'ye benzerdir. Çalışma sesi şu faktörler sayesinde en 

aza düşürülmüştür:

 › Klasik kompresörlere kıyasla çok daha sessiz çalışan 

scroll kompresörlerin kullanımı.

 › Kompresörlerin inverter kontrolü ve bu sayede soğutma 

talebinin karşılanması için mümkün olan en düşük devirde 

çalışması; genel çalışma sesi seviyeleri düşürülürken, sabit 

kompresör çalıştırma ve durdurma işlemleri azaltılır.

 › Özel olarak tasarlanan ses emici muhafaza.

 › Türbülans ve ses seviyesini düşürmek üzere optimzie 

bıçaklar ve ızgaralar içeren inverter fanlar. Fanlar 

gürültülü çalıştırma ve durdurma işlemleri olmaksızın 

mümkün olan en düşük devirde çalışır.

 › Çalışma sesi seviyesinin daha da düşürülmesi için, 

programlanabilir bir gece modu ve birkaç çalışma 

sesi azaltma modu mevcuttur.



Daikin ticari, profesyonel ve endüstriyel uygulamalar için geniş bir 

aralıkta soğutma üniteleri sunmaktadır.  

Daikin dondurucu üniteleri verimlik ve güvenirliği montaj ve bakım 

kolaylığıyla birleştirir.

Ticari Kondenser 
üniteleri

Zeas Kondenser 
üniteleri

Inverter scroll kompresörler, ticari 

soğutma uygulamalarına VRV 

teknolojisinin kapısını açmıştır.

“Tak ve çalıştır” kondenser üniteleri 

aşırı derecede kompakt, basit ve 

düşük maliyetli bir sisteme ihtiyaç 

duyan şirketler için mükemmel bir 

çözüm sunar.

Yüksek Değişken 
Kapasiteli 

Kondenser ünitesi
Bu endüstriyel kondenser üniteler, 

minimum alanda maksimum 

performans için tasarlanmış gerçek bir 

iş koliktir.
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