
Conveni-pack
Totaaloplossing voor 
commerciële koeling, 
verwarming en airconditioning

KLEINE TOT MIDDELGROTE SUPERMARKTEN • COMMERCIËLE KEUKENTOEPASSINGEN 
BOERDERIJ- EN BIOLOGISCHE WINKELS • TANKSTATIONS

 › Verbruikt maar liefst 50% minder energie
 › Kleine ecologische voetafdruk
 › Geschikt voor kleine tot middelgrote toepassingen
 › Ruimtebesparend en flexibel te installeren

 › Comfortverhogend
 › Laag geluidsniveau
 › Warmteterugwinning
 › Systeem met geïntegreerde warmtepomp
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Conveni-pack
is een fluisterstil systeem voor 

middelhogetemperatuurkoeling, 

ruimtekoeling en -verwarming en is 

uitgerust met warmteterugwinning 

en een extra warmtepompcompressor 

voor extra verwarming in de winter en 

koeling in de zomer.  
Dat allemaal  

in één compact systeem.

Wij helpen ondernemers energie én  
het milieu te sparen
De detailhandel ziet momenteel een stijgende vraag naar verse producten, kant-en-klaarmaaltijden, 

gekoelde dranken... allemaal tegelijkertijd. De milieunormen worden steeds strikter en de 

energiekosten moeten binnen de perken worden gehouden. Conveni-pack is dan natuurlijk 

de perfecte oplossing. Het beperkt het energieverbruik tot een minimum dankzij de unieke, 

geïntegreerde aanpak van levensmiddelenconservering en ruimteverwarming en -koeling.

Een volledig natuurlijke oplossing 
voor HVAC&R-toepassingen
Conveni-pack is het enige systeem dat commerciële koeling en airconditioning combineert tot 

een totaaloplossing en is voorzien van de meest geavanceerde regeling en invertertechnologie 

voor een maximale energiezuinigheid. Het systeem is geschikt voor vrijwel iedere koelvraag en 

verkrijgbaar met kanaalmodellen met leidingen om te voldoen aan alle vereisten van de winkel. 

Daikin heeft een apart assortiment aan natuurlijke condensingunits voor koeling die geschikt zijn voor 

lagetemperatuurtoepassingen.

 › De invertergestuurde compressoren zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in winkelomgevingen, leveren krachtige 
prestaties en hebben een hoge betrouwbaarheid, wat een optimaal rendement garandeert in alle omstandigheden.

 › Conveni-pack ondersteunt een breed spectrum van commerciële koel-/vriesmeubels en koelmeubels en -cellen.

 › Dor hergebruik van de warmte uit de aangesloten koelmeubels en -cellen en door toepassing van uitgekiende 
besturing kan het energieverbruik met 50% of meer worden beperkt.

 › De Conveni-pack is dankzij de compacte afmetingen en fluisterstille werking de perfecte oplossing voor dichtbevolkte 
en stedelijke gebieden.
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Warmteterugwinning
De warmte die aan de koelmeubels en koelcelverdampers  

wordt onttrokken, kan worden hergebruikt  

voor comfortverwarming in de winkel.

Ruimtebesparend 
ontwerp 

De Conveni-pack buitendelen zijn compacter 

vergeleken met andere HVAC&R-oplossingen.

Het vloeroppervlak is maar liefst 40% kleiner. 

Ideaal voor toepassingen met 

ruimtebeperkingen.

MT koelen Airconditioning

2,45 m²

1,47 m²

40% 

kleiner 
vloeroppervlak

Warmteterugwinning

LT CO2 CCU
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Een flexibel systeem 
voor diverse toepassingen
Dankzij het modulaire ontwerp is Conveni-pack toepasbaar voor zowel kleine als grotere 

winkelruimtes. 

Er kunnen meerdere buitendelen worden geïnstalleerd, binnen of buiten.
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Het concept van Conveni-pack biedt ruime installatiemogelijkheden.

Dankzij de extra fluisterstille werking kunnen deze systemen zelfs binnen worden geïnstalleerd.

Het modulaire Conveni-pack systeem garandeert een maximale installatieflexibiliteit om te voldoen 

aan alle projectvereisten. Conveni-pack systemen kunnen worden gegroepeerd in blokken of rijen en 

kunnen voor een ultiem kostenefficiënte installatie worden verdeeld over het gebouw en gemonteerd 

in de buurt van verdampers.

Voordelen van gelijkmatige verdeling 
vergeleken met centrale systemen

    Meer redundantie voor extra zekerheid

    Geoptimaliseerd ontwerp voor een lagere koudemiddelvulling

    Minder leidingen voor extra snelle installatie en lagere kosten

    Hoger warmteterugwinnings- en comfortkoelingsvermogen

Afstand: vereenvoudigde leidingen
Voorheen moesten er tot maar liefst zes leidingen worden aangesloten op MT-verdampers en HVAC-systemen. 

De Conveni-pack heeft maar vier leidingen nodig om te voldoen aan dezelfde eisen.

Flexibele configuratie en pack installatie

STANDAARDCONFIGURATIE: ZES LEIDINGEN CONVENI-PACK-CONFIGURATIE: VIER LEIDINGN

WINKEL WINKEL WINKEL

BLOKKEN RIJEN VERDEELD
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   Uitbreidingsmogelijkheid, indien uw originele koelvereisten maximaal 14,5 kW waren. Indien meer koelcapaciteit dan 

14,5 kW is vereist, voeg een Q-up-module toe om de capaciteit te verhogen naar 21,0 kW. Dat is een koelbelasting van 

maar liefst 45% hoger dan de originele CO
2
 Conveni-pack!

   Nieuwe energie-efficiënte koeling heeft een minimaal koelvermogen nodig om een stabiele temperatuurregeling te 

garanderen.

   Toekomstbestendig. Maakt u zich zorgen over toenemende temperaturen? Niet nodig! Met de Q-up-module bent u 

altijd verzekerd van de nieuwste innovaties van Daikin. Met Q-up garandeert u het koelvermogen van elk systeem, 

zelfs bij een hoge omgevingstemperatuur voor extra zekerheid.

De Conveni-pack kan tot max. 35 m boven en  
max. 10 m onder de binnendelen worden geplaatst.
De max. leidinglengte tussen het buitendeel en het  
verste binnendeel is 130 m.

Systeemmontage
   Kan binnen worden gemonteerd dankzij de externe opvoerhoogte met behulp 

van aanpasbare dipswitches

   Mogelijkheid om het Conveni-pack in een technische ruimte te installeren*

   Statische gas-coolerventilatordruk kan worden verhoogd tot maar liefst 78 Pa

   Mogelijkheid om kanalen aan te sluiten op Conveni-pack

   Installatie is mogelijk zowel boven als onder koelmeubels en -cellen

* De verseluchttoevoer moet worden voorzien van een rooster en de kanalen moeten worden gemonteerd op de Conveni-pack systemen

Model Koelvermogen* HR-vermogen
De Q-up kan ook altijd 

later worden toegevoegd 
als onderdeel van een 

systeemupgrade.

Model Koelvermogen* HR-vermogen

DAIKIN CO2 CVP 
AC10

3 - 14,5 kW 22 kW
DAIKIN CO2 CVP 

AC10 + Q-up
3 - 21 kW 22 kW

* Koelcapaciteit is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Te = -10 °C, 10 K SH en Tamb = 32 °C

Na toepassing van nieuwe 
koudetechniek voor een 
toename van 6,5 kW en na 
toevoeging van een Q-up 
op de CO

2
 CVP voor extra 

vermogen

BESTAAND WINKELGEDEELTE

KOELCEL KOELCEL

3 kW 3 kW 3 kW

4,5 kW4,0 kW

1,5 kW2 kW
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Diagonse-instrument
Handig instrument dat eenvoudig toegang 
biedt tot de belangrijkste bedrijfsgegevens, 
foutcodes, foutgeschiedenis en de 
voornaamste printplaatinstellingen.

Controlesysteem

D-Checker
Krachtig service-instrument dat alle 
bedrijfsparameters monitort en registreert, en zo 
alle informatie levert die noodzakelijk is voor een 
efficiënte en doeltreffende probleemoplossing.

Besturingssystemen van koelunits

Service-instrument Beschrijving

D-Checker Een krachtig service-instrument waarmee u operationele gegevens beheert, registreert, 
opnieuw weergeeft, in kaart brengt, importeert en exporteert. Met dit instrument kunt u ook 
gegevenslabels, klantinformatie en de taal wijzigen.

Daikin configurator Hiermee kunt u instellingen en de taal van de gebruikersinterface uploaden. Deze instellingen 
kunt u vervolgens weer downloaden voor direct of offline beheer.

Mobiele bewakingstool Geschikt om gegevens in real-time te verzamelen. Deze gegevens kunt u vervolgens registreren, 
opnieuw openen of exporteren.

E-doctor Een mobiele toepassing om monteurs te begeleiden bij probleemoplossing, reparatie of 
wanneer onderdelen moeten worden gecontroleerd.

Protocol: 
Modbus RS485

De hoofdprintplaat is voorzien van een display 
(3x7 segmenten) zodat u snel en eenvoudig de 
operationele gegevens van het systeem kunt 
weergeven.



8

Kenmerken 
Conveni-pack

   Swingcompressor
   De unieke CO

2
-swingcompressor van Daikin biedt een uitzonderlijk 

hoog isentropisch vermogen van 69,5% − hiermee is dit de best 

presterende hermetisch gesloten compressor verkrijgbaar op de markt!

   Beschermd door 4 wereldwijde octrooien
   Groot werkingsbereik en toegepast in de hoge en lage trap van de 

CO
2
 Conveni-pack

   Extra grote DC-motor voor een gegarandeerde werking van de 

compressor in alle klimaatomstandigheden

   Ingebouwde aanzuigaccumulator voor een gegarandeerde 

werking in alle mogelijke natte werkingsomstandigheden

   Twee ingebouwde dempers om mogelijke drukpulsaties te dempen

   Geen schuimvorming aangezien zowel de oliecarter en aandrijving 

zich aan de hogedrukzijde bevinden
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11-12 MPa 7-8 MPa 3-4 MPa

Energiebesparing

Door middel van warmteterugwinning, een geoptimaliseerde regeling en geavanceerde compressortechnologie kan Conveni-pack 

het jaarlijkse energieverbruik met maar liefst 50% reduceren in vergelijking met de oplossingen van andere producenten.

Hoger rendement zodat u de ENERGIEREKENING LAAG HOUDT

Warmteterugwinning voor meer comfort
De warmteterugwinningsfunctie levert een aanzienlijke energiebesparing op door de warmte die vrijkomt bij het koelen 

naar de binnendelen te voeren. Dit verhoogt het comfort in de winkelruimte. Conveni-pack biedt het hele jaar door een 
optimaal comfort. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan het systeem in vier verschillende modi werken:

   Hoge compressieverhouding

   Hoger energieverbruik

   Hogere persgastemperaturen

   Meer belasting van de compressor

   Kortere levensduur

   Lagere compressieverhouding in elke fase

   Lager energieverbruik

   Lagere persgastemperaturen

   Minder belasting van de compressor

   Langere levensduur

CONVENTIONEEL: EENTRAPS TECHNOLOGIE DAIKIN: TWEETRAPS TECHNOLOGIE

Warmteterugwinning

22°C

+2°C +6°C 0 °C

ZOMER HERFST20°C

+2°C +6°C 0 °C

Warmteterugwinning 
en warmtepomp

Warmteterugwinning

WINTER LENTE20°C 20°C

+2°C +2°C+6°C +6°C0 °C 0 °C

50% 
tot

11-12 MPa 3-4 MPa
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Natural HVACR 4 life
Een project om innovatieve en geïntegreerde HVAC&R-
installaties met natuurlijk koudemiddel te demonstreren.

DOELEN

•  Het verwijderen van beperkingen op de markt bij het introduceren van airconditioningssystemen met geïntegreerde 

koudetechniek die berusten op natuurlijk koudemiddel en die een lager aardopwarmingsvermogen hebben.

•  Het bewustzijn verhogen van installateurs, monteurs, klanten en het algemeen publiek over het potentieel dat een 

airconditioning biedt in combinatie met een koelsysteem dat berust op CO2 als natuurlijk koudemiddel.

•  Het bijdragen aan de implementatie van de Europese F-gassenverordening.

Ga voor meer informatie naar onze website: naturalhvacr4life.eu  

ACTIES

1. Haalbaarheid aantonen
• met behulp van een testprototype in België die in praktische situaties airconditioning en 

koudetechniek combineert met warmteterugwinning; 

• door het nieuwe concept te installeren, bedienen en beheren in Europese supermarkten  

in beide temperatuur- en klimaatzones (Duitsland en Spanje, respectievelijk).

2. Trainingssessies organiseren voor installateurs en klanten

3.  Steun bieden bij het bijwerken van de definities van normen en energielabelregelingen 

voor multifunctionele producten door gebruikers te informeren over gedegen 

risicomanagement, procedures bij ontvlambaarheid en de toxiciteit van natuurlijke 

koudemiddelen.

4.  Een cassettemodel voor binnen ontwikkelen dat berust op CO2 en voorziet in 

comfortkoeling en -verwarming.

5. Het vermogen van koelcellen onderzoeken ter verbetering van het totaal equivalent  

     broeikaseffect (TEWI).

Laag geluidsniveau
De technologie die centraal staat in de Conveni-pack, is gebaseerd op onze marktleidende VRV-systemen. 

Deze worden al sinds 1993 in residentiële en geluidsarme gebieden geïnstalleerd.

Het geluidsniveau wordt tot een minimum beperkt dankzij:

 › het gebruik van een swingcompressor die veel stiller is dan een zuigercompressor;

 › de inverterregeling, waardoor compressoren precies kunnen inspelen op de lading vervangen door op de gevraagde 

capaciteit voor een voortdurende werking van de compressor;

 › speciaal ontworpen geluidsabsorberende compressoromkasting;

 › de invertergestuurde ventilatoren met variabele snelheid, voorzien van geoptimaliseerde schoepen en roosters, die de 

turbulentie en het geluidsniveau beperken. Zo draaien de ventilatoren op de laagst mogelijke snelheid en worden ze 

in snelheid aangepast zonder lawaaierige start- en stopcycli;

 › de automatische inschakeling van nachtmodus samen met verschillende geluidsdempende modi die standaard 

instelbaar zijn.
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Lagetemperatuurvitrines
Optionele CO

2
-CCU's zijn verkrijgbaar  

voor externe lagetemperatuurtoepassingen  

(niet verbonden met het Conveni-pack)

OPTIONEEL

Voordelen  
voor eindgebruikers

Waarom kiezen voor Conveni-pack?
  DX-koudetechniek, -verwarming en -ruimtekoeling op 

basis van CO
2
 voor gebruikers die een volledig natuurlijke 

oplossing willen

  Warmteterugwinning en automatische 

warmtepompwerking op de koudere dagen

  Volledig uitgerust en gebruiksklaar systeem met  

een laag geluidsniveau

  Massaproductie in de bekroonde fabriek van 

 Daikin Europe

  Fabrieks- en praktijktests voor alle systemen

  Alle systemen op voorraad voor snelle levering

  Hermetisch gesloten swingcompressor, volledig uitgerust 

met tweetraps compressie voor lagere werkingstemperaturen

  Extra grote DC-motortechnologie (borstelloos) voor extra 

betrouwbaarheid en een hoger rendement

  Gelijkmatige verdeling van koudetechniek en 

ruimteverwarming of koelbelasting

  Plug & play technologie voor een snellere inbedrijfstelling 

op locatie

  Geoptimaliseerde besturingslogica voor extra 

betrouwbaarheid en een hoger rendement

  Aanpasbare verdampingstemperatuurregeling

Warmteterugwinning

LT CO2 CCU

Insteekbare LT-vitrines met propaan 
of LT-condensingunits met CO

2
 zijn 

ook verkrijgbaar om te voldoen aan 
alle vriezercapaciteitsvereisten.
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Deze publicatie dient enkel ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie met 

grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete 

garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 

geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie 

en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 

zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk 

iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste 

betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de 

interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht 

van Daikin Europe N.V. 

Gedrukt op chloorarm papier.

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar refrigeration@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/koudetechniek.

Daikin Refrigeration – samen verder in de koudetechniek

Daikin Europe N.V. is een belangrijke Europese 
producent van airconditioners en verwarmings- en 
koelsystemen met ongeveer 5.500 werknemers 
verspreid over heel Europa en grote 
productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, 
Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Daikin is 
wereldwijd befaamd voor zijn innovatieve rol in 
productontwikkeling en de ongeëvenaarde kwaliteit 
en veelzijdigheid van zijn geïntegreerde oplossingen.

Daikin Chemicals is een van de belangrijkste 
fabrikanten ter wereld van fluorochemische producten 
en bovendien een leidend expert op dat gebied. 
Wij proberen nieuwe mogelijkheden te vinden voor 
woonomgevingen en industrie door de kenmerken 
van fluor tot het maximum te benutten in exclusieve 
technologieën die we zelf hebben ontwikkeld.

Daikin Chemicals
Het Engelse Hubbard Product Ltd. is een 
vooraanstaande ontwerper, fabrikant en leverancier 
van commerciële koelapparatuur. Het bedrijf staat 
wereldwijd bekend om zijn benijdenswaardige 
innovativiteit en prachtige designs.

Tewis is een toonaangevend bedrijf op het gebied 
van het ontwerpen en produceren van koelsystemen. 
Behalve expertise op het gebied van op maat 
gemaakte regelingen (waaronder monitoring) 
heeft Tewis ook uitgebreide totaaloplossingen voor 
koel- en klimaattoepassingen. De laatste jaren heeft 
Tewis zich gericht op de ontwikkeling van een 
aantal koelsystemen op CO

2
-basis en heeft het een 

langdurige relatie opgebouwd met grote Spaanse en 
Portugese levensmiddelenverkopers.  
Het bedrijf heeft van oudsher als missie en filosofie 
om hoge betrouwbaarheid en uitstekende 
energiebesparingen te behalen voor zijn klantenbasis.

AHT ontwikkelt, produceert en verkoopt 
koel- en vriessystemen specifiek gericht op de 
levensmiddelensector. AHT heeft haar positie 
als voorloper op het gebied van insteekvitrines 
versterkt na de introductie van een serie nieuwe 
systemen die inspelen op de alsmaar veranderende 
winkelinrichtingen. Bovendien gebruikt AHT haar 
technologische vaardigheden en bedrijfsmiddelen om 
de grootste levensmiddelenketens over de hele wereld 
te voorzien in koudetechniek. 

Zanotti is in 1962 opgericht en specialiseert zich in 
koelsystemen. Het bedrijf heeft ruim 50 jaar ervaring in 
de gekoelde opslag van levensmiddelen in commerciële 
en industriële toepassingen, maar ook in het transport 
van verse en bevroren producten. Zanotti heeft de 
geschiedenis van de koudetechniek ingrijpend veranderd 
met de introductie van zijn Uniblock, een alles-in-een 
plug-and-playkoelunit voor koelcellen. Tegenwoordig 
werken er meer dan 600 mensen en heeft het bedrijf 
drie productielocaties en een jaarlijkse omzet van circa 
130 miljoen euro.




