
 › Voor kleine en middelgrote supermarkten

Conveni-Pack 
Geïntegreerde oplossing 
voor koelen, vriezen,  
verwarmen en  
airconditioning
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Conveni-Pack,  
commerciële koeling met geïntegreerd verwarmen 
en airconditioning

Energie-efficiënte 
warmteterugwinning
Conveni-Pack hergebruikt tot 100% van de warmte die 
wordt verkregen uit de koel- en vriessystemen in de 
supermarkt om de winkelruimte te verwarmen, zonder 
additionele kosten.

Tot 100% 
warmteterugwinning

booster

AC Koelen: 21,8 kW - AC Verwarmen: 27,0 kW

LT koelen 3,35 kW

MT koelen: 21,8 kW

-35 °C

-10 °C

Garandeert klimaatcomfort het hele jaar door 

De warmte teruggewonnen van de koel- en 
vriessystemen kan worden gebruikt om de winkel te 
verwarmen.

Tot nu toe werden koel- en vriessystemen gescheiden van airconditioning en verwarmingssytemen. Met 
de Conveni-Pack van Daikin heeft u  één geïntegreerd systeem dat aan al uw behoeften voor koelen en 
klimaatbeheersing voldoet.

Warmteterugwinning

-35 °C -35 °C

+2 °C +2 °C

Zomer Winter

+5 °C +5 °C

+22 °C +20 °C

-20 °C -20 °C

Conveni-Pack Conveni-Pack

Onttrekt warmte  
uit de buitenlucht
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5,6 m 2 2,2 m 2

Conveni-PackMT koelenLT1 koelenAirconditioning

+ +

60% 
minder 

vloeropp.

Compacte oplossing
Ruimtebesparend ontwerp

De compacte afmeting van Conveni-Pack maakt het 
een ideaal systeem voor installatie in kleinere ruimtes. 
Vergeleken met de conventionele systemen, heeft het 
60% minder oppervlakte benodigd.

Flexibele configuratie en installatie

Door het modulaire ontwerp van Conveni-Pack, 
kunt u meerdere buitendelen plaatsen en extra 
condensingunits toevoegen wanneer de vraag 
toeneemt. Als u Conveni-Pack combineert met andere 
Daikin buitendelen krijgt u een ultieme totaaloplossing 
voor verwarmen, airconditioning en koelen voor bijna 
elk winkeltype. Door de mogelijkheid om buitendelen 
te decentraliseren, zijn er minder lange leidingen 
nodig voor elke installatie. 

 › Gecombineerd koelen en vriezen (met optimale 
booster unit): verdampingstemperatuurbereik  
van -45 °C tot +10 °C.

 › Er kunnen meerdere buitendelen worden geplaatst 
voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte 
en efficiëntere leidinglengtes.

 ›  De buitendelen kunnen tot max. 35 m boven en 
tot max. 10 m onder de binnendelen worden 
geplaatst

 › De maximale leidinglengte tussen de 
condensingunit en het verst opgestelde meubel of 
binnendeel in het circuit bedraagt 130 m.

 › Geschikt voor binnenopstelling door het gebruik 
van hoge ESP-ventilatoren.

'Wij hebben ons jaarlijks energieverbruik met bijna 60% verlaagd 
dankzij de combinatie van Conveni-Pack van warmteterugwinning, 
geoptimaliseerde bediening en invertercompressortechnologie.'
Supermarkt, Hongarije
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Daikin is een sterke partner in de koelmarkt. 

Door de Conveni-Pack systemen van 

Daikin te combineren met ZEAS en 

commerciële condensingunits, kunnen 

we de ideale oplossing creëren voor elke 

specifieke klantsituatie. Wij nemen milieu en 

duurzaamheid extreem serieus; alle Daikin 

systemen zijn ontworpen om duurzamer te 

werken en zijn tijdens de fabricage uitvoerig 

getest. Daarnaast voldoet de Daikin  

Conveni-Pack oplossing volledig aan de 

nieuwe Europese regelgeving omtrent F-gas 

en heeft een bewezen trackrecord bij meer 

dan duizend locaties in Europa.
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Betrouwbaarheid

 Gebaseerd op bewezen VRV technologie

 Volledige systemen, in de fabriek getest 

  Meer dan duizend klanten vertrouwen al op 
Conveni-Pack

  Erkend als innovatieve en milieuvriendelijke 
oplossing

Energiezuinig
Verbetert het winkelcomfort zonder extra kosten.

 Wint tot 100% van de warmte terug uit koel- en 
vriessystemen

 Stuurt warmte naar de airconditioners binnen

 De energiezuinigheid van Conveni-Pack is 
ongeëvenaard, waarbij het energieverbruik jaarlijks 
tot 50% wordt verminderd

 Inverterscrollcompressor staat aanpassing van de 
capaciteit van het vereiste koelen toe

 Gebruikt geoptimaliseerde bediening en de 
allernieuwste compressortechnologie

 Respecteert het milieu:
 gebruikt R-410A, voldoet al aan F-gas

Comfort
Klanten zijn blijer in een klimaat dat warm is in de winter en koel 
in de zomer, en het grote assortiment van airconditioners 
dat beschikbaar is met Conveni-Pack biedt precies dat.

 Binnen- en buitendelen hebben zeer lage 
geluidsniveaus

 Comfortabel voor zowel klanten als omwonenden

 Koelsystemen houden het voedsel en de drankjes 
gekoeld op de ideale temperatuur

  Biddle luchtgordijnen kunnen geïntegreerd worden in 
het systeem

Besturing
  Diagnosetools en een servicecontroleapparaat 

vereenvoudigen het onderhoud en garanderen een 
betrouwbare werking

 Met de Modbus communicatie-interface van Daikin 
kan Conveni-Pack volledig geïntegreerd worden 
met geautomatiseerde gebouwbeheernetwerken en 
(temperatuur)bewakingssystemen van derden.

Kosten
  Hoog energierendement met inverterscrolltechnologie

  Laag verbruik door economiser

  Langere levensduur: beperkte start/stopcycli, DC motoren, 
geïntegreerde systeembesturing en -beveiliging

  Minder leidingen vereist

Slimme oplossing voor 
commercieel koelen

*2014
 › Winnaar van de Institute of 

Refrigeration Ireland (IRI) 

Environmental award

 › Winnaar van de Top 

Retail Product Award, 

Handelsjournal, Duitsland

2008
 › Innovation Trophy, Equipmag 

(tentoonstelling in Frankrijk)

2007
 › Incentive Prize,  

Duits Ministerie van Milieu 

2006
 › UK Environmental Product 

of the Year, Cooling Industry 

Awards
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Regelgeving omtrent F-gas

Begin 2015 ging de vernieuwde regelgeving van 
kracht voor F-gas. De Conveni-Pack van Daikin  
voldoet aan deze regelgeving, door de lekkagerisico's 
tijdens de levenscyclus tot een absoluut minimum te 
beperken.

Richtlijn omtrent Ecodesign

De Europese richtlijn omtrent Ecodesign 2009/125/
EG is bedoeld om de koelmarkt aan te moedigen om 
meer efficiënte producten te gebruiken. Wij zijn deze 
uitdaging aangegaan door gebruik te maken van de 
allernieuwste technologieën in alle elementen van 
het Conveni-Pack systeem.

Inverter capaciteitsregeling

We hebben de invertertechnologie opgenomen 
in onze Conveni-Pack voor een optimale regeling 
van de fluctuerende belastingen in de koelkasten. 
Dit biedt minder energieverlies dan de traditionele 
koelsystemen.

Voorlopen op de regelgeving

'De software van het Conveni-Pack is gebruiksvriendelijk en eenvoudig 
en de gedetailleerde rapporten over de condensingunits zijn erg 
handig bij het besturen van het systeem.'
Installateur middelgrote supermarkt, Ierland

Daikin heeft altijd voorop gelopen als het gaat om innovatie en ontwerp. De doorlopende strenge 
regelgeving en wetgeving over de hele wereld hebben een rol gespeeld bij onze investering in het 
ontwikkelen van nieuwe koeltechnologieën om onze klanten te helpen bij het doorlopend ontwikkelen van 
hun bedrijfsvoering.

Economiser functie

De economiser functie in onze koelproducten biedt 
twee grote voordelen. Het vergroot de capaciteit 
van de verdamper, terwijl er minder geabsorbeerd 
vermogen is vereist. Tegelijkertijd wordt de 
uitblaastemperatuur verlaagd, waardoor de levensduur 
van de compressor wordt verlengd.

Aanpasbare verdampingstemperatuurbereik

Om het energieverbruik te verminderen, kan de 
geconfigureerde verdampingstemperatuur van  
Conveni-Pack worden verhoogd via een extern signaal.

Tegen sluitingstijd worden de nachtgordijnen 
ingesteld waardoor de belasting met een derde wordt 
verlaagd. Dit betekent dat de verdampercapaciteit 
nu te groot is en dat het risico bestaat dat de 
goederen bevriezen. Om dit te vermijden kan de 
verdampingstemperatuur van Conveni-Pack worden 
verhoogd.
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Tools en platforms
Hier zijn enkele 

 handige tools voor  
de koudespecialist.

Refrigeration Xpress software

Gebruiksvriendelijke, eenvoudige  
ontwerpsoftware voor Conveni-Pack en ZEAS  
condensingunits. Het gedetailleerde  
rapport bestaat uit een lijst met materialen,  
leiding- en bedradingsschema's en apparaatopties. 

Daikin product finder 

Voor een overzicht van de koelproducten of
als u een vergelijking wilt maken, gaat u naar
www.daikin.nl/commercial/products

 › Bekijk de video van Conveni-Pack op ons YouTube-
kanaal

 › Ontdek waarom de eigenaar van een Belgisch 
tankstation heeft gekozen voor Conveni-Pack

   https://www.youtube.com/DaikinNetherlands
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COOP SUPERMARKT, NEDERLAND
CONVENI-PACK EN ZEAS

SPAR SUPERMARKT, NEDERLAND
CONVENI-PACK EN ZEAS
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Bouwgrootte (kW)

Capaciteitsklasse (kW)

Model Productnaam 50 63 80 100 125 140 200 250

Koelcapaciteit (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Verwarmingscapaciteit (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Cassettemodel met 
vierzijdige luchtuitblaas 
"Roundflow"

FXFQ-A     

Cassettemodel met 
tweezijdige luchtuitblaas FXCQ-A    

Hoekplafondinbouwmodel FXKQ-MA 

Kanaalmodel met 
invertergestuurde 
ventilator

FXSQ-P     

Kanaalmodel met 
invertergestuurde 
ventilator

FXMQ-P     

Kanaalmodel met hoge 
statische druk FXMQ-MB  

Plafondonderbouwmodel FXHQ-A  

Plafondonderbouwmodel 
met vierzijdige 
luchtuitblaas

FXUQ-A 

Vloermodel FXLQ-P  

Vloer(inbouw)model FXNQ-P  

Een groot assortiment van Daikin binnendelen en Biddle luchtgordijnen is verkrijgbaar  
om te voldoen aan de koel- en verwarmingsvereisten van elke winkel.

Model Productnaam 80 100 125 140 200 250

Verwarmingscapaciteit (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Biddle standaard

vrijhangend luchtgordijn
CYVS-DK      

Biddle standaard

luchtgordijncassette
CYVM-DK      

Biddle standaard

inbouwluchtgordijn
CYVL-DK      

1  Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °CDB, 19 °CWB; buitentemperatuur: 35 °CDB; leidinglengte: 7,5 m, niveauverschil: 0 m 
2  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20 °CDB; buitentemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB; leidinglengte: 7,5 m, niveauverschil: 0 m 
3  Optie

Daikin binnendelen en Biddle luchtgordijnen voor aansluiting 
met Conveni-Pack
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Conveni-Pack koelsysteem met
warmteterugwinning
Koeloplossing voor voedingswinkels, met bekroonde
technologie voor warmteterugwinning. 

 › Combineert hogetemperatuur- en lagetemperatuurkoeling voor koel- en 
vriesmeubels en comfort airconditioning (inclusief verwarming) in één systeem.

 › Door de warmteterugwinning, geoptimaliseerde regelmogelijkheden en 
ultramoderne compressortechnologie kunt u met Conveni-Pack uw jaarlijkse 
energieverbruik tot 50% verlagen in vergelijking met conventionele systemen.

 › Lagere CO
2
-uitstoot dankzij de warmtepomptechnologie.

 › Dankzij zijn modulaire ontwerp kan Conveni-Pack zowel in kleine als grotere 
winkels worden gebruikt .

 › Het modulaire Conveni-Pack systeem garandeert een maximale 
installatieflexibiliteit. De buitendelen kunnen worden gegroepeerd in blokken 
of rijen, of verspreid rond het gebouw, om in te spelen op de specifieke 
installatiebeperkingen.

 › De warmte die wordt teruggewonnen uit koelcellen of verdampers kan zonder 
extra kosten opnieuw worden gebruikt voor de verwarming van de winkel.

 › Laag geluidsniveau met fluisterstille nachtstand .

LRYEQ-AY1

Middelhoge temperatuurkoeling LRYEQ-AY1 16
Totale koelcapaciteit Airconditioning Nom. kW 14,0

Koelen Nom. kW 21,8
Totale 
verwarmingscapaciteit

Airconditioning Nom. kW 27,0
Koelen Nom. kW 21,8

Opgenomen vermogen Lage temperatuur R-410A Nom kW -
Afmetingen Unit H mm 1.680

B mm 1.240
D mm 765

Gewicht Unit kg 370
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok
Compressor Type Hermetisch gesloten scrollcompressor

Frequentie AAN/UIT Minder dan 6-maal/uur
Output W 2.500
Zuigerslagvolume m³/u 13,34
Toerental rpm 6.300
Aanloopmethode_ Direct online (invertergestuurd)

Compressor 2 Output W 3.600
Toerental rpm 2.900

Compressor 3 Output W 4.500
Toerental rpm 2.900

Ventilator Type Schroefventilator
Aantal 2
Luchthoeveelheid Koelen Nom. m³/min 230

Ventilatormotor Uitgang W 750
Aandrijving Directe aandrijving

Geluidsdrukniveau op 1 m Nom. dB(A) 62,0
Werkingsbereik Verdamper Koelen Min.~Max. °C DB -20~10

Koelen Min.~Max. °C DB -5~43
Verwarmen Min.~Max. °C DB -15~21

Koudemiddel Type R-410A
GWP 2.087,5
Inhoud kg 11,5

TCO₂eq 24,0
Regeling Elektronische expansieklep

Koelleidingmaten Koelen Gas 50~130 m Ø 28,6 C1220T (hardsoldeerverbinding)
50 m of minder ø 25,4 C1220T (hardsoldeerverbinding)

Vloeistof 50~130 m ø 12,7 C1220T (hardsoldeerverbinding)
50 m of minder ø 9,5 C1220T (hardsoldeerverbinding)

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 3~/50/380-415

(1)  Koelprioriteit-modus: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; buitentemp. 32°CDB; leidinglengte: 7,5 m; hoogteverschil: 0 m 

(2) Koelprioriteit-modus: verdampingstemp. -10°C; buitentemp. 32°CDB; Aanzuiging SH: 10°C

(3)  Modus 100% warmteterugwinning: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CNB; koelbelasting 18kW; leidinglengte: 7,5 m; hoogteverschil: 0 m (4) Verzadigde temperatuur 

equivalent met aanzuigdruk (koelzijde): -10°C (in gekoelde toestand); aansluitcapaciteit voor binnen-airconditioner: 10 pk, bij warmteterugwinning 100%
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Booster met Conveni-Pack: 
 
MIDDELHOGE+ LAGE TEMPERATUUR koelen + airconditioning + Biddle luchtgordijnen

2 °C 8 °C

-19 °C

Booster

-20 °C

Booster

Booster unit

 › Met een booster unit kunnen vriesmeubels en/of -cellen 
worden

 › aangesloten op de ZEAS en Conveni-Pack buitendelen.
 › Minder leidingwerk nodig, geen 4 maar 2 leidingen in 
vergelijking met het traditionele systeem.

 › Fluisterstille modus beschikbaar die de geluidsemissie 
reduceert zonder het koelvermogen te verlagen.

LCBKQ-AV1

Lage temperatuurkoeling LCBKQ-AV1 3
Koelvermogen Lage temperatuur Nom. kW 3,35 (1)
Opgenomen vermogen Lage temperatuur R-410A Nom kW -
Afmetingen Unit Hoogte mm 480

B mm 680
D mm 310

Gewicht Unit kg 47
Compressor Type Hermetisch gesloten swingcompressor

Frequentie AAN/UIT Minder dan 6-maal/uur
Aantal omwentelingen rpm 6.540
Output W 1.300
Zuigerslagvolume m³/u 10,16
Aanloopmethode_ Direct online (invertergestuurd)

Ventilator Type Schroefventilator
Luchthoeveelheid Koelen Nom. m³/min 1,6

Werkingsbereik Verdamper Koelen Min.~Max. °CDB -45~-20
Omgevingstemperatuur Min.~Max. °C -15~43

Koudemiddel Type R-410A
GWP 2.087,5
Regeling Elektronische expansieklep

Koelleidingmaten Voor binnendeel Gas UD mm 15,9
Naar buitendeel Gas UD mm 9,5
Voor buitendeel Vloeistof UD mm 6,35
Naar binnendeel Vloeistof UD mm 6,35

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

 (1) Verdampingstemp. -35°C; buitentemp. 32°C; aanzuiging SH 10K; verzadigde temperatuur uitblaasdruk boostereenheid -10°C



Deze huidige publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele 

verplichting voor Daikin Europe B.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie 

met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden 

voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor 

een bepaald 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. 

Gedrukt op chloorvrij papier. 

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

ECPNL15-802 05/16

De koelproducten van Daikin zijn ontworpen om minder invloed op het milieu te hebben. 
Daarom voldoen Daikin ZEAS en Conveni-Pack aan de nieuwe regelgeving omtrent F-gas die 
van kracht ging op 1 januari 2015. Daikin systemen zetten ook een standaard als het gaat om 
energierendement. Waardoor u geld kunt besparen en gelijktijdig de planeet helpt redden.  
Voor meer info ga naar: http://www.daikin.nl/koudetechniek. 

Blijf koel, 
bespaar geld


