Conveni-Pack
Totaaloplossing voor commerciële koeling, verwarming en airconditioning
»» Energiebesparend
»» Kleine ecologische
voetafdruk
»» Geschikt voor
supermarkten,
bakkerijen, slagerijen,
horecagelegenheden,
tankstations etc.
»» Plaatsbesparend en
flexibel te installeren
»» Comfortverhogend
»» Laag geluidsniveau

w w w.daik in.nl

Conveni-Pack
CONVENI-PACK IS EEN COMPACT, GELUIDSARM
SYSTEEM

WA A R I N

KOELEN,

VRIEZEN,

AIRCONDITIONING EN VER WARMING ZIJN
GEÏNTEGREERD.

Wij helpen ondernemers energie
én het milieu te sparen
De detailhandel ziet momenteel een stijgende vraag naar
verse producten, kant-en-klaar maaltijden en gekoelde
dranken. Tegelijkertijd worden de milieunormen steeds
strikter en moeten de energiekosten binnen de perken
worden gehouden. Conveni-Pack beperkt het energieverbruik
tot een minimum dankzij de unieke, geïntegreerde aanpak
van koudetechniek en klimaatbeheersing.

Een totaaloplossing voor
vele toepassingen
Conveni-Pack is een totaaloplossing, voorzien van de meest
geavanceerde besturing en invertertechnologie voor een
maximale energiezuinigheid. Het systeem is aansluitbaar
op nagenoeg elke koelvraag en verkrijgbaar met een ruim
assortiment binnendelen. Voor vriestoepassing is een
optionele Booster verkrijgbaar.

Warmteterugwinning

›› Invertergestuurde condensingunits
stemmen het systeemvermogen
continu af op de werkelijke koelvraag,
wat een optimaal rendement
garandeert in alle omstandigheden.

De warmte die aan de meubels of cellen wordt onttrokken,
kan worden hergebruikt voor comfortverwarming in de
winkel… helemaal gratis!

›› Conveni-Pack ondersteunt een breed
spectrum van commerciële koel-/
vriesmeubels en koel-/vriescellen.
›› Door terugwinning van de warmte
die de aangesloten meubels en
cellen afgeven en door toepassing
van uitgekiende besturing kan het
energieverbruik met 50% of meer
worden beperkt.

Warmteterugwinning

›› Ruimtebesparend, minder leidingen,
fluisterstil: ideaal voor dichtbevolkte
stedelijke gebieden.

Ruimtebesparend ontwerp
De Conveni-Pack-condensingunit is compacter dan
traditionele systemen met losse componenten. Het neemt
60% minder oppervlakte in en kan worden ingezet in kleine
ruimtes.

ConveniPack

2,20 m2

Traditioneel
systeem

5,621 m2

Vriezen

Koelen

Airconditioning

Een flexibel systeem, ook voor
grotere toepassingen
Dankzij het modulaire ontwerp is Conveni-Pack ook
toepasbaar voor grotere winkelruimtes. Er kunnen meerdere
condensingunits worden geïnstalleerd binnen of buiten.

Capaciteitsbereik
Een combinatie van Conveni-Pack met ZEAScondensingunits is de optimale totaaloplossing voor
verwarming, airconditioning en commerciële koeling
en toepasbaar in nagenoeg elk winkelconcept.

Montageflexibiliteit
Het modulaire Conveni-Pack-systeem garandeert een
maximale montageflexibiliteit. De condensingunits
kunnen worden gegroepeerd in blokken of rijen,
of verspreid rond het gebouw, om in te spelen op
eventuele bouwkundige beperkingen. Ook kunnen de
condensingunits op, onder of in het gebouw worden
geplaatst, en met lange leidinglengtes.

Flexibele configuratie en
installatie
Het concept van Conveni-Pack biedt ruime
installatiemogelijkheden en kan optimaal worden
afgestemd op plaatselijke omstandigheden:
› › Configuraties:
meerdere
condensingunits
kunnen naar keuze in blokken, rijen of verspreid
rond het gebouw worden geplaatst voor een optimaal
plaatsgebruik en efficiëntere leidinglengtes.

›› Afstand: de maximale leidinglengte tussen de
condensingunit en het verst opgestelde meubel of
binnendeel in het circuit bedraagt 130 m.
› › Hoogte: afhankelijk van het model kan de
condensingunit max. 35 m boven het laagste of
max. 10 m onder het verst opgestelde meubel of
binnendeel worden geplaatst.
›› In het gebouw: door de externe opvoerhoogte
met behulp van dipswitches aan te passen is
binnenopstelling mogelijk.

Monitoring en bediening
Digitale uitleesmodule
Handige tool voor het
uitlezen van de belangrijkste
bedrijfsgegevens, foutcodes
en de belangrijkste
instellingen van de printplaat.
Monitoringsysteem

Modbus 2 lijnen RS-485

Interface
Interface voor 2-weg communicatie met GBS/
monitoringsystemen van derden, via MODBus. Biedt
toegang op afstand tot alle bedrijfsparameters, en
tegelijkertijd de mogelijkheid om de condensingunits
op afstand te bedienen. Het instellen van de gewenste
verdampingstemperatuur, het resetten van storingscodes,
het in- en uitschakelen van de unit en het instellen van de
nachtverlaging kan allemaal op afstand gebeuren.

Servicechecker type III
Servicetool waarmee
alle bedrijfsparameters
kunnen worden gevolgd
en geregistreerd zodat alle
benodigde informatie kan
worden verzameld om
eventuele storingen efficiënt
en doelmatig te kunnen
oplossen.

Kenmerken
Conveni-Pack
00

120

00

Energiezuinig

100

0

600

g
arin
besp r
60% e winte
in d

0

400

1 2

3

4

5

7

8

9

13

nd

0

200

6

12
10 11

aa
M

Door middel van warmteterugwinning, een
geoptimaliseerde besturing en geavanceerde
compressortechnologie kan Conveni-Pack het jaarlijkse
energieverbruik met maar liefst 50% reduceren in
vergelijking met traditionele systemen.

kWu

0

800

20% g
arin
s
e
b pzomer
e
in d

ld
idde r
gem het jaa
%
50 nde
ure
ged

Traditioneel systeem
Conveni-Pack

Warmteterugwinning voor
meer comfort
De warmteterugwinningsfunctie levert een aanzienlijke
energiebesparing op door de warmte die vrijkomt bij het
koelen en/of vriezen, naar de binnendelen te voeren.
Dit verhoogt het comfort in de winkelruimte... helemaal
gratis! Conveni-Pack biedt het hele jaar door een
optimaal comfort. Afhankelijk van de buitentemperatuur
kan het systeem in vier verschillende modi werken:

Modus 1: tussenseizoen

Modus 2: begin stookseizoen

C

C

B

B

A

A
A+B-D=C

A+B=C

Totale warmteterugwinning:
volledige verwarmingsbehoefte gedekt
door teruggewonnen warmte.

Modus 3: koudste dagen van het jaar

C
B

D

Totale warmteterugwinning:
de verwarmingsbehoefte is laag
en de overtollige warmte wordt
afgegeven aan de lucht.

Modus 4: zomer

C
D

A
A+B+D=C

Totale warmteterugwinning:
de verwarmingsbehoefte overschrijdt
de beschikbare teruggewonnen
warmte; er wordt aanvullende
energie uit de lucht gehaald.

B

D

A
A+B+C=D

Koelen:
er wordt warmte onttrokken
aan het gebouw en naar buiten
afgevoerd.

Praktijkvoorbeeld

dan de winkel in Cambre met
de traditionele installatie.
›› Ook de CO2-uitstoot werd
in deze periode meer

Elektriciteit / verwarming winkeruimte met Conveni-Pack
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Energieverbruik (kWu)

bijna 60% minder energie

Buitentemperatuur

17 500

›› Van juni 2008 tot februari 2010

uitgeruste station in Waver

Verwarming traditionele winkelruimte

20 000

Het resultaat:
verbruikte het met Conveni-Pack

Elektriciteit traditionele winkelruimte
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Maand (2008 - 2010)

Laag geluidsniveau

Gelijktijdig koelen én vriezen

De technologie van Conveni-Pack wordt al vele jaren
toegepast, ook in woongebieden en op andere
plaatsen waar een geluidsarme werking wenselijk is. Het
geluidsniveau wordt tot een minimum beperkt dankzij:

Met de optionele Booster is het mogelijk om te koelen én
te vriezen in één Conveni-Pack-systeem.

›› het gebruik van scrollcompressoren, die veel stiller
werken dan traditionele compressoren.
›› inverterbesturing van de compressoren, waardoor ze
steeds op de laagst mogelijke snelheid draaien om aan de
koelbehoefte te voldoen. Daardoor daalt het geluidsniveau
aanzienlijk en worden voortdurende start-stopcycli zoals
bij traditionele aan/uit-systemen vermeden.
›› speciaal ontworpen geluidsabsorberende omkasting.
›› invertergestuurde ventilatoren met geoptimaliseerde
schoepen en roosters, die de turbulentie en het geluidsniveau
beperken. De ventilatoren draaien op de laagst mogelijke
snelheid, zonder lawaaierige start- en stopcycli.
›› een programmeerbare nachtstand en diverse andere
geluidsbeperkende functies.

Warmteterugwinning

-35C°

-10C°

Buitentemperatuur

Total beheert een uitgebreid netwerk van 490 tankstations
langs de hoofdwegen en in de stedelijke gebieden van
België. Aan elk van deze stations is een winkel verbonden,
waar de klanten een ruim aanbod van gekoelde en
diepgevroren etenswaren en dranken vinden. De doorsnee
winkel bevat een combinatie van koelschappen, koel-/
vriesmeubels en koel-/vriescellen, een toonbank en
units voor comfortverwarming/ -koeling. In 2008 werd
de Total-vestiging in Waver uitgerust met Conveni-Pack.
De prestaties werden vergeleken met een vergelijkbare
vestiging in Cambre, voorzien van een traditionele installatie
voor commerciële koeling, airconditioning en verwarming.

Daikin biedt koel- en vriessystemen voor commerciële en industriële
toepassingen.
De commerciële condensingunits van Daikin combineren efficiëntie
en betrouwbaarheid met eenvoudige installatie en onderhoud. Naast
Conveni-Pack omvat ons programma:

Daikin beheerst
het koelvak
als geen ander.

De “plug & play” condensingunits zijn
ideaal voor single toepassingen, zoals
een enkele koel- of vriescel, toonbank
of koelmeubel.

Ontdek onze

energiezuinige
Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners,
compressoren en koudemiddelen is Daikin sterk begaan
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin
naar de positie van marktleider op het gebied van
producten met een beperkte impact op het milieu.
Om dit te bereiken moet een breed assortiment
producten op ecologisch verantwoorde wijze worden
ontworpen en ontwikkeld. Bovendien moet een
energiebeheersysteem worden ingevoerd om energie
te besparen en afval te beperken.

koel- en vriesoplossingen

voor supermarkten.

Productgroep Refrigeration
T

088 324 54 25

E

refrigeration@daikin.nl

I

www.daikin.nl

Industriële
invertergestuurde
condensingunits

Invertergestuurde “plug & play”
condensingunits voor meerdere
afnemers op één locatie.

Deze industriële condensingunits zijn
echte werkpaarden, die een maximaal
rendement leveren op een minimum
aan ruimte.
In steeds meer supermarkten, maar ook in tankstations, groentewinkels,
slagerijen en horecagelegenheden komt u ze tegen: de condensingunits
van Daikin voor het koelen en vriezen van producten. Innovatieve
systemen die het resultaat zijn van jarenlange ervaring. U herkent ze
aan een aantal typische
Daikin-kwaliteiten.
Zoals
gebruik
Deze brochure
dient uitsluitend ter informatie en verbindt
Daikinhet
Europe N.V.
tot geen enkelevan
prestatie.
Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen
enkelelage
garantie geboden
voor de volledigheid, nauwkeurigheid,
of geschiktheid voor een
DC-invertertechniek, het
geluidsniveau,
het albetrouwbaarheid
even bescheiden
bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden
De specificaties kunnen
zonder voorafgaande
kennisgeving
worden gewijzigd. Daikin Europe
energieverbruik én hetbeschreven.
comfortabele
‘plug
& play’
installatiegemak.
N.V. wijst uitdrukkelijk elke 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 brochure. De inhoud
Meer weten over ons vernieuwende
en bijzonder brede programma in
is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.
koudetechniek? Met één telefoontje nodigt u de Daikin adviseur uit
voor een persoonlijke presentatie.

Bel 088 324 54 25
of kijk op www.daikin.nl.
ECPNL12-742

Daikin maakt het u steeds comfortabeler.
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Complete
condensingunits

ZEASinvertergestuurde
condensingunits

