
Servicestation

Ger dig stöd 
varje steg på vägen.

En typisk servicestation innehåller en blandning av frysning, 

kylning och lokaluppvärmning eller -kyla. Detsamma kan 

sägas om en närbutik på fina gatan. 

Det stora antalet besökare / dag och de långa öppettiderna 

kräver produkter med hög kvalitet för att säkerställa din 

komfort och det lämpliga bevarandet av dina varor hela tiden. 

Daikins International Key Account Team har en lång erfarenhet 

av servicestationer och är medvetna om de speciella behoven 

vad gäller kvalitet, effektivitet och, sist men inte minst, service. 

I våra europeiska fabriker, är kvalitet ett centralt inslag under 

produktionsprocessen. Det skulle vara ett nöje att en dag få visa 

dig runt i en av våra fabriker för att bevittna det engagemang 

och de stränga kontrollåtgärder som vi har infört. 

Daikin har en dedikerad produkt för servicestationer som 

kallas ConveniPack. ConveniPack är en integrerad lösning för 

frysning, kylning, lokaluppvärmning och -kyla. En produkt för 

alla behov. 

Den använder sig av den värme som utvinns ur kylar för 

att ge uppvärmning på våren, hösten och vintern. Denna 

kostnadsfria uppvärmning kan spara avsevärda mängder 

energi per år, som fallstudien på baksidan visar. 

Om du möter några problem, kan du känna dig säker med 

Daikin. Vårt servicenärverk är välorganiserat för att tjäna 

dina behov snabbt och effektivt. Dessutom kan din enda 

kontaktpunkt på Daikins europeiska huvudkontor kontaktas 

när som helst och finns där för att säkerställa din klimatkomfort 

i alla lägen. 

Ta en titt på baksidan för ett exempel från verkliga livet på 

Daikins strategi och dess fördelar. Detta företag är redan 

övertygat, ta reda på varför.

Tillämpning på servicestation 

dina behov
Uppfyller

på enkelt sätt



Fallstudie 

Servicestation

”Effekterna av värmeåtervinning på effektiviteten i mitt system 
är bara häpnadsväckande … ”
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Ett europeiskt bensinföretag med global närvaro, är verksamt i 

föregående och efterföljande oljeverksamhet. Med ett nätverk 

av återförsäljare på mer än 9.000 servicestationer i Europa, 

behöver de starka partners för att tjäna sina behov. 

I Benelux inleddes samarbetet med Daikin med ett 

ConveniPack-projekt 2003. Övervakning av förbrukningen 

gjordes på ConveniPack-platsen samt på en jämförbar 

servicestation i samma område. ConveniPack återanvänder 

den värme som utvinns ur kylar för att ge uppvärmning på 

våren, hösten och vintern. Här kan du se lastinformationen för 

båda platserna i tabellerna.

I grafen betyder de röda staplarna energiförbrukning på 

ConveniPack-platsen. Notera att ConveniPack-lösningen 

förbrukar mycket mindre energi totalt i jämförelse med den 

traditionella platsen. 

Lasterna på båda platserna är jämförbara så inga 

korrektionsfaktorer behövde användas. Resultaten 

var verkligen häpnadsväckande för vår kund. 

Värmeåtervinningsfunktionen i ConveniPack, tillsammans 

med dess höga kvalitet, gav en besparing på 60% av 

energikostnaderna under ett enda år. Daikin och kunden har 

etablerat en öppen och stark relation sedan dess. 

Daikin är stolta över att stödja denna klient i sina 

energiutmaningar i dag och i morgon.

Vill du ha mer information kring  
International Key Accounts kan du kontakta:
Daikin Europe N.V. - Brussels Office
Chaussée de Mons 1424 - 1070 Anderlecht - Belgien
Tel.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Eller gå in på vår webbsida:
daikin.eu/minisite/international-key-accounts

Plats - Bryssel

Märke Inomhusenhet
Frysning 

(-18/-21°C)
Kyla 

(+4/+6°C)
Luftkonditionering

 (+15/+25°C)
Värme 
(gas)

Konkurrent Frysrum

1.520 W

Daikin Display 4.200 W
Konkurrent Display 4.200 W
Daikin Display 5.000 W
Daikin Display 5.000 W
Konkurrent Display 2.209 W
Konkurrent Visningsbank 31.500 W 49.100 W
Total kapacitet 1.520 W 20.609 W 31.500 W 49.100 W

Plats - Bryssel

Märke Modell
Frysning 

(-18/-21°C)
Kyla 

(+4/+6°C)
Luftkonditionering 

(+15/+25°C)
Värme

Conveni Pack 1
Visningsbank «Bonjour» 1.130 W
Kyl «Chocolat attente» 2.000 W
Butiksdisk «Lucerna» 4.790 W
Kassett FXF 125L 5.325 W 7.200 W
Kassett FXF 125L 7.200 W
Conveni Pack 2
Frysrum
Butiksdisk «drinks» 998 W 5.350 W
Butiksdisk «Lucerna» 5.325 W
Kassett FXF 125L 7.200 W 12.000 W
Kassett FXF 125L 7.200 W 12.000 W
Total kapacitet Conveni Pack 1&2 998 W 24.920 W 28.800 W 48.000 W
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Elektricitet traditionell affär

Värme traditionell affär

Omgivningslufttemperatur

Elektricitet/värme CVP affär
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Servicestation

Bensinstation med ConveniPack




