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Integrerat kylnings- och luftkonditioneringssystem
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C o n v e n i - p a c k
Conveni-pack är ett kompakt och tyst system som integrerar hög- 

och lågtemperaturkylning och luftkonditionering, inklusive värme i 

ett system. 

Behovet av lågenergisystem 

Nya krav ställs på kyl- och luftkonditioneringssystem 
i och med det växande behovet av färska 
varor, färdigmat och kylda drycker i en miljö där 
energiförbrukningar och CO2-utsläpp noga övervakas. 
Conveni-pack systemet säkerställer att den totala 
energianvändningen för luftkonditionering / kylning 
minimeras, för att därigenom begränsa angränsande 
CO2-utsläpp och frigöra energi för alternativ 
användning (t.ex. ugnar eller kaffemaskiner).

Kalla och obekväma platser

Högre kylbelastning medför konsekvenser för 
inomhuskomforten. Temperaturen utanför butiker är 
ofta för hög eller för låg och är vanligtvis inte 
stabil. Fenomenet med kalla platser uppkommer 
när stora mängder värme matas ut av kylsystemet 
och blåses ut utanför. Det omvända gäller när det 

inbyggda kylsystemet släpper ut värme i butiken på 
ett okontrollerat sätt. Konventionella lösningar till dessa 
problem, som att installera mera värme eller kyla, är 
varken kostnadseffektiva eller energieffektiva. Conveni-
pack har utvecklats för att tillgodose dessa behov.

Begränsningar i byggnader

Det finns en växande efterfrågan efter färska 
varor från närbutiker, följaktligen ökar antalet 
butiker i bostadsområden i en omgivning där 
byggnadsbestämmelserna är strängare. Begränsade 
utrymmen och närheten till bostäder innebär att 
konventionella system ofta inte är lämpliga. Conveni-
pack är en idealisk lösning när bestämmelserna är lite 
strängare eftersom det är ett kompakt och modulärt 
system med låg ljudnivå. 

Conveni-pack möter kraven från en utmanande 
detaljhandelsmiljö:

De största fördelarna med Conveni-pack:

• Minskad energiförbrukning 

• Stabila och behagliga rumstemperaturer 

• Ett modulärt och skalbart system

• Kompatibel med R-404A-kylning 

Sedan lanseringen 2003 har Daikin installerat över 2000 system till större återförsäljare i Japan. 
Conveni-pack är det första systemet i sitt slag på den europeiska marknaden.
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Daikin har mer än 80 års erfarenhet i kylnings- 
och luftkonditioneringsindustrin, och tillverkar mer 
än en miljon kylningssystem per år, avsedda för 
bostadssektorn och kommersiella tillämpningar. 
Företaget tillverkar själva alla kritiska komponenter, 
inklusive kompressorerna i systemets hjärta.

Under 1985, omvandlade Daikin industrins inställning 
till kyla och värme i stora byggnader i samband 
med introduktionen av sin teknik Variable Refrigerant 
Volume (VRV) där flera inomhusdelar för värme 
och kyla kopplas samman till en gemensam 
utomhusenhet. Köldmediets volym förändras för att 
svara mot behovet, vilket leder till energibesparingar 
och en noggrannare temperaturstyrning. VRV kan 
också konfigureras för att försörja värme och  kyla 
samtidigt till olika delar i byggnaden, vilket resulterar i 
väsentliga energibesparingar i jämförelse med separata 
värme- och kylsystem. Som ett resultat har VRV blivit 

en industristandard där Daikin ligger främst. Det är 
helt nyligen erkänt som ett av det mest effektiva 
och tillförlitliga sätten att värma och kyla alla typer av 
byggnader.

För att kunna ta hand om de utmaningar som 
detaljhandeln går till mötes, har Daikin utvecklat Conveni-
pack, ett unikt integrerat system som är baserat på den 
revolutionära VRV-tekniken.

Revolution baserad på en fantastisk tradition

Daikin Europe N.V.
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Luftkonditioneringskapacitet - kyla (kW)

K
yl

ni
ng

sk
ap

ac
it

et
 -

 1
0 

°C
 (

kW
)

Systemet Conveni-pack består av en inverterdriven utomhusenhet och en inomhus 
luftkonditioneringsenhet som kan anslutas till en högtemperaturkylningsenhet och 
luftkylare.  Conveni-pack kan tillgodose alla krav som ställs på kylning 
och luftkonditionering, värme och kyla. Energiförbrukningen minskas 
med sofistikerad styrning och genom att återvinna värme från 
kylenheterna för behaglig värme. Monteringsytan för 
utomhusdelen är märkbart mindre än för  
standardsystem, och rörledningarna vid 
installationen är kortare. 

Ett enkelt Conveni-pack system 
är lämpligt för små närbutiker och 
bensinstationer.

Kapacitetsintervall

Valet av system tar hänsyn till krav på både kylning och 
luftkonditionering. Den anslutningsbara räckvidden som 
fås med en utomhusdel är tillräckligt stor för att täcka 
små butikers behov.

Conveni-pack
En totallösning för små tillämpningar

Max. 23,6 kW

Max. 
13,5 kW

Min. 9,0 
kW

Min. 14,2 kW
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Värmeåtervinning

Conveni-pack kan ta värme från kylningsenheterna 
och överföra den till luftkonditioneringen inomhus 
och på så sätt fås gratis värme. Användning av 
överflödsvärmen stabiliserar omgivningstemperaturen 
utan någon extra kostnad. 

Värmeåtervinning
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Minskad monteringsyta

Conveni-pack utomhusdel är kompakt jämfört med 
konventionella system. Dess monteringsyta är 60 % 
mindre, vilket gör den lämplig att använda där det 
finns ont om plats.

Förenklad rörläggning

Mängden rör som används för att ansluta Conveni-
pack utomhusdel till inomhusdelarna minskar från 
åtta rör till tre jämfört med en standardkonfiguration.

2,20 m2

5,621m2

HT1-kylning LT2-kylning Luftkonditionering

Conveni-pack är unikt när det gäller att kombinera 

den senaste styr- och invertertekniken med 

en enda köldmediekrets för både kylning 

och luftkonditionering för att maximera 

energieffektiviteten. R-407C används för att 

åstadkomma hög prestanda och kompatibilitet 

med R-404A-kylningsenheter och luftkylare.

Systemet kan specificeras för alla 

kylningstillämpningar och finns med ett stort utbud 

av inomhusdelar för luftkonditionering för att 

passa kraven som ställs för butiker. En styrenhet 

med användargränssnitt levereras som standard 

och ett boosterpack för frys finns för användning 

vid lågtemperaturkylning.

Konventionellt system

Systemet Conveni-pack

1 Hög temperatur. - 2 Låg temperatur.
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Luftkonditioneringsbehov (kW)
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Kapacitetsområde

De kombinerade kyl- och luftkonditioneringslasterna 
används för att välja multipla system, och konventionell 
luftkonditionering eller integrerade kylsystem läggs till 
där de behövs. Denna process maximerar fördelarna 
med att använda Conveni-pack.

Flexibel placering

Moduluppbyggnaden i Conveni-pack 
systemet maximerar installationsmöjligheterna. 
Utomhusenheter kan grupperas i block eller 
rader, eller fördelas i byggnaden för att tillgodose 
individuella installationsbegränsningar. Dessutom 
kan utomhusdelarna placeras ovanför eller under 
kylenheterna, inne i byggnaden4 och med långa 
rörledningar om så behövs. 

Butik

Block Rader Fördelade

Butik Butik
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Använd Conveni-pack med extra 
integrerad kylning

Använd Conveni-pack 
med extra luftkonditione-
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Conveni-pack är ett modulärt system som kan specificeras i olika konfigurationer 

med flera utomhusdelar. På så sätt tillgodoses större krav på kylning/

luftkonditionering samtidigt som energiförbrukningen minskar och 

inomhustemperaturerna stabiliseras. De kompakta 

utomhusdelarna kan placeras nära enheterna som  

optimerar rörledningarna, diskret i grupper 

eller individuellt, inne i eller utanför 

byggnaden.

I större tillämpningar är Conveni-

packsystemet anslutet till olika 

kylsystem 

och luftkonditioneringsenheter. 

Kylningen kan utföras av en kombination 

av enheter och luftkylare i kalla lagerutrymmen, 

och luftkonditioneringen, en kombination av 

4-vägsblåsande kassetter och kanaler, som exempelvis 

tillför värme ovanför dörren.

Conveni-pack
Ett flexibelt system för större tillämpningar

3  Exklusive lågtemperaturkylning.

4  Tillräckligt luftflöde runt enheten måste tillgodoses.

Urvalsområde Conveni-
pack

1 system

2 system

3 system
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• Skalbart från små till medelstora tillämpningar

• Minskad energiförbrukning

• Lägre CO2-utsläpp

• Energin kan användas för andra tillämpningar

• Platssparande och flexibel montering

• Förbättrad komfort i butiken 

• Lågt ljud

• Mindre rördragning än traditionella system

• Snabbare och billigare installation

De största fördelarna med att  
installera Conveni-pack:

Ett antal teoretiska simuleringar med Conveni-pack system för butiker har gjorts av en stor brittisk 
återförsäljare. Deras genomsnittsyta var ca 200 m2 med 50-70 % av kylningsenheterna anslutna till 
Conveni-pack systemet. De återstående systemen var en kombination av konventionell luftkonditionering 
och integrerade kylningsenheter. Resultaten av simuleringen var imponerande:

• Elförbrukningen minskade med 105 000 kWh/år i genomsnitt
• Energikostnadsbesparing på € 8 000/år5 i genomsnitt
• CO2-minskning på 47 000 kg/år6 

Investeringen i Conveni-pack systemet skulle betalas tillbaka inom 1,5 till 3 år om man jämför med en 
konventionell lösning. Daikin installerar nu ett antal demonstrationsplatser hos större återförsäljare för att 
kunna mäta den faktiska systemprestandan.

Fallstudie

5 vid 0,076 €/kWh
6 baserat på brittiska elproduktionssiffror
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C o n v e n i - p a c k
Systemegenskaper

Att använda Conveni-pack kan reducera den 
årliga energiförbrukningen med så mycket som 
50 %7 jämfört med konventionella system, genom 
användning av optimerad styrning, inverterteknik och 
värmeåtervinning. Styrningen och inverters ger en 
ökad verkningsgrad på 27 % och värmeåtervinningen 
kan ge ytterligare 23 % energibesparing beroende på 
utomhustemperaturen. 
 

Värmeåtervinning – förbättrad komfort

Värmeåtervinning tillför en genomsnittlig energibesparing på 23 % per år genom att man tar tillvara på värmen 
som avges från kylningssystemet och får behaglig värme gratis. 100 % av den återvunna värmen kan användas 
och är det mest energieffektiva sättet att värma byggnaden. I kombination med kyla, kan Conveni-pack ge 
komfort hela året. Beroende på utomhustemperaturen kan systemet arbeta i 4 olika lägen:

Total värmeåtervinning - kravet på värme tillgodoses helt och hållet av återvunnen värme.

60 % 
besparing 
på vintern

20 % 
besparing 

på 
sommaren 50 % i genomsnitt 

över hela året

kW
h

Total värmeåtervinning - kravet på värme 
är lågt och överflödig värme leds ut i 
luften.

Total värmeåtervinning - kravet på värme 
överskrider den tillgängliga återvunna 
värmen och extra energi utvinns ur 
luften.

Kyla - värme återvinns ur byggnaden 
och överförs till luften.

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Läge 3: Årets kallaste dagar Läge 4: SommarLäge 2: Början av 
uppvärmningssäsongen

7 Resultat uppmätta under japanska klimatförhållanden.

Energisparande

C

B

A

A + B = C

Läge 1: Vår och höst

A + B - D = C A + B + D = C A + B + C = D

Inverterteknik och styrning

Den ökade verkningsgraden på 27 % resulterar från:

1 DC-invertermotorer – på inverterkompressorn 
och fläktmotorerna minskar energiförbrukningen.

2 Effektiv tryckstyrning - minimerar skillnaden i 
förångnings- och kondenseringstemperaturen

3 2-stegskomprimeringen - för 
lågtemperaturkylning med boosterpack för 
inverterfrys.

4 Minimala avfrostningsförluster – i 
värmeåtervinningsläget försvinner behovet av en 
avfrostningscykel.

Månad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Konventionellt system
Conveni-pack

1  DC-invertermotorer 12 %

2  Effektiv tryckstyrning 7 % 

3  Tvåstegskompression  6 %

4  Minimala avfrostningsförluster  2 %

Energibesparingar upp till 27%

D D D

C

B

A

C

B

A

C

B

A

eu1774
Callout
vanaf hier lijkt de tekst vet te staan in lage resolutie, kan je dit eens controleren?
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Med det modulära Conveni-packkonceptet tillåts en stor och flexibel variation av installationsmetoder som passar 
alla de krav som finns på plats:

• Konfigurationer: flera utomhusdelar kan placeras för att få den bästa användningen av det tillgängliga 
utrymmet, i block, rader eller fördelade i byggnaden för att minimera rörledningen.

• Avstånd: Rörledningens längd mellan utomhusdelen och den kylnings- eller luftkonditioneringsenhet som 
befinner sig längst bort i kretsen kan vara upp till 100 m. 

• Höjd: utomhusdelen kan placeras upp till 30 m över den lägsta eller upp till 5 m under den högsta 
kylningsenheten eller luftkonditioneringen.

• Inne i byggnaden: tillräckligt luftflöde runt enheten måste tillgodoses.
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Block Rader Fördelade

Tekniken för Conveni-pack är mycket lik tekniken för 
VRV som i många år har installerats i bostäder och i 
områden som är ljudkänsliga. Buller minimeras av:

• Scrollkompressorns kontinuerliga gasflöde som 
är märkbart tystare än det pulserande flödet 
hos en kolvkompressor, samt den inverterdrivna 
kompressorn medger drift med delbelastning som 
är tystare än konventionella på/av-system.

• Kompressorer med specialdesignade ljuddämpande 
höljen. 

• Luftspiralfläktblad kombinerat med aerodynamiska 
galler som minskar turbulens och buller. Alla 
fläktar har inverterdrivna motorer som ger korrekta 
luftvolymer utan plötsliga ljudförändringar.

Conveni-pack har ett programmerbart nattkopplingsläge 
som minskar buller genom att begränsa fläkthastigheten 
vid känsliga tider på dygnet.

Butik

BBBB

B

BB

A = 0,5 m / B = 0,1 m - Dessa minimiavstånd måste respekteras.
Conveni-packs utomhusdel har en monteringsyta på 1,28 m x 0,75 m.
Allmänna restriktioner gällande höjd och rörledningslängder måste respekteras.

A

Konfiguration och installationsflexibilitet

Lågt ljud

BilparkeringButik Butik



10

C o n v e n i - p a c k
Tillval

Conveni-pack kan utrustas med ett boosterpack för 
frys för användning vid lågtemperaturkylning. Detta 
alternativ bidrar till ytterligare energibesparing och 
förenklar installationen genom att begränsa längden 
på kraftigt isolerade rörledningar. 

Boosterpack för frys har en extra kompressor som 
ger det första kompressionssteget från -35 °C till 
sugledningen för högtemperaturkylningen. Det andra 
kompressionssteget görs i utomhusenheten. Det 
medför väsentligt lägre kompressionsförhållanden, 
lägre energiförbrukning och sluttemperaturer.

Längden på kraftigt isolerade rör kan begränsas 
genom att placera boosterenheten inom 10 m från 
lågtemperaturenheten eller luftkylarna. Material- och 
installationskostnaderna minskas på så sätt jämfört 
med konventionella system. Boosterpack för frys bör 
installeras inomhus.

Conveni-pack systemet finns i ett antal olika inomhusdelar:

• 4-vägs blåsande kassett - för de flesta applikationerna. Antalet utlopp kan anpassas mellan fyra och två, 
vilket optimerar distributionen och undviker luftstörningar som kan påverka driften av kylenheterna.

• Takupphängda enheter - kan användas där inga takuttag finns. 
• Kanalenheter - tillgängliga i versioner med högt och lågt ESP 9 för installationer där kontroll över distributionen 

krävs, till exempel gångar med kylenheter, eller som ett energieffektivt alternativ för att styra elektriska 
luftgardiner.
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8 Tryckförhållande.
9 Yttre statiskt tryck.

Boosterpack för frys
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Konventionellt system Systemet Conveni-pack

Inomhusenheter för luftkonditionering

Boosterenhet
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C o n v e n i - p a c k
Produktutbud

Utomhusdel Styrenhet

Boosterpack för frysInomhusenheter för luftkonditionering

Låg ESP kanalfläkt

4-vägs blåsande kassett Takmodell

Hög ESP kanalfläkt
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Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte 
och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin 
Europe N.V.. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna 
broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd 
garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller 
lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och 
tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att 
ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. 
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller 
indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller 
är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna 
broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe 
N.V.

Daikin Europe N.V:s kvalitetsstyrningssystem har 
godkänts av LRQA i enlighet med standarden 
ISO9001. ISO9001 rör kvalitetsförsäkran av 
konstruktion, utveckling och tillverkning liksom av 
produktrelaterade tjänster.

ISO14001 garanterar ett effektivtmiljöhanteringssystem 
som skyddar hälsan och miljön mot potentiell negativ 
inverkan från aktiviteter, produkter och tjänster och 
bidrar till att bevara och förbättra vår miljö.

Daikins enheter överensstämmer med samtliga 
Europa-direktiv gällande säkerhet av produkten.

Daikins unika position som tillverkare av 
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer 
och köldmedier har lett till att företaget är djupt 
engagerat i miljöfrågor. 
Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att bli 
den främsta leverantören av produkter som har 
liten påverkan på miljön. 
För att möta den utmaningen krävs ekologisk 
design och utveckling av ett brett utbud av 
produkter och ett energihanteringssystem, 
som resulterar i energibesparing och minskad 
mängd avfall. 

Daikins produkter distribueras av:

Daikin Sweden AB

Besöksadress: Björnstigen 87, Solna

Box 3076

SE-169 03 Solna, Sweden

Tel: +46 (0)8 649 55 40

www.daikin.se

DAIKIN ERBJUDER ETT STORT SORTIMENT AV KYLNINGSENHETER FÖR KOMMERSIELLA, PROFESSIONELLA OCH 

INDUSTRIELLA TILLÄMPNINGAR. DAIKIN KYLNINGSENHETER KOMBINERAR EFFEKTIVITET OCH PÅLITLIGHET 

MED ENKEL INSTALLATION OCH SKÖTSEL.

KONDENSORER FÖR HÖGA 
KAPACITETER

KOMMERSIELLA 
KONDENSORER

KOMPRESSORER KOMPRESSORRACK




