Conveni-Pack
Integrerat kyl- frys- värme- och luftkonditioneringssystem
»» Minska
energiförbrukningen
med upp till 50%
»» Lägre CO2-utsläpp
»» Lämplig för små och
medelstora butiker
»» Platssparande och
flexibel montering
»» Förbättrad komfort i
butiken
»» Låg ljudnivå

w w w.daik in.se

Conveni-Pack
CONVENI-PACK ÄR ETT KOMPAKT SYSTEM MED LÅG
LJUDNIVÅ SOM INTEGRERAR KYLNING I HÖG OCH
LÅG TEMPERATUR MED LUFTKONDITIONERING
(INKLUSIVE UPPVÄRMNING) TILL ETT ENDA SYSTEM.

Hjälper återförsäljare att sänka
energikostnaderna och minska
miljöpåverkan
Butiksägare står alltid inför ett växande behov av färskvaror,
färdigmat och kylda drycker. Samtidigt är miljökraven
strängare än någonsin, och energikostnaderna måste
hållas under kontroll. Conveni-Pack minimerar det totala
energibehovet genom sitt unika, integrerade arbetssätt för
kylning och luftkonditionering.

En helhetslösning för
små tillämpningar
Conveni-Pack är unikt på att kombinera kyl- och
luftkonditioneringsutrustning till en enda lösning med de
senaste kontrollerna och invertertekniken för att maximera
energieffektiviteten. Systemet kan anslutas till i grunden alla
användningsområden för kylning och är utrustat med ett
stort antal inomhusenheter för luftkonditionering,
för att bemöta kraven i alla typer av butiker.
En boosterenhet för kylning i låg
temperatur finns som tillval.

›› Inverterdrivna utomhusenheter
matchar systemets avgivning mot det
faktiska behovet för att nå optimal
effektivitet under alla förhållanden

Värmeåtervinning
Värmen som extraheras från kylaggregaten eller
evaporatorerna kan återanvändas för komfortuppvärmning
av affären... utan extra kostnad!

›› Conveni-Pack har stöd för ett stort
antal kyl- och diskenheter
›› Genom att värmen som extraheras
från de anslutna kylapparaterna
Värmeåtervinning

återvinns, och med hjälp av
sofistikerade kontroller, kan man nå
energibesparingar på upp till 50 %
eller mer.
›› Liten yta, färre rör, tyst drift: idealisk för
tätbefolkade stadsområden

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

2,20 m2
5,621 m2

Frysaggregat

Kylaggregat

Luftkonditionering

Ett flexibelt system för större
tillämpningar
Conveni-Packs modulära design gör att den kan
användas både i större och mindre affärer. En eller flera
utomhusenheter kan installeras genom hela byggnaden,
in- eller utvändigt.

Kapacitetsområde
Genom att kombinera Conveni-Pack och ZEASkondensorenheter kan den perfekta helhetslösningen
för uppvärmning, AC och kyla tillhandahållas för i stort
sett alla butikskoncept.

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 utomhusenheterna placeras ovanför eller
under kylenheterna, inne i byggnaden och med långa
rörledningar om så behövs.

Konfiguration och
installationsflexibilitet
Med Conveni-Pack-konceptet tillåts ett stort antal
installationsmetoder som passar alla de krav som finns
på plats:
› › Konfigurationer: Flera utomhusenheter 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
utomhusenheten och den kylnings- eller
luftkonditioneringsenhet som befinner sig längst
bort i kretsen kan vara upp till 130 m.
› › Höjd: Beroende på modell kan utomhusenheten
placeras upp till 35 m ovanför det lägsta skåpet/
inomhusenheten, eller upp till 10 m under det
högsta kylskåpet/luftkonditioneringsenheten.
›› Inne i byggnaden: En begränsad mängd ledningar
kan anslutas till Conveni-Pack-enheten för att
möjliggöra installation inuti en byggnad.

Kylkontrollsystem
Diagnostiskt verktyg
Behändigt verktyg som
ger lätt åtkomst till
huvuddriftdata, felkoder,
felhistorik och PCBhuvudinställningar.
Övervakningssystem

Modbus 2 ledningar »
RS-485

Kommunikationsdosa
Kraftfullt gränssnitt som ger möjlighet till
2-vägskommunikation med BMS/övervakningssystem från
tredje part via MOD - BUS. Möjliggör fjärråtkomst till alla
driftparametrar, samtidigt som det ger möjlighet att styra
kylenheterna på avstånd. Inställning av måltemperatur för
förångning, nollställning av felkod, enhet på och av och
drift med lågt ljud kan utföras på avstånd.

Servicekontroll typ III
Kraftigt serviceverktyg som
möjliggör övervakning av
alla driftsparametrar och ger
all information som behövs
för effektiv och verkningsfull
felsökning.

Funktioner i
Conveni-Packsystemet
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Genom att använda värmeåtervinning, optimerade
kontroller och toppmodern kompressorteknik, kan
Conveni-Pack minska den årliga energiförbrukningen
med upp till 50 % jämfört med konventionella system.
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Konventionellt system
Conveni-pack

Värmeåtervinning –
förbättrad komfort
Vär meåter vinningsfunktionen
ger
stora
energibesparingar genom att den tar den överblivna
värmen från kylsystemet och för den till ACinomhusenheterna. På så sätt förbättras komforten i
affären... gratis! Conveni-Pack kan ge komfort hela året
runt. Beroende på utomhustemperaturen kan systemet
arbeta i 4 olika lägen:

Läge 1: Vår och höst

Läge 2: Början av
uppvärmningssäsongen
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A+B-D=C

A+B=C

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

Läge 3: Årets kallaste dagar
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Total värmeåtervinning - kravet
på värme är lågt och överflödig
värme leds ut i luften.

Läge 4: Sommar
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A+B+D=C

Total värmeåtervinning - kravet på
värme överskrider den tillgängliga
återvunna värmen och extra
energi utvinns ur luften.
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A+B+C=D

Kyla - värme återvinns ur
byggnaden och överförs till luften.

Fallstudie

energi än den traditionellt
utrustade butiken i Cambre.
›› Koldioxidutsläppen minskades
också med mer än hälften

Energiförbrukning (kWh)

Wavre nästan 60 % mindre

Omgivningslufttemperatur
Elektricitet/värme CVP affär
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Resultatet:
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Månad (2008–2010)

Lågt ljud

Boosterenhet för frys

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:

En boosterenhet finns som tillval för att kunna ansluta
frysaggregat eller kylrum.

›› Användningen av scrollkompressorer, som är mycket
tystare än traditionella kompressorer.
›› Inverterkontroll av kompressorerna, som gör att de
kan köras i lägsta möjliga hastighet för att bemöta
kylbehovet, förbättra de allmänna ljudnivåerna och
få kompressorerna att sluta starta och stanna hela
tiden.
›› Särskilt designat ljudabsorberande hölje.
›› Inverterdrivna fläktar med optimerade blad och galler
för att minska turbulens och buller. Fläktarna vrids
i lägsta möjliga hastighet, utan bullriga starter och
stopp.
› › Ett programmerbart nattläge och åtskilliga lägen
för att ytterligare minska ljudnivån.

Värmeåtervinning

-35 C°

-10 C°

Omgivningslufttemperatur

Affärskedjan total driver ett nätverk med
490 bensinstationer längs de stora vägarna och
storstadsområdena i Belgien. Anläggningarna innehåller
servicebutiker där kunderna kan köpa ett antal frysta/
kylda maträtter och drycker. En typisk butik innehåller
en blandning av kylaggregat, kylskåp, ett frysrum, en
disk med display och komfortvärme-/kylenheter. 2008
utrustades Total-stationen i Wavre med Conveni-Pack.
Dess prestanda jämfördes med en liknande mack i
Cambre med traditionell uppsättning av kylning, kyla
och uppvärmning.

Daikin erbjuder ett stort sortiment av kylningsenheter för kommersiella,
professionella och industriella tillämpningar.
Daikins kylningsenheter kombinerar effektivitet och pålitlighet med
enkel installation och skötsel.

Inverterkontrollerade scrollkompressorer
öppnar vägen till VRV-tekniken för
kommersiell kylning.

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.

Dessa industriella kondensorenheter
är riktiga arbetshästar, som designats
för maximal prestanda på minimalt
utrymme.
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Zeas condensing
units

Condensing units
med mycket
variabel kapacitet

