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Conveni-Pack
Ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού

 

 » Μείωση κατανάλωσης 
ενέργειας έως και 50%!

 » Χαμηλότερες 
ισοδύναμες εκπομπές 
CO2 

 » Κατάλληλο για μικρού 
ή μεσαίου μεγέθους 
εφαρμογές

 » Εξοικονόμηση χώρου 
και ευελιξία στην 
εγκατάσταση

 » Βελτιωμένη άνεση 
μέσα στο κατάστημα

 » Χαμηλή στάθμη 
θορύβου



Conveni-Pack 
ΤΟ CONVENI-PACK ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ συμπΑγέσ 

συσΤΗμΑ ΧΑμΗΛΟυ ΘΟΡυΒΟυ ΤΟ ΟπΟΙΟ 

ΕΝσΩμΑΤΩΝΕΙ ΕπΑγγΕΛμΑΤΙκή ΨυΞΗ υΨΗΛΗσ 

κΑΙ ΧΑμΗΛΗσ ΘΕΡμΟκΡΑσΙΑσ κΑΙ κΛΙμΑΤΙσμΟ 

(συμπΕΡΙΛΑμΒΑΝΟμΕΝΗσ ΘΕΡμΑΝσΗσ) σΕ ΕΝΑ 

συσΤΗμΑ.

Βοηθώντας τους λιανοπωλητές 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στην προστασία του περιβάλλοντος
Οι λιανοπωλητές αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη ανάγκη 

για φρέσκα προϊόντα, έτοιμα γεύματα και παγωμένα ποτά. 

Ταυτόχρονα οι περιβαλλοντικές και οι χωροταξικές απαιτήσεις 

είναι πιο αυστηρές από ποτέ και τα ενεργειακά κόστη πρέπει να 

είναι υπό έλεγχο. Το Conveni-pack ελαχιστοποιεί τις συνολικές 

ενεργειακές απαιτήσεις λόγω της μοναδικής, ολοκληρωμένης 

προσέγγισης επαγγελματικής ψύξης και του κλιματισμού. 

Μια συνολική λύση για 
μικρές εφαρμογές
Το Conveni-pack παρέχει μοναδικό συνδυασμό εξοπλισμού 
ψύξης και κλιματισμού σε μια συνολική λύση, χρησιμοποιώντας 
τον πιο μοντέρνο έλεγχο και την τεχνολογία inverter 
ώστε να μεγιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση. 
Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί σχεδόν 
σε όλες τις εφαρμογές ψύξης και 
παρέχεται με μια ευρεία 
γκάμα εσωτερικών 
κλιματιστικών 

μ ο ν ά δ ω ν , 
ώστε να πληρούνται όλες οι 
απαιτήσεις των καταστημάτων. 
μια προαιρετική booster μονάδα 
διατίθεται για ψύξη χαμηλής θερμοκρασίας.



 ›  Οι εξωτερικές μονάδες με inverter 

προσαρμόζουν την απόδοση του 

συστήματος στις πραγματικές 

απαιτήσεις ώστε να επιτυγχάνεται 

βέλτιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες

 ›  Το Conveni-pack υποστηρίζει μια 

μεγάλη ποικιλία μονάδων ψύξης

 ›  με την ανάκτηση της θερμότητας 

που έχει εξαχθεί από τις συνδεδεμένες 

συσκευές ψύξης και με τη χρήση 

μοντέρνων συστημάτων ελέγχου, μπορεί 

να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας 

της τάξεως του 50% ή περισσότερη.

 › μικρό αποτύπωμα, μειωμένες 

σωληνώσεις, αθόρυβη 

λειτουργία: ιδανικό για αστικές, 

πυκνοκατοικημένες περιοχές

Ανάκτηση θερμότητας
Η θερμότητα που εξάγεται από της βιτρίνες ψύξης ή από τους 

εξατμιστές μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για θέρμανση 

του καταστήματος...χωρίς επιπλέον έξοδα! 

Μειωμένο εμβαδόν
Η εξωτερική μονάδα Conveni-pack είναι συμπαγής σε 

σύγκριση με τα συνήθη συστήματα. Το εμβαδόν της είναι 

60% μικρότερο, επιτρέποντας τη χρήση της μονάδας αυτής 

σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.

Ανάκτηση  
θερμότητας

κατάψυξη συντήρηση κλιματισμός

5,621m2

2,20m2



Ένα ευέλικτο σύστημα για 
μεγαλύτερες εφαρμογές
Ο τμηματικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων του Conveni-

pack επιτρέπει τη χρήση σε μικρότερα και σε μεγαλύτερα 

καταστήματα. μια ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες 

μπορούν να εγκατασταθούν σε όλο το κτίριο, στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό.

Εύρος απόδοσης
Διατίθενται δύο τύποι εξωτερικών μονάδων με 

διαφορετική απόδοση ψύξης και ανάκτησης θερμότητας. 

με το συνδυασμό της μονάδας Conveni-pack και των 

μονάδων συμπύκνωσης ZEAS, μπορεί να παρέχεται η 

βέλτιστη συνολική λύση για θέρμανση, κλιματισμό και 

ψύξη, σχεδόν για οποιοδήποτε κατάστημα.



Ευελιξία στην τοποθέτηση
Η αρθρωτή δομή του συστήματος Conveni-pack 
μεγιστοποιεί την ευελιξία στην εγκατάσταση. Οι εξωτερικές 
μονάδες μπορούν να είναι ομαδοποιημένες σε μπλοκ ή 
σε σειρές ή να είναι κατανεμημένες στο κτίριο, ώστε να 
πληρούνται οι ξεχωριστοί περιορισμοί εγκατάστασης. 
Επιπλέον, οι εξωτερικές μονάδες μπορούν να βρίσκονται 
πάνω από ή κάτω από τα ερμάρια ψύξης, στο εσωτερικό 
του κτιρίου και εάν απαιτείται μπορούν να έχουν μεγάλες 
διαδρομές σωληνώσεων. 

    

Διαμόρφωση και ευελιξία στην 
εγκατάσταση
Το σχέδιο Conveni-pack επιτρέπει μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων 

εγκατάστασης ώστε να εξυπηρετείται το εύρος συνθηκών που 

απαιτείται στην εγκατάσταση:

 › Διαμορφώσεις: πολλαπλές εξωτερικές μονάδες μπορούν να 

τοποθετούνται ώστε να γίνεται η καλύτερη χρήση του διαθέσιμου 

χώρου, σε μπλοκ, σε σειρές ή για κατανομή γύρω από το κτίριο, 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαδρομές σωληνώσεων.

 › Απόσταση: το μήκος της σωλήνωσης μεταξύ της εξωτερικής 

μονάδας και του πιο απομακρυσμένου ερμαρίου ψύξης ή της 

εσωτερικής μονάδας κλιματισμού στο κύκλωμα μπορεί να 

ανέρχεται σε έως 130m.

 › Ύψος :  ανάλογα με το μοντέλο, η εξωτερική μονάδα 

μπορεί να τοποθετείται σε έως 35m πάνω από το χαμηλότερο 

ερμάριο/τη χαμηλότερη εσωτερική μονάδα, ή έως 10m κάτω 

από το υψηλότερο ερμάριο ψύξης/ τη μονάδα κλιματισμού.

 › Στο εσωτερικό του κτιρίου: ένας περιορισμένος αριθμός 

αγωγών μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα Conveni-pack ώστε 

να επιτρέπεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό ενός κτιρίου.



Conveni-Pack
Χαρακτηριστικά 
του συστήματος
Ενεργειακή αποδοτικότητα
με τη χρήση της ανάκτησης θερμότητας, 

βελτιστοποιημένων ελέγχων και προηγμένης τεχνολογίας 

συμπιεστών, το Conveni-pack μπορεί να μειώσει την 

ετήσια ενεργειακή κατανάλωση έως και 50%, σε σύγκριση 

με τα συμβατικά συστήματα

πλήρης ανάκτηση θερμότητας - η 
απαίτηση θέρμανσης επιτυγχάνεται 
εξ' ολοκλήρου από την ανακτημένη 

θερμότητα.

μερική ανάκτηση θερμότητας - η 
απαίτηση θέρμανσης είναι χαμηλή 

και η επιπρόσθετη θέρμανση 
μεταφέρεται στον αέρα.

Λειτουργία 3: Οι πιο κρύες 
ημέρες του έτους

Λειτουργία 4: 
Καλοκαίρι

Λειτουργία 2: Έναρξη της 
χειμερινής περιόδου
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Βελτιωμένη άνεση ανάκτησης 
θερμότητας
Η λειτουργία ανάκτησης θερμότητας παρέχει μεγάλη 

ενεργειακή εξοικονόμηση μεταφέροντας την άχρηστη 

θερμότητα από το σύστημα ψύξης και παρέχοντας την 

στις εσωτερικές μονάδες κλιματιστικών. έτσι βελτιώνεται 

- δωρεάν - η άνεση μέσα στο κατάστημα! Το Conveni-

pack μπορεί να παρέχει άνεση κατά τη διάρκεια όλου 

του χρόνου. Ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, 

το σύστημα μπορεί να έχει 4 διαφορετικές λειτουργίες:

Ψύξη - η θερμότητα εξάγεται από 
το κτίριο και μεταφέρεται στον αέρα.

πλήρης ανάκτηση θερμότητας - η απαίτηση 
θέρμανσης υπερβαίνει τη διαθέσιμη 

ανακτημένη θερμότητα και επιπρόσθετη 
ενέργεια απάγεται από τον αέρα.
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Ηλεκτρική κατανάλωση παραδοσιακό κατάστημα

Θέρμανση παραδοσιακό κατάστημα

Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος

Ηλεκτρική κατανάλωση/θέρμανση Κατάστημα CVP
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Παράδειγμα εφαρμογής
Η Total λειτουργεί ένα δίκτυο 490 πρατηρίων βενζίνης 
κατά μήκος όλων των βασικών οδών και στις μεγάλες 
μητροπολιτικές περιοχές στο Βέλγιο. Αυτές οι εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνουν καταστήματα όπου οι πελάτες μπορούν 
να αγοράσουν μια ποικιλία κρύων και κατεψυγμένων 
προϊόντων και ποτών. ένα τυπικό κατάστημα περιλαμβάνει 
έναν συνδυασμό ψυγείων βιτρινών, έναν θάλαμο 
ψύξης, έναν πάγκο βιτρίνα και μονάδες κλιματισμού - 
θέρμανσης/ψύξης. Το 2008, ο σταθμός της Total στην 
Wavre εξοπλίστηκε με Conveni-pack. έγινε σύγκριση της 
απόδοσης του με έναν παρόμοιο σταθμό στην Cambre με 
παραδοσιακή εγκατάσταση ψύξης και θέρμανσης. 

Το αποτέλεσμα:
 › μεταξύ Ιουνίου 2008 και 

Φεβρουαρίου 2010, ο 

εξοπλισμένος σταθμός με 

Conveni-pack στην Wavre 

χρησιμοποίησε περίπου 60% 

λιγότερη ενέργεια από ότι το 

παραδοσιακά εξοπλισμένο 

κατάστημα στην Cambre. 

 › Οι εκπομπές CO
2
  επίσης 

μειώθηκαν κατά περισσότερο 

από το ήμισυ, την ίδια 

χρονική περίοδο.

Ενισχυτική μονάδα ψύξης
Διατίθεται μια προαιρετική ενισχυτική μονάδα ώστε να 

επιτρέπεται η σύνδεση βιτρινών η θαλάμων κατάψυξης.

Ανάκτηση  
θερμότητας

-35°C

-10°C

Χαμηλός θόρυβος
Η τεχνολογία στην καρδιά του Conveni-pack μοιάζει με αυτή 
του VRV®, το οποίο εγκαθίσταται εδώ και αρκετά χρόνια σε 
αστικές και ευαίσθητες στο θόρυβο περιοχές. Ο θόρυβος 
ελαχιστοποιείται μέσω:

 › της χρήσης σπειροειδών συμπιεστών, οι οποίοι είναι 
χαμηλότερης στάθμης θορύβου από τους παραδοσιακούς 
συμπιεστές.

 › ελέγχου των συμπιεστών με Inverter, το οποίο τους 
επιτρέπει να λειτουργούν στην κατώτερη δυνατή 
ταχύτητα ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ψύξης, 
βελτιώνοντας τα συνολικά επίπεδα θορύβου και 
εξαλείφοντας τις συνεχείς εκκινήσεις και παύσεις του 
συμπιεστή.

 › ειδικά σχεδιασμένου περιβλήματος απορρόφησης θορύβων.
 › ανεμιστήρων με Inverter και με βελτιστοποιημένα 

πτερύγια και πλέγματα ώστε να μειώνονται η τυρβοειδής 
ροή και ο θόρυβος. ανεμιστήρων που περιστρέφονται 
στις χαμηλότερες δυνατές ταχύτητες, χωρίς θορυβώδεις 
εκκινήσεις και παύσεις.

 › προγραμματιζόμενης νυχτερινής λειτουργίας και 
επιπλέον λειτουργιών μείωσης θορύβου, ώστε να 
μειώνονται περαιτέρω τα επίπεδα θορύβου.



Η Daikin προσφέρει μια ευρεία γκάμα μονάδων ψύξης για εμπορικές, 

επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οι μονάδες ψύξης της Daikin 

συνδυάζουν την απόδοση και παύσεις την αξιοπιστία με την εύκολη 

εγκατάσταση και συντήρηση.

Εμπορικές μονάδες 
Συμπύκνωσης

Μονάδες 
Συμπύκνωσης Zeas

Οι σπειροειδείς συμπιεστές με έλεγχο 

Inverter ανοίγουν την πόρτα στην 

τεχνολογία VRV® για εμπορική ψύξη.

Οι μονάδες συμπύκνωσης "εύκολης 

εγκατάστασης και άμεσης χρήσης" 

προσφέρουν μια τέλεια λύση για 

εταιρείες που χρειάζονται ένα 

εξαιρετικά συνεπτυγμένου μεγέθους, 

απλό και οικονομικά προσιτό 

σύστημα."

Μεγάλη μονάδα 
συμπύκνωσης 

μεταβλητής απόδοσης
Αυτές οι βιομηχανικές μονάδες 

συμπύκνωσης είναι πραγματικοί 

δυνατοί εργάτες, σχεδιασμένοι για 

μέγιστη απόδοση σε ελάχιστο χώρο.

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Βέλγιο - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Τα προϊόντα της Daikin διανέμονται από:

Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί 
προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του 
παρόντος φυλλαδίου βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία ρητή 
ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για 
συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου και των προϊόντων (και υπηρεσιών) που 
παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η 
Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια 
του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το 
σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

FSC

ECPEN10-742

Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο πρόγραμμα 
πιστοποίησης Eurovent για κλιματιστικά μηχανήματα 
(AC), Ψύκτες με ψυκτικό υγρό (LCP) και Τοπικές 
κλιματιστικές μονάδες (Fan Coil, FC). Τα πιστοποιημένα 
δεδομένα των πιστοποιημένων μοντέλων παρατίθενται 
στον κατάλογο Eurovent. Οι μονάδες Multi είναι 
πιστοποιημένες από την Eurovent για συνδυασμό με έως 
2 εσωτερικές μονάδες.

Η ξεχωριστή θέση της Daikin στον κλάδο των 
κατασκευαστών κλιματιστικών, συμπιεστών και ψυκτικών 
συνέβαλε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της εταιρείας για τα 
θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. 
Εδώ και αρκετά χρόνια, η Daikin έχει θέσει ως στόχο να 
κατακτήσει την πρώτη θέση στην παροχή προϊόντων 
που προκαλούν την ελάχιστη δυνατή βλάβη στο 
περιβάλλον. Η πρόκληση αυτή απαιτεί την υιοθέτηση 
μιας οικολογικής προσέγγισης κατά το σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη μεγάλου εύρους προϊόντων και 
ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας που έχει σαν 
συνέπεια την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση 
των αποβλήτων. 
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