
Conveni-pack
System med integrerad kyla, 
värme och luftkonditionering

Lämplig för bland annat restauranger, bensinmackar och livsmedelsbutiker.

 › Energiförbrukningen reduceras med upp till 50 %
 › Lägre associerade CO₂-utsläpp
 › Lämplig för små och medelstora butiker
 › Kan installeras både inomhus och utomhus

 › Förbättrad komfort i butiken
 › Låg ljudnivå
 › Värmeåtervinning
 › Integrerad värmepumpsfunktion
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Conveni-pack
Ett aggregat för kylsteg, 

luftkonditionering och värme, 

med värmeåtervinning och 

värmepumpsdrift.  
Allt detta kombinerat  

i ett kompakt system.

Sänker energikostnaderna och minskar 
miljöpåverkan
Samtidigt som behovet av kylda färskvaror, färdigmat och drycker ständigt ökar blir miljökraven allt 

strängare. Dessutom måste energikostnaderna hållas under kontroll. Conveni-pack är den naturliga 

lösningen. Tack vare sin unika, integrerade strategi för bevarande av livsmedel och värme/kyla för 

utrymmet minskar enheten det totala energibehovet.

En helt naturlig lösning med det naturliga 
köldmediet R744
Conveni-pack kombinerar kyl- och luftkonditioneringsutstrustning till en enda lösning med de 

senaste kontrollerna och invertertekniken för att maximera effektiviteten. Systemet är utrustat med 

kanalanslutna inomhusenheter för luftkonditionering för att möta kraven i alla typer av butiker. Det 

kan anslutas till i stort sett alla användningsområden för kyla. Daikin har ett separat sortiment av 

naturliga kondensorenheter för kyla och de finns tillgängliga för enheter med låg temperatur.

 › Inverterdrivna kompressorer ger optimal prestanda, tillförlitlighet och effektivitet under alla förhållanden för 

att matcha detaljhandelns miljökrav

 › Conveni-pack stöder ett flertal olika kylnings- och kylenheter

 › Eftersom värmen som extraheras från de anslutna kylapparaterna återvinns kan man nå energibesparingar 

på upp till 50% eller mer

 › Tack vare sina kompakta dimensioner och låga driftljud är Conveni-pack perfekt för tätbefolkade områden 

och stadsområden
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Värmeåtervinning
Värmen som extraheras från kylaggregaten 

eller förångarna kan återanvändas för 

komfortuppvärmning av butiken.

Minskad installationsyta 
Conveni-packs utomhusenheter är kompakta.  

Deras installationsyta kan vara upp till 40% mindre än 

andra lösningar på marknaden. Därför är det en perfekt 

lösning för situationer där utrymmet är begränsat.

MT-kyla Luftkonditionering

2.45 m²

1.47 m²

40 %  

mindre  
installationsyta

Värmeåtervinning

LT CO2 CCU
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Ett flexibelt system 

Conveni-packs modulära design gör att den kan användas både i större och mindre butiker. 

En eller flera utomhusenheter kan installeras i byggnaden, på insidan eller utsidan.



5

Konceptet Conveni-pack skapar en mängd olika möjligheter för installation.  

I och med kraven på låga ljudnivåer kan enheterna även installeras inne i byggnader.

Conveni-pack är ett flexibelt koncept som enkelt kan anpassas till olika projektkrav. Systemet kan 

grupperas in i block, rader samt distribueras i byggnader och monteras nära förångarna. Detta ger 

kostnadseffektiva installationer som uppfyller de specifika kraven i varje projekt.

Fördelar med fördelade system jämfört med 
centrala system

    Ökad redundans minskar riskerna

    Optimerad design för att minska köldmedieladdning

    Minskade rörledningsunderhåll, vilket möjliggör snabbare installation och minskade kostnader

    Ökad värmeåtervinningspotential och kapacitet på komfortkyla

Avstånd: förenklad rörläggning
I regel brukar man behöva installera upp till sex rör till MT-förångarna och HVAC-system.  

Med Conveni-pack behövs endast fyra rör för att uppfylla samma krav. 

Flexibilitet i både konfiguration och installation

STANDARDKONFIGURATION: SEX RÖR KONFIGURATION MED CONVENI-PACK: FYRA RÖR

BUTIK BUTIK BUTIK

BLOCK RADER DISTRIBUERAD
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   Expansionsmöjlighet – om de urpsrungliga kylkraven var 14,5 kW (eller lägre). Om du lägger till en Q-up Module 

kommer kapaciteten att kunna ökas till 21,0 kW – en ökning med kylbelastning på 45 % som läggs till det ursprungliga 

CO
2
 Conveni-pack.

   Ny energieffektiv kylning kräver en lägre minsta kylkapacitet för att säkerställa stabil temperaturreglering.

   Framtidssäker. Är du orolig för ökade klimattemperaturer? Du kan lita på Daikins innovation genom att använda en 

Q-up Module. Q-up ger den ultimata tryggheten, eftersom det garanterar systemets kylkapacitet, även under höga 

omgivningsförhållanden.

Upp till 35 meter ovanför inomhusenhet eller skåp
Upp till 130 meter från den mest avlägsna inomhusenheten eller skåp
Upp till 10 meter under inomhusenhet eller skåp

Systemplacering
   En begränsad mängd ledningar kan anslutas till Conveni-Pack-enheten för att 

möjliggöra installation inuti en byggnad

   Möjlighet att installera Conveni-pack i ett teknikrum*

   Statisk fläkttryck på kondensorn kan ökas upp till 78 Pa

   Anslutning av kanaler till kondensorenheten är tillåten

   Installation möjlig under eller över förångare

* Ett galler måste eventuellt monteras för frisklufttillförseln, och kanaler måste monteras på Conveni-pack-enheten (-erna)

Modell Kylkapacitet* HR-kapacitet

Q-up kan också enkelt 
adderas senare, som en del 
av en systemuppgradering

Modell Kylkapacitet* HR-kapacitet

DAIKIN CO2 CVP 
AC10

3 - 14,5 kW 22 kW
DAIKIN CO2 CVP 

AC10 + Q-up
3 - 21 kW 22 kW

* Kylkapacitet ges under följande villkor: Te = -10°C, 10 K SH och Tamb = 32°C

8,5 kW ny kyla tillagd, Q-up 
installerad på befintlig CO

2
 

CVP för ytterligare kapacitet

Befintligt butiksområde

KYLRUM KYLRUM

3 kW 3 kW 3 kW

4,5 kW4,0 kW

1,5 kW2 kW
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Diagnostiskt verktyg
Behändigt verktyg som ger lätt åtkomst till 
huvuddriftdata, felkoder, felhistorik och  
PCB-huvudinställningar.

Övervakningssystem

D-checker
Kraftigt serviceverktyg som möjliggör 
övervakning av alla driftsparametrar och ger 
all information som behövs för effektiv och 
verkningsfull felsökning.

Kylkontrollsystem

Serviceverktyg Beskrivning

D-checker Ett kraftfullt serviceverktyg som används för att övervaka, spela in, spela upp, kartlägga,  
importera och exportera operativa data, samt redigera datatiketter, kunddetaljer och språk.

Daikin Configurator Används för att ladda upp inställningar och gränssnittsspråk samt ladda ned alla inställningar från 
enheten för direkt eller konsulterande offline.

Mobilt övervakningsverktyg Används för att samla in realtidsdata samt spela in, spela upp och exportera.

E-doctor Mobil applikation som guidar servicetekniker vid felsökning, utförande av komponentkontroll 
och reparation.

Protokoll: 
Modbus RS485

Består av en 3x7 segmentsdisplay på 
huvudkretskortet så att man snabbt och 
enkelt kan se enhetens driftsdata.
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Funktioner hos 
Conveni-pack

   Swingkompressor
   Daikins unika CO

2
 swingkompressor ger den högsta isentropiska 

verkningsgraden på 69,5 %, samt den bästa prestandan för hermetiska 

kompressorer på marknaden

   Skyddad av fyra globala patent
   Bred driftkurva
   Överdimensionerad DC-motor för att kompressorn ska kunna arbeta 

under alla klimatförhållanden

   Inbyggd sugackumulator
   Två inbyggda ljuddämpare för att dämpa eventuella tryckpulser

   Oljeskålen såväl som oljedistributionen är på högtryckssidan
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11-12 MPa 7-8 MPa 3-4 MPa

Energibesparingar

Genom att använda värmeåtervinning, optimerade kontroller och toppmodern kompressorteknik kan Conveni-pack 

minska den årliga energiförbrukningen med upp till 50 % jämfört med andra tillverkares lösningar.

Högre effektivitet ger lägre energikostnader

Värmeåtervinning för ökad komfort
Värmeåtervinningsfunktionen ger stora energibesparingar eftersom den distribuerar den överblivna värmen från kylsystemet 

till AC-inomusenheterna. På så sätt förbättras komforten i affären. Conveni-pack ger komfort hela året runt. Beroende på 

utomhustemperaturen kan systemet arbeta i fyra olika lägen:

   Högt kompressionsförhållande

   Högre energiförbrukning

   Hög utsläppstemperatur

   Högre belastning på kompressorn

   Lägre förväntad livslängd

   Lägre kompressionsförhållande vid varje steg

   Lägre energiförbrukning

   Lägre utsläppstemperatur

   Lägre belastning på kompressorn

   Längre förväntad livslängd

KONVENTIONELL: ONE-STAGETEKNOLOGI DAIKIN: TVÅSTEGSTEKNOLOGI

Värmeåtervinning

22°C

+2°C +6°C 0°C

SOMMAR HÖST20°C

+2°C +6°C 0°C

Värmeåtervinning 
& värmepump

Värmeåtervinning

VINTER VÅR20°C 20°C

+2°C +2°C+6°C +6°C0°C 0 °C

50 % 
upp till

11-12 MPa 3-4 MPa
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Naturlig HVACR 4 Life
Ett projekt som vill främja innovativa  
HVACR-installationer med naturligt köldmedium.

MÅL

•  Öka antalet integrerade kyl- och luftkonditioneringssystem som använder naturliga köldmedier som har en lägre 

global uppvärmningspotential (GWP).

•  Öka medvetenheten hos installatörer, ingenjörer, kunder och allmänheten om potentialen i ett kombinerat 

luftkonditionerings- och kylsystem som använder CO2 som ett naturligt köldmedium.

•  Bidra till implementering av EU:s F-gasdirektiv.

Mer information finns på: naturalhvacr4life.eu  

ÅTGÄRDER

1. Visa livskraft
• testprototyp i Belgien som integrerar luftkonditionering och kyla med värmeåtervinning i 

verkliga miljöer

• installera, driva och övervaka det nya konceptet i europeiska stormarknader, belägna i  

både tempererade och varma klimatzoner (Tyskland och Spanien, respektive)

2. Organisera utbildningstillfällen för installatörer och kunder

3.  Hjälpa till att uppdatera definitionerna av standarder och energimärkningssystem  

för multifunktionella produkter genom att tillhandahålla information om testad  

riskhantering, förfaranden angående brandfarlighet och toxicitet hos naturliga  

köldmedier

4.  Utveckla en inomhusenhet av kassettyp med CO2 som bäst tillhandahåller komfortkyla 

och värme

5.  Undersöka potentialen för fryslager för att förbättra total ekvivalent påverkan på den 

globala uppvärmningen (TEWI)

Lågt ljud
Den grundläggande tekniken i Conveni-pack är lånad från vår marknadsledande VRV.  

Dessa maskiner har installerats i bullerkänsliga områden och bostadsområden sedan 1993.

Buller minimeras av:

 › användandet av swingkompressorer, som är mycket tystare än kolvkompressorer

 › inverterstyrning som gör att kompressorer kan anpassa sig exakt till belastningen

 › användandet av ljudabsorberande kompressorhöljen

 › användandet av inverterstyrda fläktar med variabel hastighet och optimerade blad samt galler. Dessa fläktar roterar 

med lägsta möjliga hastighet och varierar sitt varvtal utan bullriga start och stopp

 › automatisk aktivering av nattläge samt flertalet brusreduceringslägen
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Lågtemperaturaggregat
Valfria CO

2
-CCU är också tillgängliga för fjärr  

LT-applikationer (inte anslutna till Conveni-pack)

TILLVAL

Produktfördelar  
för slutanvändare

Varför ska man välja Conveni-pack?
  DX kyla, värme och rumskyla med CO

2
, för dem som 

kräver en helt naturlig lösning

  Värmeåtervinning och automatisk drift med värmepump 

för de kallare dagarna

  Fullt monterad och paketerad enhet, vilket ger låga 

ljudnivåer

  Massproducerad i Daikin Europes prisbelönta fabrik

  Alla enheter är fabriks- och driftstestade

  Alla enheter finns på lager, vilket innebär att vi kan 

erbjuda snabba leveranser

  Hermetisk swingkompressor med tvåstegskomprimering 

för lägre driftstemperaturer

  Överdimensionerad DC borstlös motorteknik för 

förbättrad tillförlitlighet och effektivitet

  Balanserar automatiskt kyla och rumsuppvärmning / 

kylbelastningar

  ”Plug and Play” -teknologi, minskad idrifttagning av  

”på plats”

  Optimerad styrlogik för tillförlitlighet och effektivitet

  Anpassningsbar styrning av förångningstemperatur

Värmeåtervinning

LT CO2 CCU

Plugin LT-enheter visas upp med 
propan- eller LT-kondensorenheter 
med CO₂ finns tillgängliga för att 
tillgodose även fryskapacitetsbehov.
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Daikin Refrigeration

Daikin Europe N.V. är en stor europeisk tillverkare av 
luftkonditionering, värmesystem och kylutrustning. 
Företaget har cirka 5 500 anställda i hela Europa 
och har stora fabriker baserade i Belgien, Tjeckiska 
republiken, Tyskland, Italien, Turkiet och Storbritannien. 
Globalt sett är Daikin kända för sin nytänkande syn på 
produktutveckling och den oöverträffade kvaliteten 
och mångsidigheten i de integrerade lösningarna.

Daikin Chemicals är en av världens främsta tillverkare 
av fluorokemikalieprodukter och är en ledande expert 
inom området. Vi strävar efter att finna nya möjligheter 
för hushåll och industri genom att göra det mesta av 
fluoregenskaperna med vår egen exklusivt utvecklade 
teknik.

Daikin Chemicals
Hubbard Products Ltd. är en av Storbritanniens 
ledande designers, tillverkare och leverantörer av 
kommersiella kylanläggningar. De har fått ett gott rykte 
tack vare sina innovationer och goda design.

Tewis är ledande inom design och konstruktion av 
kylsystem. Utöver sin expertis inom anpassad styrning 
(inklusive övervakning) erbjuder Tewis även kompletta 
helhetslösningar för kyl- och klimattillämpningar.  
De senaste åren har Tewis fokuserat på att utveckla ett 
utbud av CO

2
-baserade kylsystem och har etablerat 

en långvarig relation med spanska och portugisiska 
livsmedelsleverantörer. Företagets mål och filosofi har 
tidigare varit att få hög tillförlitlighet och möjliggöra 
enastående energibesparingar för sina kunder.

AHT utvecklar, tillverkar och säljer kyl- och frysdiskar 
som är speciellt lämpade för livsmedelsbutiker.  
Företaget hanterar stora konton som inkluderar stora 
livsmedelskedjor världen över och arbetar ständigt 
med att utveckla och lansera nya innovativa produkter 
som uppfyller butikernas krav. 

Kylspecialisten Zanotti grundades 1962. Med över 50 års 
erfarenhet i branschen täcker de behöven för kommersiell 
och industriell kyla, såväl som för transport av färska och 
frysta produkter. Zanotti revolutionerade kylvärlden när 
de införde Uniblock – en allt i ett Plug & Play-kylenhet 
för kylrum. Idag har företaget mer än 600 anställda, tre 
produktionsanläggningar och en årlig omsättning på  
ca 130 miljoner euro.


