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Livsmedelsdistributionscentral

ZEAS 
kondensorenheter

Kylrumsförvaring

Kyltankshall

Stormarknad

Se mer om våra kylningsprojekt på http://www.daikin.se/references/
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Ledande inom 
kommersiella och 
industriella lösningar för 
kylning
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Vi kan kylning -  
inifrån och ut

Hos Daikin, strävar vi efter att tillhandahålla våra kunder 
högeffektiva, tekniskt avancerade system som sparar 
utrymme och är enkla att installera. 

Du hittar våra kondensorenheter för kylning och 
värmeåtervinningslösningar i hjärtat av kylsystemet 
i alla typer av butiker, restauranger, hotell och 
livsmedelsproduktionsmiljöer. Men vi vet att varje 
system som vi installerar har sina egna specifika krav. 
Det är av den anledningen som vi har ett flexibelt 
utbud av erkända produkter för ett stort antal 
applikationer.

Vi använder oss av industriledande tekniker för att få 
en total tillförlitlighet med en ultimat effektivitet och 
som även minimerar miljöpåverkan. Våra modulära 
ZEAS-system använder vår beprövade och testade 
VRV-teknik så att du kan skapa ett kombisystem som 
använder 50% mindre energi. Vårt Conveni-Pack 
värmeåtervinningssystem använder spillvärmen 
från kylutrustningar för att värma på andra platser. 
Innovativa lösningar som dessa gör Daikin till din 
perfekta kylningspartner.

Att bevara vår miljö är ett fundamentalt mål för 
Daikin. Vi kör vår verksamhet enligt ”gröna” principer 
eftersom det innebär både ekonomiska och ekologiska 
inriktningar. Genom att utveckla våra produkter och 
integrerade lösningar för att arbeta mer effektivt, 
kommer vi också att hjälpa våra kunder med att minska 
sina koldioxidutsläpp och sänka sina driftskostnader.
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Verktyg och plattformar
På denna sida hittar du 
ett urval av program och 
appar som du kan ladda 
ner, så att när du befinner 
dig på plats har du alla 
svar som du behöver 
direkt i handen.

Programvara för kylning

Xpress programvara för kylning

Användarvänlig programvara som är lätt att förstå 
för ZEAS-kondensorenheter, Conveni-Pack och 
kommersiella kondensorenheter. Dess detaljerade 
rapport innehåller en lista på material, rör- och 
inkopplingsscheman, samt enhetsalternativ. 

 

Daikin E–data app för pekplatta

Läs på ditt språk vilka Daikin-produkter som finns på 
din marknad. 

Daikin app till iPhone som visar felkoder

Välj en familj av Daikins produkter för att få en 
förklaring över alla felkoder och deras potentiella 
felorsaker. Denna app ger dig även resistansvärdet 
som är beroende av mätsondens temperatur.
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Ecodesign-direktivet

EU:s Ecodesign-direktiv 2009/125/EC är framtaget 
för att stimulera marknaden att använda effektivare 
produkter. Direktivet hjälper även tillverkare att 
acceptera en bättre definition för effektiviteten hos 
fjärrkondensorutrustningar som har saknats fram 
till nu. Hos Daikin är vi engagerade med reglerna i 
Ecodesign och har redan gått i bräschen genom att 
införa flera nya tekniker.

F-gasförordningen

Den nya F-gasförordningen har trätt i kraft den 1 
januari 2015 och kräver en fasad sänkning av HFC 
från 2015 till 2030 baserat på ett kvotsystem och med 
förbud mot höga GWP köldmedier i vissa sektorer. 
Från den 1 januari 2020, kommer F-gaser med 
ett GWP över 2500 att förbjudas så snart som 
köldmediemängden når upp till en CO2-motsvarighet 
på mer än 40 ton.
Användningen av återvunnet R-404A är tillåtet fram 
till 1 januari 2030, så det kan fortfarande användas i 
kylsystem.

Kapacitetsstyrning genom inverter

Vi har infört inverterteknik på våra 
utomhuskompressorer och fläktar för att erhålla 
optimal styrning vid fluktuerande laster i kylda 
inneslutningar. Dessa levererar lägre energiförluster än 
traditionella 
AC-enheter.

Ekonomifunktion

Ekonomifunktionen i våra kylningsprodukter ger två 
huvudsakliga fördelar. Den höjer förångarens kapacitet 
samtidigt som mindre absorberad effekt krävs. 
Ekonomifunktionen sänker även utsläppstemperaturen 
vilket sparar energi och är fördelaktigt för kompressorn.

Flytande höjdtryck

När omgivningstemperaturen och belastningen 
för ZEAS kondensorenhet sjunker kommer den att 
automatiskt ändra varvtalen på inverterkompressorn 
och fläkten samt kondenstemperaturen. Detta 
kommer att sänka systemets energiförbrukning.

Anpassningsbar förångningstemperatur

För att sänka energiförbrukningen kan den 
konfigurerade förångningstemperaturen på ZEAS 
höjas via en extern signal.

I nattläge kan luftridåer stoppas och därigenom 
sänka belastningen med 1/3. Det innebär att 
förångarspolen är nu överdimensionerad och det finns 
risk för att godset fryses. För att undvika detta kan 
förångartemperatur på ZEAS nu höjas till 3°C.

ZEAS är även idealisk för snabbfrysning av produkter 
ner till den erforderliga förvaringstemperaturen. 
Belastningen kommer att vara hög under 
nerkylningstiden. När temperaturen på produkten når 
önskad temperatur kommer belastningen att sänkas. 
Förångningstemperaturen kan sedan höjas för att 
upprätthålla den temperaturen.

Agerar före 
lagstiftningen

Krav och regler
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Kort om fördelarna med ZEAS:

 › Anslut valfritt antal styrbara skåp
 › Optimal energieffektivitet vid dellast
 › Lågt ljud
 › Kompakt konstruktion som tar liten plats
 › Lämplig för installation inomhus och utomhus
 › Enkel att installera, kortare monteringstid
 › Optimerad för köldmedium R-410A 

Där friskluft är viktig för hälsan
 
Förvaringen av färskvaror spelar en viktig roll här. Det är 
av den anledningen som Municipal Hospital ville ha en 
speciell kylningsteknik: ZEAS.  
Det innefattade enheter med lägre driftljud, 
upptog liten golvyta, som var lätta att installera, och 

tillät en kombination av frysskåp och kylare med 
medeltemperatur. 

Sälj organiskt för hållbar verksamhet

En organisk marknad ska inte bara sälja hållbara 
livsmedelsprodukter utan bör även använda grön 
energi, och det så lite som möjligt.  
Det var inte bara på grund av samvete och image som 
Bergfeld’s Biomarkt i Bonn valde ZEAS från Daikin. 
Ändringen från sex konventionella kylenheter till 
ZEAS har även lett till ekonomiska fördelar: företaget 
lyckades göra energibesparingar på upp till 50 procent.

Hotel 47°. Ett boutiquehotell kyler ner sina 
energikostnader 

Att minska driftskostnaderna är en allt viktigare drivkraft 
för besöksnäringen. Hotel 47° i Konstanz, Tyskland, 
öppnade sin verksamhet i våras. Det stoltserar inte 
bara med vara ett trendigt designhotell med vidsträckt 
utsikt över Rhen, utan också om hur man använder 
det senaste inom innovativ och effektiv teknik.                

Kylsystem med flexibel kombination

Separata grupper för medel- och lågtemperaturkylning, var och en 

med multipla skåp och olika temperaturer. Denna flexibilitet och 

energibesparing på upp till 50 procent är bara möjlig med ZEAS.

2°C utrymme

7°C skyltutrymme

ZEAS  

(kylning i medelhög temperatur)

-20°C frysutrymme

-18°C frysskylt

ZEAS  

(kylning i låg temperatur)

ZEAS inverter kondensor-    enhet
kylning vid medel- och lågtemperatur        med mindre energi

Oavsett om det är restauranger, stormarknader eller 
eventhallar – ZEAS från Daikin är lika individuell 
som kraven från de industrier som de används i. 
ZEAS har en inverter scrollkompressor som sänker 
energiförbrukningen med upp till 30%. Och en enhet 
kan både kyla och värma, vilket minimerar din 
investering i anläggningen.



9

Kiel Municipal Hospital
 

Placering av ZEAS och de två boostrarna

Bergfeld’s Biomarkt, Bonn

Kylningsenheter i 

försäljningsområdet; entré

Hotel 47°, Konstanz

Kylningsenheter för 

restaurangkök

LREQ-BY1

ZEAS inverter kondensor-    enhet
kylning vid medel- och lågtemperatur        med mindre energi

Hotellet valde att installera Daikins ZEAS-system. 
Den integrerade inverterdrivna, kommersiella 
kylkondensorenheterna uppfyller hotellets behov för 
kylförvaring och djupfrysning, tack vare dess höga 
energieffektivitet, kompakta design samt ”plug and 
play”-funktioner.

Oöverträffad kvalitet, oslagbar effektivitet: dessa 
fördelar är välkända för kunder och installatörer. 
Varför? Eftersom man i planering och upphandling av 
kylteknik, söker sig till energibesparingspotentialer och 
större flexibilitet.

ZEAS löser många problem som finns på traditionella 
kombinationer av kylsystem. Lösningen är baserad 
på VRV-teknik, vilket ger ZEAS dess fotfäste inom 
kommersiell kylning.

Booster 
ZEAS kan förinställas att köras i medel- och låga 
kylmoder. Med hjälp av boostern är det möjligt att ha 
medel- och lågtemperaturkylning i ett system.
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LREQ8-12BY1

ZEAS kondensorenhet

Kyllösning för medelstora till stora kapacitetsbehov med 
en erkänd VRV-teknik 
 

 › Perfekt lösning för alla kyl- och frystillämpningsområden med variabla 
belastningsförhållanden och höga krav på energieffektivitet. Används 
särskilt till livsmedelsaffärer, kallförvaring, kylaggregat och frysar etc.

 › DC-inverterscrollkompressor med ekonomifunktion leder till hög 
energieffektivitet och pålitlig prestanda

 › Minskat koldioxidutsläpp tack vare användningen av R-410A som 
köldmedium och låg energiförbrukning

 › Fabrikstestad och förprogrammerad för snabb och enkel installation 
och driftsättning

 › Ökad installationsflexibilitet tack vare begränsade mått
 › Låg ljudnivå, inklusive ”nattlägesdrift”
 › För en låg fryskapacitet kan en enkel ZEAS-enhet anslutas till en 
boosterenhet

 › Multikombination av 2x 15HP eller 2x 20HP resulterar i färre rör och 
därigenom kortare installationstid

Kylning med medel- eller 
lågtemperatur

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20 30 40

System Utomhusenhet modul 1 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Utomhusenhet modul 2 - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Kylkapacitet Medeltemperatur Nom. kW 12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9 67,8 75,8

Låg temperatur Nom. kW 5,51 6,51 8,33 10,0 10,7 13,9 15,4 27,8 29,6

Ineffekt Medeltemperatur Nom. kW 5,10 6,56 8,76 10,6 12,0 15,2 17,0 30,4 34,0

Låg temperatur Nom. kW 4,65 5,88 7,72 9,27 9,89 12,8 14,1 25,6 27,6

Mått Enhet Höjd mm 1.680 -

Bredd mm 635 930 1.240 -

Djup mm 765 -

Vikt Enhet kg 166 242 331 337 -

Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar -

Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor -

Slagvolym m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8 -

Varvtal varv/min 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960 -

Uteffekt W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400 -

Startmetod Direkt online (inverterdriven) -

Kompressor 2 Varvtal varv/min - 2.900 -

Uteffekt W - 3.600 -

Kompressor 3 Varvtal varv/min - 2.900 -

Uteffekt W - 3.600 -

Fläkt Typ Propellerfläkt -

Antal 1 2 -

Luftflöde Kyla Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240 -

Fläktmotor Uteffekt W 350 750 350 750 -

Drivning Direktdriven -

Fläktmotor 2 Uteffekt W - 350 750 -

Ljudtrycksnivå Nom. dBA 55,0 56,0 57,0 59,0 61,0 62,0 63,0 65,0 66,0

Driftområde Förångare Kyla Min.~Max. °CTT -45~10 -~-

Omgivningstemperatur Min.~Max. °C -20~43 -~-

Köldmedium Typ / GWP R-410A / 2.087,5 -

Mängd kg 5,2 7,9 11,5 -

Mängd TCO
2
Eq 10,9 16,5 24,0 -

Styrning Elektronisk expansionsventil -

Köldmedieolja Typ Daphne FVC68D -

Påfylld volym l 1,7 §$ 2,5 1,7 §$ 2,1 §$ 3,0 1,7 §$ 2,1 §$ 4,0 -

Röranslutningar Vätska 50 m eller mindre ø 9,5 C1220T ø 12,7 C1220T (Anslutning för hårdlödning) ø 19,05 C1220T

50~130m ø 9,5 C1220T (Anslutning för hårdlödning) ø 12,7 C1220T ø 19,05 C1220T 

Gas 50 m eller mindre ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

50~130m ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415 /-/-

Ström Driftström (RLA) Nom. A 7,1/-/- 9,2/-/- 5,3/7,5/- 7,4/7,9/- 9,8/8,3/- 7,0/8,2/8,2 9,5/8,4/8,4 -/-/-

Ström - 50 Hz Startström (MSC) A - 74 75 84 109 115

* innehåller fluorerande växthusgas
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Booster med ZEAS: 
Kylning med MEDEL + LÅG TEMPERATUR

Booster Booster

Booster med Conveni-Pack:  
MEDIUM + LÅG TEMPERATUR kylning + luftkonditionering + Biddle luftridåer

2°C 8°C

-19°C

Booster

-20°C

Booster

Lågtemperaturkyla LCBKQ-AV1 3
Kylkapacitet Nom. kW 3,35
Mått Enhet Höjd mm 480

Bredd mm 680
Djup mm 310

Vikt Enhet kg 47
Kompressor Typ Hermetiskt tillsluten swing-kompressor

Slagvolym m³/h 10,16
Antal varv varv/min 6.540
Uteffekt W 1.300
Startmetod Direkt online (inverterdriven)
Frekvens PÅ/AV Mindre än 6 gånger/timme

Fläkt Typ Propellerfläkt
Luftflöde Kyla Nom. m³/min 1,6

Driftområde Förångare Kyla Min.~Max. °CTT -45~-20
Omgivningstemperatur Min.~Max. °C -15~43

Köldmedium Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Styrning Elektronisk expansionsventil

Köldmedieolja Typ Daphne FVC50K + FVC68D
Påfylld volym l 0,85 / 0,5

Röranslutningar Rörledningslängd System Booster-enhet - IU 30 m eller mindre
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240

 (1) Förångningstemp. -35°C; utomhustemp. 32°C; sug SH 10K; mättad temp. för urladdning av boosterenhet -10°C 
 (2) Dess funktion förlitar sig på fluorerande växthusgas

Boosterenhet

 › En boosterenhet gör det möjligt att ansluta frysdiskar/
frysrum till ZEAS- och Conveni-Pack-utomhusenheter

 › Minskade krav på rör, från 4 till 2 rör, jämfört med ett 
konventionellt system

 › Drift med lågt ljud sänker ljudstörningarna signifikant 

LCBKQ3AV19

2°C 8°C

-19°C -20°C
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Conveni-Pack: integrerat     system  
för kylning i medelhög och låg temperatur,          luftkonditionering och värme

Conveni-Pack  
(kylning i medelhög 
temperatur)

-18°C frysskylt

Booster (kylning i låg 
temperatur)

Luftkonditionering

Ett system för allt

Den värme som återvinns från frysar och diskar kan användas för att ge 

komfortvärme i butiken.

Energiförbrukning  

ner till 54 procent

Lågprismarknad med en total 

yta av 1.000 m² och 800 m² 

detaljhandelsområde. Endast 

6 procent av kompressorns 

drifttid användes för 

uppvärmning. Det återstående 

värmebehovet tillhandahölls 

genom värmeförflyttning.

Årlig energiförbrukning i kWh

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

-54%

58.545 kWh / år

Conveni-
Pack

Kombinationssystem 
och gasuppvärmning

87.000 kWh / år
Kyla

40.000 kWh / år
Värme

Biddle luftridå

7°C display

Konkurrensen inom dagligvaruhandeln är hård. 
Detta påverkar inte bara den inkomst som du kan 
tjäna från försäljningen - driftskostnaderna är också 
en avgörande faktor för framgång. Conveni-Packs 
värmeåtervinningssystem sparar pengar genom att 
återanvända spillvärme i fastigheten. Ett system kan 
hantera både behoven för luftkonditionering och 
kylning.  
Det är vad Conveni-Pack handlar om.

Kort om fördelarna med Conveni-Pack

 › Komplett lösning för medel- och 
lågtemperaturkylning, uppvärmning, 
luftkonditionering

 › Värmeåtervinning för effektiv uppvärmning
 › Inverterstyrd utomhusenhet använder förnyelsebar 
energi från luften

 › Upp till 57 procent lägre energiförbrukning
 › Minimalt planeringsarbete och lägre 
monteringskostnader

Värmeåtervinning

Tack vare Conveni-Pack, kan den spillvärme som 
produceras under kylningen konverteras och användas på 
annan plats i byggnaden – utan ytterligare energiförluster. 

Kommersiell kylning  
med förnyelsebar energi

Denn’s Biomarkt i den tyska staden Töpen valde 
en komplett lösning för kylning, uppvärmning och 
luftkonditionering: Conveni-Pack från Daikin. Detta 
kompakta och tysta system kyler och värmer utan att 
behöva använda fossila bränslen.  
Det faktum att den organiska marknadens 
energiförbrukning är 30% lägre betonar kunskapen i 
återförsäljarens beslut.

Spara under tillväxt

Ägaren av två Edeka stormarknader bytte 
till Conveni-Pack från Daikin för båda 
livsmedelsenheterna. Resultatet blev att, trots den 
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Edeka Buschkühle

Bad Waldliesborn entré;  

Conveni-Pack placering

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Daikins rundblåsande kassett för komfortkyla och -värme

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack: integrerat     system  
för kylning i medelhög och låg temperatur,          luftkonditionering och värme

större ytan (från 800 till 1.400 m²), det sparades 
€3000 i energikostnader på endast två månader. I 
en av butikerna används den återvunna värmen 
från Conveni-Pack till att värma upp vintertid utan 
att behöva annan värmekälla – utan enbart från 
spillvärmen i kylenheterna.

På samma sätt så för ZEAS, erbjuder Conveni-Pack 
spjutspetsteknik för kommersiell kyla i låg- och 
medeltemperatur. Den kan dessutom erbjuda 
ytterligare en fördel: värmeåtervinning.

Våra kunder inom dagligvaruhandeln använder 
förnyelsebara råvaror för att halvera tidigare 
energikostnader.
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Kapacitetsklass (kW)

Kapacitetsklass (kW)

Modell Produktnamn 50 63 80 100 125 140 200 250

Kylkapacitet (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Uppvärmningskapacitet (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Rundblåsande kassett FXFQ-A     

Takmonterad 
2-vägsblåsande kassett

FXCQ-A    

Takmonterad hörnkassett FXKQ-MA 

Undertaksmodell med 
inverterdriven fläkt

FXSQ-P     

Undertaksmodell med 
inverterdriven fläkt

FXMQ-P7     

Stor undertaksmodell FXMQ-MA  

Takupphängd modell FXHQ-A  

4-vägsblåsande 
takmonterad enhet

FXUQ-A 

Golvplacerad enhet FXLQ-P  

Dold golvplacerad enhet FXNQ-P  

För att bemöta alla affärers behov av komfortkyla och värme, finns ett stort sortiment  
av AC-inomhusenheter och Biddle-luftridåer tillgängligt.

Modell Produktnamn 80 100 125 140 200 250

Uppvärmningskapacitet (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Biddle-luftridå fritt 
hängande

CYVS-DK      

Biddle-luftridå kassett CYVM-DK      

Biddle-luftridå infälld CYVL-DK      

1 Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27°CTT / 19°CVT, utomhustemperatur: 35°CTT; rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m 
2 Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 20°CTT, utomhustemperatur: 7°CTT / 6°CVT, rörlängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m 
3  Tillval

Inomhusenheter och Biddle luftridåer för anslutning till Conveni-Pack
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Medeltemperaturkyla LRYEQ-AY1 16

Kylkapacitet Luftkonditionering Nom. kW 14,0
Kylning (1) Nom. kW 21,8

Uppvärmningskapacitet 
(2)

Luftkonditionering Nom. kW 27,0
Kylning (2) Nom. kW 21,8

Mått Enhet Höjd mm 1.680
Bredd mm 1.240
Djup mm 765

Vikt Enhet kg 370
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor

Slagvolym m³/h 13,34
Varvtal varv/min 6.300
Uteffekt W 2.500
Startmetod Direkt online (inverterdriven)
Frekvens PÅ/AV Mindre än 6 gånger/timme

Kompressor 2 Varvtal varv/min 2.900
Uteffekt W 3.600

Kompressor 3 Varvtal varv/min 2.900
Uteffekt W 4.500

Fläkt Typ Propellerfläkt
Antal 2
Luftflöde Kyla Nom. m³/min 230

Fläktmotor Uteffekt W 750
Drivning Direktdriven

Ljudtrycksnivå Nom. dBA 62,0
Driftområde Förångare Kyla Min.~Max. °CTT -20~10

Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -5~43
Värme Omgivning Min.~Max. °CTT -15~21

Köldmedium Typ / GWP R-410A / 2.087,5
Mängd kg 11,5
Mängd TCO

2
Eq 24,0

Styrning Elektronisk expansionsventil
Köldmedieolja Typ Daphne FVC68D

Påfylld volym l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0
Röranslutningar Kyla Vätska 50m eller mindre Ø 9,5 C1220T 

50~130m Ø 12,7 C1220T 
Gas 50m eller mindre Ø 25,4 C1220T

50~130m Ø 28,6 C1220T 
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415

(1) Kylprioritetsläge: förångningstemp. -10°C; utomhustemp. 32°CDB; sug SH 10°C  

(2) Värmeåtervinning 100% läge: inomhustemp. 20°CTT, utomhustemperatur 7°CTT, 6°CVT, kylbelastning 18 kW; rörledningslängd: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m 

(3) Innehåller fluorerande växthusgas

Conveni-Pack
Kyllösning för livsmedelsåterförsäljare med 
prisvinnande teknik för värmeåtervinning
 › Integrerar kyla och luftkonditionering (inklusive 
värme) för hög och låg temperatur till ett system

 › Lägre associerade koldioxidutsläpp tack vare 
värmepumptekniken

 › Moduluppbyggnaden i Conveni-Pack-
systemet maximerar installationsmöjligheterna. 
Utomhusenheter kan grupperas i block eller 
rader, eller fördelas i byggnaden för att tillgodose 
individuella installationsbegränsningar

 › Värmen som extraheras från kylaggregaten 
eller förångarna kan återanvändas för 
komfortuppvärmning av affären utan extra kostnad

 › Låg ljudnivå, inklusive ”nattläges”-drift
LRYEQ16AY1
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BHGP26A1

Med hjälp av den digitala tryckmätaren kan du snabbt 
få en diagnos på en enhet och den kan användas på 
alla ZEAS-enheter och Conveni-Pack-system.

 › Display för den digitala tryckmätaren för fast 
installation eller servicearbeten.

 › Visar högt och lågt tryck.
 › Visar felkoder i händelse av ett fel.
 › Visar upp till 32 driftparametrar.
 › Visar felkodshistorik (senaste tre).
 › Bläddrar och lagrar utmatningsvärden.
 › Återgår automatiskt till normal visning.

Digital tryckmätarsats
BHGP26A1

Modbus-kommunikationssats
BRR9A1V1

Tillbehör  
för ZEAS och Conveni-Pack

Visning av utloppstryck

Visning av insugningstryck

MPa  display

Med Daikin Modbus Communication Interface kan 
du integrera ZEAS och Daikin Conveni-Pack fullt 
ut med fastighetens automationssysten och andra 
övervakningssystem.

Via gränssnittet kan du läsa alla driftsparametrarna och 
styra viktiga värden med hjälp av Modbus-protokollet. 
Denna förenande komponent omvandlar ZEAS och 
Conveni-Pack till en transparent, anpassningsbar 
kylenhet och innebär att du kan skapa objektspecifika 
och energioptimerade butikskoncept, inklusive 
fjärrövervakning.

Pro-gränssnittet kan användas för att ansluta upp till 
32 ZEAS-enheter och är även lämplig för användning 
med Conveni-Pack system och Booster.

Styrvärden

 › Önskad förångningstemperatur
 › Lågtrycksnivå för till- och frånpunkter
 › Tvingat stopp
 › Felmeddelanden kan bekräftas på distans

BRR9AV1

Visningsvärden

 › Modellinformation och driftstatus
 › Köldmediets drifttryck och temperaturer
 › Elektriska driftdata och temperaturer för 
komponenter

 › Målvärden
 › Fläktsteg och kompressorfrekvens, drifttimmar
 › Varnings- och felmeddelanden samt systemets 
säkerhetsfunktioner
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Modbus-kommunikationssats
BRR9A1V1

Tillbehör  
för ZEAS och Conveni-Pack
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Industriella kondensorenheter 
med skruvkompressor

De stora kondensorenheterna är utformade för 
användning utomhus, och ett perfekt medium 
för kylningslösningar med hög kapacitet för kalla 
butiker, distributionsplattformar, stormarknader, 
livsmedelshantering etc. vid användning i låg och 
medelhög temperatur.

Dessa industriella kondensorenheter är riktiga 
arbetshästar, som designats för maximal prestanda på 
minimalt utrymme.
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Längd Bredd Höjd Vikt

mm mm mm kg
Från 2.240 2.235 2.340 2.405
Till 4.940 2.235 2.340 4.496

Kondensorenhet med mycket variabel kapacitet

 › Hög energieffektivitet: inverterkontrollerad kompressor, 
ekonomisering, högpresterande kondensor 

 › Möjlighet till standby-kompressor
 › Lätt installation, förångare klara att anslutas
 › Integrerad start och kontrollpanel med elektronisk styrenhet
 › Utrymmesbesparande konstruktion genom den kompakta designen 
på kondensorslingorna, arrangerade i en ”W”-konfiguration

 › Lågt ljud vid drift
 › Godkänd enligt EN 378: 2008 (säkerhets- och miljökrav)
 › Köldmedier: R-404A, R-134a, R-407C, R-507A

Kondensorenhet för 
industriell kylning

Ett omfattande produktutbud med 1 eller 2 
kompressorer och 4, 6, 8 eller 10 kondensorfläktar

Användning vid kylning:
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW 
(vid T0 = -10°C / Tamb = +32°C)

Användning vid frysning:
 › R-404A | 37 - 159 kW  
(vid t T0 = -35°C / Tamb = +32°C)

* Dess funktion är avhängigt fluorerande växthusgas

* R-134a GWP = 1.430, R-407C GWP=1.773,85, R-507A GWP=3.985, R-404A GWP=3.921,6
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Produktöversikt
Modell Produktnamn Effekt (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Kondensorenhet med inverter 

för kommersiell kylning

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Integrerad lösning för kylning, 

frysning och bekväm kyla och 

värme

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Med booster-enhet kan 

både ZEAS och Conveni-Pack 

användas för frysning

Boosterenhet

LCBKQ-AV1

Kondensorenhet med inverter 

för industriell kylning

ICU

ICUHS-HA

Kyla Frysning VärmeLuftkonditionering
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Livsmedelsbutik

Multi ZEAS 
kondensorenheter

KylrumsförvaringSkåpkyla

Eventhall



Daikins kylprodukter är utformade för att minska miljöpåverkan. Det är av den 
anledningen som Daikin ZEAS och Conveni-Pack redan överensstämmer med nya 
F-gasförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Daikins system sätter också 
branschstandarder när det gäller energieffektivitet. Vilket gör att du kan spara pengar 
samtidigt som du kan bidra till att rädda planeten.  
Läs mer på http://www.daikin.se/industri/behov/industriell-kyl-frys/

HÅLL KALLT, SPARA PENGAR

Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför 

inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. 

har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller 

antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet 

för speciellt syfte när det gäller innehållet och produkterna och tjänsterna som 

presenteras här. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående 

avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar 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 publikation. Allt innehåll 

är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V. 
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