Ürün

Portföyü
SOĞUTMA

“Conveni-Pack” süpermarket dondurucu ünitesinin geliştirilmesi, Daikin'ın ticari dondurma pazarına oldukça
başarılı bir şekilde girmesini sağlamıştır. Daikin, İngiliz şirketin J&E Hall'ı da bünyesine kattıktan sonra ürün aralığını
önemli ölçüde genişletmiştir.
Daikin şu anda çok geniş bir uygulama aralığına yönelik olarak pazarda test edilmiş ürünlerden oluşan kapsamlı
bir portföye sahiptir. Güvenirliği kanıtlanmış ürünlerle yenilikçi çözümlerin bir araya getirilmesi, Daikin'i en başından
itibaren mükemmel bir ortak haline getirir.

Kondenser üniteleri
Ticari

Zeas

Endüstriyel

Kondenser üniteleri

Inverter çok kompresörlü
dondurma sistemi

Inverter kondenser üniteler

“Tak ve çalıştır” kondenser üniteleri aşırı
derecede kompakt, basit ve düşük maliyetli
bir sisteme ihtiyaç duyan şirketler için
mükemmel bir çözüm sunar.

Inverter scroll kompresörler, ticari
soğutma uygulamalarına VRV
teknolojisinin kapısını açmıştır.

Bu endüstriyel kondenser üniteler,
minimum alanda maksimum performans
için tasarlanmış gerçek bir iş koliktir.

››
››
››
››
››

›› Uyarlanabilir soğutma kapasitesi için
hareketli vana veya inverter kompresör(ler)
›› Aşırı ekonomik ve sessiz
›› Kolay montaj
›› Elektronik kontrolörlü entegre kontrol paneli
›› Soğutucu akışkanlar: R-404A,
R-134a, R-407C, R-507A

››
››
››
››

Montaja hazır, baştan sona çözüm
Sessiz çalışma
Düşük işletme maliyetleri
Soğutucu akışkanlar: R-404A,
R-134a, R-407C
›› Kademeli veya scroll üniteler*

Orta
sıcaklık*
R-404A
Orta
sıcaklık*
R-134a

Çoklu bağlantı imkanı
Enerji tasarrufu
Oldukça sessiz
Minimum yer ihtiyacı
Soğutucu akışkan: R-410A

Te -10°C / Ta 32°C 0,9 ~ 13,5 kW

Te -10°C / Ta 32°C

1,2 ~ 8,7 kW

Düşük
sıcaklık
R-404A

Te -35°C / Ta 32°C

Uygulama

Küçük marketler, restoranlar ve
benzinlikler için soğuk odalar
veya soğutma dolapları

Orta ve düşük
sıcaklık için
tek model

0,4 ~ 5,9 kW

* Orta Sıcaklık için kademeli veya scroll kompresörlü modelleri mevcuttur

Uygulama

Dış ortam
sıcaklığı
aralığı
-20°C ila 43°C

MT kapasite
aralığı
Te -10°C / Ta
32°C'de
12,5 ~ 73,5 kW

Soğutma
uygulaması
R-404A*

-10°C/+32°C

113 ~ 417 kW

LT kapasite aralığı
Te -35°C / Ta
32°C'de
5,4 ~ 28,5 kW

Dondurma
uygulaması
R-404A*

-35°C/+32°C

37 ~ 159 kW

Marketler, süper marketler,
gıda işleme tesisleri

Uygulama

Soğuk hava depoları veya dağıtım
platformları, hızlı dondurucular,
hipermarketler, gıda işleme tesisleri

* Ayrıca, R-407C, R-507A ve R-134a için tasarlanmıştır

Conveni-Pack
Conveni-Pack AC17

Isı Geri
Kazanımlı

Conveni-Pack: bir süpermarket devrimi

Conveni-Pack, süpermarketler için eksiksiz bir çözüm sunar.
Bir süpermarkette soğutma, dondurma, ısıtma ve iç ortam
havası soğutma için gerekli tüm cihazları bir araya getirir.
Conveni-Pack, soğutucu dolaplarından atılan ısının %100'ünü
geri kazanır ve bu ısıyı mağazanın ısıtılmasında kullanır.
›› Enerji tüketiminde %50'ye varan tasarruf
›› Daha fazla satış alanı için minimum alan gereksinimi
›› Düşük ses seviyesi

Soğutma 1 (minimum)

14 kW

Isıtma 2
(yalnızca ısı geri kazanımlı)

27 kW

R-410A

Klima

Orta Sıcaklık -10°C

21,8 kW

Soğutma 3
Düşük Sıcaklıklı
-35°C'de destek ısıtıcısıyla
Uygulama

3,3 kW

Soğutma, dondurma, ısıtma ve ortam havası
soğutma dahil marketler için eksiksiz çözüm

1) İç ortam sıcaklığı: 27°C KT/19°C YT, Dış ortam sıcaklığı: 32°C KT, Boru uzunluğu: 7,5m, Mod 24 - 2) iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, Dış ortam sıcaklığı: 7°C KT/6°C YT,
Soğutucu akışkan cihaz tam yüklü, Boru uzunluğu: 7,5m - 3) Emiş basıncına denk doymuş sıcaklık: -10°C (MT), -35°C (LT), dış ortam havası 32°C, Emiş SH:10°C,
Mod 24, Boru uzunluğu: 7.5m
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