
Conveni-Pack 
Η ολοκληρωμένη λύση 
για κλιματισμό, θέρμανση 
και επαγγελματική ψύξη
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Conveni-Pack,  
Επαγγελματική ψύξη με ενσωματωμένη θέρμανση 
και κλιματισμό.

Ενεργειακή απόδοση και 
ανάκτηση θερμότητας
Η μοναδα Conveni-Pack έχει τη δυνατότητα να 
ανακτήσει έως και 100% της θερμότητας που 
απάγεται από τα ψυγεία και τη χρησιμοπιεί για να 
θερμάνει το χώρο του καταστήματος χωρίς επιπλέον 
κόστος. 

Έως 100% ανάκτηση 
θερμότητας

booster

ψύξη: 21,8 kW - θέρμανση: 27,0 kW

Κάταψυξη  
3,35 kW

Ψύξη- Συντήρηση: 21,8 kW

-35°C

-10°C

Εξασφαλίζουμε συνθήκες άνεσης, όλο το 
χρόνο.

Η ανακτώμενη θερμότητα απο τα ψυγεία και τους 
καταψυκτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
θέρμανση του χώρου του καταστήματος.

Μέχρι σήμερα είχαμε ξεχωριστά συστήματα για τις εφαρμογές ψύξης, κατάψυξης, κλιματισμού και θέρμανσης. 

Ανάκτηση 
θερμότητας

-35°C -35°C

+2°C +2°C

Καλοκαίρι Χειμώνας

+5°C +5°C

+22°C +20°C

-20°C -20°C

Conveni-Pack Conveni-Pack

Απαγωγή θερμότητας 
από το περιβάλλον
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5.6m2 2.2m2

Conveni-Packκατάψυξησυντήρηση κλιματισμός

+ +

60%  
μειωμένο 

αποτύπωμα

Συμπαγής λύση
Μειωμένο αποτύπωμα

Η συμπαγής κατασκευή του Conveni-Pack το καθιστά ιδανικό 
σε περιπτώσεις που ο χώρος είναι πολύτιμος. Συγκρινόμενο με 
ένα “κοινό” σύστημα, έχει 60% μικρότερο αποτύπωμα.

Ευελιξία τοποθέτησης

Χάρη στην αρθρωτή δομή του Conveni-Pack, σας δίνεται η 
δυνατότητα να εγκαταστήσετε πολλές εξωτερικές μονάδες 
καθώς και να προσθέσετε όταν η ζήτηση αυξάνεται. Εαν 
συνδυάσετε το Conveni-Pack με άλλες εξωτερικές μονάδες 
επαγγελματικής ψύξης της Daikin, θα λάβετε την βέλτιστη 
λύση για θέρμανση, κλιματισμό και επαγγελματική ψύξη 
για οποιουδηποτε είδους κατάστημα. Η δυνατότητα να 
αποκεντρώνετε τις εξωτερικές μονάδες μειώνει την ανάγκη για 
εγκατάσταση μεγάλου δικτύου σωληνώσεων.  

 › Συνδυασμός ψύξης και κατάψυξης (με προαιρετική μονάδα 
booster): η θερμοκρασία εξάτμισης κυμαίνεται από -45°C 
έως +10°C. 

 › Πολλαπλές εξωτερικές μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν 
έτσι ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου.

 ›  Οι εξωτερικές μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 
35m πάνω ή 10m κάτω από τις εσωτερικές.

 ›  Το μήκος των σωληνώσεων μπορεί να φτάσει μέχρι 
και τα 130m ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα και το 
πιο απομακρυσμένο ψυγείο ή την πιο απομακρυσμένη 
εσωτερική μονάδα κλιματισμού.

 ›  Ιδανικό για εσωτερικές εγκαταστάσεις μέσω της χρήσης 
υψηλών ESP ανεμιστήρων.

"Μείωσαμε την ενεργειακή κατανάλωσή μας κατά 60%, χάρη στην 
δυνατότητα του Conveni-Pack να συνδυάζει ανάκτηση θερμότητας, 
βελτιστοποιημένο αυτόματο έλεγχο και την τεχνολογία inverter" - 
Super market, Ουγγαρία
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Η Daikin δραστηριοποιείται δυναμικά 

στην αγορά της επαγγελματικής ψύξης. 

Συνδυάζοντας το Conveni-Pack, τις μονάδες 

συμπύκνωσης ZEAS και τις εμπορικές μονάδες 

συμπύκνωσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε 

την ιδανική λύση ανάλογα με τις συγκεκριμένες 

ανάγκες του πελάτη. Δίνοντας έμφαση στην 

οικολογική βιωσιμότητα, όλα τα προϊόντα 

μας είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν 

αποδοτικά και να ελέγχονται ενδελεχώς κατά 

την κατασκευή τους. Η λύση του Conveni-Pack 

τηρεί πλήρως την Ευρωπαϊκή νομοθεσία F-gas 

και ήδη σημειώνει εκπληκτικά αποτελέσματα 

σε χιλιάδες σημεία της Ευρώπης. 
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Αξιοπιστία
 Βασισμένο στην ήδη δοκιμασμένη τεχνολογία 

VRV

 Πλήρως συσκευασμένα συστήματα, ελεγμένα 
από το Εργοστάσιο κατασκευής

 Περισσότεροι από 1000 πελάτες ήδη 
εμπιστεύονται το Conveni-Pack

 Αναγνωρισμένο ως μια καινοτόμος και φιλική 
προς το περιβάλλον λύση

Ενεργειακή Απόδοση
Άνεση του χώρου σας με μηδενικό κόστος

 Ανακτά μέχρι και το 100% της θερμότητας 
που παράγεται από τις βιτρίνες ψύξης ή τους 
εξατμιστές 

 Στέλνει θερμότητα στις εσωτερικές μονάδες 
κλιματισμού

 Η ενεργειακή απόδοση του Conveni-Pack 
ξεπερνά τα δεδομένα του ανταγωνισμού, 
ελαττώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση 
μέχρι και 50% ετησίως

 Ο σπειρoειδής inverter συμπιεστής επιτρέπει 
την προσαρμογή της ισχύος ανάλογα με τις 
απαιτήσεις ψύξης

 Χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής για την 
κατασκευή των συμπιεστών

 Σέβεται το περιβάλλον  
Χρησιμοποιεί R-410A, το οποίο πληροί τις 
προϋποθέσεις της νομοθεσίας F-gas

Άνεση
Οι πελάτες είναι πιο ευχαριστημένοι σε ένα περιβάλλον που είναι 
ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς σας 
παρέχει η ευρεία γκάμα μονάδων κλιματισμού που διατίθενται με 
το Conveni-Pack.

 Τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές μονάδες έχουν 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου

 Βολικό για πελάτες και γείτονες

 Οι μονάδες ψύξης διατηρούν τα προϊόντα στην ιδανική 
θερμοκρασία

 Κουρτίνες αέρα Biddle μπορούν να ενσωματωθούν στο 
σύστημα

Έλεγχος
  Τα εργαλεία διάγνωσης και ελέγχου απλοποιούν την 

διαδικασία συντήρησης και εξασφαλίζουν την σωστή 
λειτουργία του συστήματος

  Το χειριστήριο Daikin Modbus μπορεί να συνδέσει το 
Conveni-Pack με ένα ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης 
κτιρίου και με συστήματα παρακολούθησης θερμοκρασίας

Κόστος
  Υψηλή ενεργειακή απόδοση χάρη στην τεχολογία 

σπειροειδούς inverter συμπιεστή

  Χαμηλή κατανάλωση

  Μεγάλη διάρκεια ζωής: περιορισμένοι κύκλοι έναρξης/
σταματήματος, κινητήρες DC, ενσωματωμένος έλεγχος της 
μονάδας

  Μικρότερο μήκος σωληνώσεων

Μια έξυπνη λύση για την 
επαγγελματική ψύξη

*2014
 › Νικητής του Βραβείου 

Περιβάλλοντος του 

Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Ψύξης της Ιρλανδίας (IRI)

 › Νικητής του Βραβείου 

Καλύτερου Προϊόντος, 

Handelsjournal, Γερμανία 

 

2008
 › Βραβείο Καινοτομίας, 

Equipmag (έκθεση στη 

Γαλλία)

2007
 › Βραβείο Καινοτομίας, 

Γερμανία Υπουργείο 

Περιβάλλοντος  

 

2006
 › Περιβαλλοντικό Προϊόν της 

χρονιάς στην  Αγγλία, Βραβείο 

της Βιομηχανίας Ψύξης
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Νομοθεσία F-gas

Η καινούρια νομοθεσία F-gas τέθηκε σε ισχύ από 
την έναρξη του 2015. Το Conveni-Pack της Daikin 
χρησιμοποιεί R-410A, ένα ψυκτικό μέσο που 
πληροί τις προδιαγραφές αυτής της νομοθεσίας, 
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής.

Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού

Η Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign 2009/125/EC 
προτρέπει την αγορά επαγγελματικής ψύξης να 
χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά προϊόντα. Έχουμε 
αποδεκτεί αυτήν την πρόκληση ενσωματώνοντας 
τεχνολογίες αιχμής στο σύστημα Conveni-Pack.

Έλεγχος ισχύος με Inverter

Έχουμε ενσωματώσει την τεχνολογία Inverter στο 
Conveni-Pack προκειμένου να βλετιστοποιήσουμε 
τον έλεγχο της διακύμανσης του φορτίου ψύξης. 
Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες ενεργειακές απώλειες 
απ' ότι οι παραδοσιακές μονάδες.

 

Δρώντας μπροστά από την νομοθεσία

"Το λογισμικό του Conveni-Pack είναι απλό και εύχρηστο, ενώ 
οι λεπτομερείς αναφορές για τις μονάδες συμπύκνωσης μας 
βοηθούν να ελέγχουμε το σύστημά."
Εγκαταστάτης σε Σουπερμάρκετ, Ιρλανδία.

Η Daikin ανοίγει πάντα τον δρόμο για την καινοτομία και τον σχεδιασμό. Για εμάς, οι νομοθεσίες 
και οι κανονισμοί αποτελούν παράγοντα για επένδυση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ψύξης, 
προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. 

Λειτουργία εξοικονόμησης
 
Η λειτουργία εξοικονόμησης στα προϊόντα 
επαγγελματικής ψύξης παρέχει δύο βασικά 
πλεονεκτήματα. Αυξάνει την απόδοση του εξατμιστή, 
ενώ απορροφάται λιγότερη ενέργεια. Ταυτόγχρονα, 
μειώνει την θερμοκρασία απόρριψης, αυξάνοντας την 
διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

Προσαρμοζόμενη θερμοκρασία εξάτμισης

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ενεργειακή 
κατανάλωση, η θερμοκρασία εξάτμισης του  
Conveni-Pack μπορεί να αυξηθεί μέσω εξωτερικού 
σήματος.

Στις ώρες που δεν λειτουργεί το κατάστημα, οι night 
curtains χαμηλώνουν, ελαττώνοντας το φορτίο κατά 
1/3. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο του εξατμιστή είναι 
πλεόν υπερδιαστασιολογημένο και υπάρχει κίνδυνος 
κατάψυξης των εμπορευμάτων. Για να αποφευχθεί 
αυτό, μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία εξάτμισης 
του Conveni-Pack. 
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Εργαλεία και Πλατφόρμες
Εδώ θα βρείτε  

κάποια χρήσιμα 
εργαλεία για  

την επαγγελματική 
ψύξη. 

Λογισμικό Refrigeration Xpress

Φιλικό προς τον χρήστη και απλό στην κατανόηση 
λογισμικό για το Conveni-Pack και τις ZEAS 
μονάδες συμπύκνωσης. Η λεπτομερής αναφορά 
του περιλαμβάνει μια λίστα υλικών, ψυκτικών και 
ηλεκτρολογικών διαγραμμάτων, και επιλογής 
μηχανημάτων.

 
 

Εφαρμογή Daikin E-data για τάμπλετ

Βρείτε στην δική σας γλώσσα ποια προϊόντα Daikin 
είναι διαθέσιμα στην αγορά σας.
Διαθέσιμο για iOS και Android.

Μηχανή αναζήτησης προϊόντων Daikin
 
Αν θέλετε να δείτε τον κατάλογο των προϊόντων 
επαγγελματικής ψύξης ή να κάνετε συγκρίσεις, 
παρακαλώ συμβουλευτείτε την σελίδα μας
www.daikineurope.com/commercial/products

 › Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο Youtube και δείτε 
το βίντεό μας για το Conveni-Pack

 › Ανακαλύψτε γιατί ένας Βέλγος ιδιοκτήτης 
βενζινάδικου επέλεξε το Conveni-Pack

   https://www.youtube.com/DaikinEurope
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"Με το Conveni-Pack, έχουμε μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση 
για όλες τις ανάγκες μας σε θέρμανση και κλιματισμό, καθώς και για την 
ψύξη των φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων μας."
Κατάστημα τροφήμων, Αυστρία

"To Conveni-Pack διατηρεί την ησυχία στο κατάστημά μας. Τόσο  
οι πελάτες όσο και οι γείτονες μας είναι πολύ ευχαριστημένοι με το  
πόσο αθόρυβη είναι η μονάδα."
Ιδιοκτήτης Σούπερμάρκετ, Γερμανία
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Κλάση απόδοσης (kW)

Κλάση απόδοσης (kW)

Μοντέλο Ονομασία Προϊόντος 50 63 80 100 125 140 200 250

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

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

Κασέτα κυκλικής ροής FXFQ-A     

Μονάδα οροφής τύπου 
κασέτας 2 κατευθύνσεων

FXCQ-A    

Γωνιακή μονάδα οροφής 
τύπου κασέτας

FXKQ-MA 

Κρυφή μονάδα οροφής με 
ανεμιστήρα Inverter

FXSQ-P     

Κρυφή μονάδα οροφής με 
ανεμιστήρα Inverter

FXMQ-P7     

Μεγάλη κρυφή μονάδα 
οροφής

FXMQ-MA  

Αναρτώμενη μονάδα 
οροφής

FXHQ-A  

Αναρτώμενη μονάδα 
οροφής 4 κατευθύνσεων

FXUQ-A 

Μονάδα δαπέδου FXLQ-P  

Κρυφή μονάδα δαπέδου FXNQ-P  

Η Daikin προσφέρει μια ευρεία γκάμα μονάδων κλιματισμού και κουρτίνων αέρα Biddle,  
η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σε ψύξη και θέρμανση έχει το κατάστημα σας.

Μοντέλο Ονομασία Προϊόντος 80 100 125 140 200 250

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

Αεροκουρτίνα Biddle 
ελεύθερα αναρτημένη

CYVS-DK      

Αεροκουρτίνα Biddle 
τύπου κασέτας

CYVM-DK      

Αεροκουρτίνα Biddle 
χωνευτό μοντέλο

CYVL-DK      

1  Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 

5 m, υψομετρική διαφορά: 0 m. 
2 Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις 

ψυκτικού: 5 m, υψομετρική διαφορά: 0 m. 
3  Προαιρετικό

Εσωτερικές μονάδες κλιματισμού και αεροκουρτίνες Biddle που 
συνδέονται με το Conveni-Pack
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Ψύξη μεσαίας θερμοκρασίας LRYEQ-AY1 16
Ψυκτική Ισχύς Κλιματισμός Ονομαστική kW 14,0

Επαγγελματική ψύξη (1) Ονομαστική kW 21,8
Θερμική Ισχύς (2) Κλιματισμός Ονομαστική kW 27,0

Επαγγελματική ψύξη (2) Ονομαστική kW 21,8
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1.680

Πλάτος mm 1.240
Βάθος mm 765

Βάρος Μονάδα kg 370
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Συμπιεστής Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Μετατόπιση εμβόλου m³/h 13,34
Ταχύτητα περιστροφής rpm 6.300
Ισχύς εξόδου W 2.500
Μέθοδος εκκίνησης Άμεση (με inverter)
Συχνότητα ON/OFF Λιγότερο από 6 φορές/ώρα

Συμπιεστής 2 Ταχύτητα rpm 2.900
Αποδιδόμενη ισχύς W 3.600

Συμπιεστής 3 Ταχύτητα rpm 2.900
Αποδιδόμενη ισχύς W 4.500

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας ελικοειδής 
Ποσότητα 2
Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομαστική m³/min 230

Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Ισχύς εξόδου W 750
Μετάδοση κίνησης Άμεσης οδήγησης

Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομαστική dBA 62,0
Εύρος λειτουργίας Εξατμιστής Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. °CDB -20~10

Ψύξη Περιβάλλον Ελάχ.~Μέγ. °CDB -5~43
Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~21

Ψυκτικό μέσο Τύπος / GWP R-410A / 2.087,5
Φορτίο kg / TCO

2
Eq 11,5 / 24,0

Έλεγχος Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
Ψυκτικό λάδι Τύπος Daphne FVC68D

Φορτισμένος όγκος l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Ψύξη Υγρό 50 m ή λιγότερο Ø 9,5 C1220T 
50~130 m Ø 12,7 C1220T 

Αέριο 50 m ή λιγότερο Ø 25,4 C1220T
50~130 m Ø 28,6 C1220T 

Τροφοδοσία ρεύματος Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V 3~/50/380-415

Conveni-Pack

Λύση για επαγελματική ψύξη τροφίμων που συνοδεύεται 
από βραβευμένη τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας
 › Δυνατότητα μεσαίας και χαμηλής θερμοκρασίας ψύξης και 
κλιματισμού (καθώς και δυνατότητα θέρμανσης) σε ένα μόνο 
σύστημα

 › Μειωμένες εκπομές CO
2
 χάρη στην τεχνολογία ανάκτησης 

θερμότητας
 › Η αρθρωτή δομή του συστήματος Conveni-Pack μεγιστοποιεί 
την ευελιξία εγκατάστασης. Οι εξωτερικές μονάδες μπορούν να 
ομοδοποιηθούν σε μπλοκ ή σε σειρές, ή να είναι κατανεμημένες 
γύρω από το κτίριο, ανάλογα με τους περιορισμούς της εκάστοτε 
εγκατάστασης

 › Η θερμότητα που εξάγεται από τις βιτρίνες ψύξης ή τους εξατμιστές 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για θέρμανση του καταστήματος 
χωρίς επιπλέον κόστος

 › Χαμηλό επίπεδο θορύβου, δυνατότητα  “νυχτερινής” κατάστασης 
λειτουργίας

LRYEQ16AY1

(1) Λειτουργία προτεραιότητας ψύξης: θερμ. εξάτμισης. -10°C; εξωτερική θερμ. 32°CDB; Αναρρόφηση SH 10°C  

(2) Λειτουργία ανάκτησης θερμότητας 100%: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB εξωτερική θερμοκρ. 7°CDB, 6°CWB φορτίο ψύξης 18kW μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m
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Ψύξη χαμηλής θερμοκρασίας LCBKQ-AV1 3
Ψυκτική Ισχύς Ονομαστική kW 3,35
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 480

Πλάτος mm 680
Βάθος mm 310

Βάρος Μονάδα kg 47
Συμπιεστής Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής

Μετατόπιση εμβόλου m³/h 10,16
Ταχύτητα περιστροφής rpm 6.540
Αποδιδόμενη ισχύς W 1.300
Μέθοδος εκκίνησης Άμεση (με inverter)
Συχνότητα ON/OFF Λιγότερο από 6 φορές/ώρα

Ανεμιστήρας Τύπος Ανεμιστήρας ελικοειδής 
Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομαστική. m³/min 1,6

Εύρος λειτουργίας Εξατμιστής Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. °CDB -45~-20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °C -15~43

Ψυκτικό μέσο Τύπος/ GWP R-410A / 2.087,5
Ψυκτικό λάδι Τύπος Daphne FVC50K + FVC68D

Φορτισμένος όγκος l 0,85 / 0,5
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Σύστημα Μονάδα Booster 30 m ή λιγότερο
Τροφοδοσία ρεύματος Φάση/Συχνότητα/Τάση Hz/V 1~/50/220-240

 (1) Θερμοκρασία εξάτμισης -35°C; εξωτερική θερμοκρασία 32°C; προσαγωγή SH 10K; θερμοκρασία κορεσμού στην κατάθλιψη της booster μονάδας -10°C.

Booster με Conveni-Pack: 
 
ΜΕΣΑΙΑ + ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ψύξης + κλιματισμός χώρου + αεροκουρτίνα Biddle

2°C 8°C

-19°C

Μονάδα 
Booster

-20°C

Μονάδα 
Booster

Μονάδα Booster 

 › Μια μονάδα Booster επιτρέπει την σύνδεση δωματίων /
βιτρίνων κατάψυξης με τις εξωτερικές μονάδες ZEAS και 
Conveni-Pack

 › Μειωμένες ανάγκες για σωληνώσεις, σε σχέση με τα 
συμβατικά συστήματα

 › Διαθέσιμη κατάσταση λειτουργίας χαμηλού θορύβου, 
περιορίζοντας σημαντικά τα επίπεδα θορύβου. 

LCBKQ3AV19



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.  

Εκτύπωση σε μη χλωριωμένο χαρτί.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)
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Τα προϊόντα επαγγελματικής ψύξης Daikin είναι σχεδιασμένα για να προκαλεί την 
ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση.  
Γι’ αυτό το Daikin Conveni-Pack συμμορφούται με την νομοθεσία F-gas, η οποία 
τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Επίσης, τα συστήματα Daikin θέτουν 
υψηλά τον στόχο όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Αυτό σας επιτρέπει να 
εξοικονομείτε χρήματα, σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον. 

Διατηρείστε τα 
προϊόντα σας σε ψύξη, 
εξοικονομήστε χρήματα




