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Conveni-pack
Systém integrovaného chlazení, vytápění a klimatizace

 

»» Snížená»spotřeba»

energie»až»o»50»%!

»» Nižší»emise»CO
2

»» Pro»malé»až»středně»

velké»aplikace

»» Prostorová»

nenáročnost»

a»flexibilita»instalace

»» Zlepšený»komfort»

v»prostoru

»» Nízká»hladina»hluku



Conveni-pack
CONVENI-PACK JE KOMPAKTNÍ, TICHÝ SYSTÉM, KTERÝ 

INTEGRUJE CHLAZENÍ A KLIMATIZACI (VČETNĚ 

VYTÁPĚNÍ) PRO VYSOKÉ I NÍZKÉ TEPLOTY DO 

JEDNOHO SYSTÉMU.

Pomáhá majitelům obchodů 
šetřit energii a životní prostředí
Obchodníci musí řešit rostoucí poptávku po čerstvém zboží, 

polotovarech a chlazených nápojích. Současně s tím přicházejí 

stále vyšší požadavky na ochranu životního prostředí a je 

také nutné řídit náklady na energie. Výsledkem jedinečného, 

integrovaného přístupu ke chlazení a klimatizaci Conveni-

pack je minimalizace požadavků na energii. 

Úplné řešení pro malé aplikace
Conveni-pack jedinečným způsobem kombinuje zařízení pro 

chlazení a klimatizaci do jednoho řešení a používá nejnovější 

ovladače a technologii invertoru. Tím maximalizuje svou 

energetickou účinnost. Systém lze připojit v podstatě do všech 

aplikací chlazení a je dodáván se širokou škálou vnitřních 

klimatizačních jednotek. Je schopen reagovat na všechny 

potřeby obchodních prostor. Pro nízkoteplotní  

chlazení lze použít doplňkovou pomocnou 

jednotku.



 › Venkovní jednotky řízené invertorem 

přizpůsobují výkon systému tak, 

aby za všech podmínek dosahoval 

optimální účinnosti.

 › Se systémem Conveni-pack lze použít 

širokou škálu mrazicích a chladicích 

jednotek.

 › Opětovným získáním tepla 

z připojených chladicích zařízení 

a použitím inteligentních ovladačů 

lze dosáhnout až o 50 % vyšší úspory 

energie či více.

 › Malý půdorys, méně potrubí, tichý 

provoz: ideální pro hustě obydlené 

části města.

Zpětné získávání tepla
Teplo získané z chladicích vitrín nebo výparníků lze bez 

dodatečných nákladů znovu použít ke komfortnímu vytápění 

provozovny. 

Menší půdorys
V porovnání s tradičními systémy je venkovní jednotka 

Conveni-pack velmi kompaktní. Její půdorys je o 60 % menší, 

takže může být použita v aplikacích, kde je prostor omezený.

Zpětné»»
získávání»tepla

NT1 chlazení VT2 chlazení Klimatizace

5,621»m2

2,20»m2



Flexibilní systém pro větší 
aplikace
Modulární design systému Conveni-pack umožňuje jeho 

využití jak v menších, tak i velkých provozovnách. Jedna 

nebo více vnějších jednotek může být instalována po celé 

budově, vevnitř i vně.

Výkonová řada
Kombinací Conveni-pack a kondenzačních jednotek 

ZEAS lze vytvořit optimální kompletní řešení pro 

vytápění, klimatizaci a chlazení pro téměř jakékoliv 

obchodní prostory.



Flexibilita umístění
Modularita systému Conveni-pack rozšiřuje flexibilitu 

instalace na maximum. Venkovní jednotky lze seskupovat 

do bloků nebo řad, případně je lze rozmístit kolem 

budovy, a vyhovět tak specifickým potřebám celé 

instalace. Venkovní jednotky lze v případě potřeby také 

umístit nad nebo pod chladicími skříněmi, uvnitř budovy 

a s dlouhým potrubím. 

Flexibilita konfigurace 
a instalace
Koncept Conveni-pack dává široké možnosti instalace 

tak, aby vyhovovala různým podmínkám v místě použití:

»› Konfigurace :  několik vnějších jednotek lze 

umístit tak, aby se co nejlépe využil prostor, který je 

k dispozici, v blocích, řadách nebo okolo budovy tak, 

aby se minimalizovala délka potrubí.

»› Vzdálenost: délka potrubí mezi venkovní jednotkou 

a k nejvzdálenějšímu chladicímu boxu nebo vnitřní 

jednotce klimatizace na okruhu může být až 130 m.

»› Výška :  v závislosti na modelu, může být venkovní 

jednotka umístěna až 35 m nad nejníže umístěným 

chladicím boxem/vnitřní jednotkou, nebo až 

10 m pod nejvýše umístěným chladicím boxem/

klimatizační jednotkou.

»› Uvnitř»budovy: aby bylo možné jednotku Conveni-

pack instalovat uvnitř budovy, lze k ní připojit 

omezený počet výdechů.

Diagnostický»nástroj
Praktický nástroj poskytující 
snadný přístup k hlavním 
provozním údajům, 
chybovým kódům, historii 
chyb a hlavním nastavením 
PCB.

Monitorovací»systém

Servisní»kontrolní»nástroj»
typu»III
Tento výkonný servisní 
nástroj umožňuje 
monitorování a záznam 
všech provozních parametrů 
a poskytuje všechny 
potřebné informace pro 
rychlé a účinné řešení potíží.

Komunikační»skříňka
Výkonné rozhraní umožňující dvousměrnou komunikaci 
s monitorovacími a BMS systémy třetích stran 
prostřednictvím rozhraní Modbus. Umožňuje vzdálený 
přístup ke všem provozním parametrům a dálkové 
ovládání chladicích jednotek. Dálkově lze provádět 
nastavení cílové výparné teploty, reset chybových kódů, 
zapnutí a vypnutí jednotek a nastavení provozu s nízkou 
hlučností.

Obousměrné» spojení»
Modbus,»RS-485

Řídicí systémy chlazení



Vlastnosti systému 
Conveni-pack

Úspora energie
Využitím zpětného získávání tepla, optimalizovaným 

řízením a moderní technologií kompresoru může systém 

Conveni-pack v porovnání s klasickými systémy snížit 

roční spotřebu energie až o 50 %.

Plné zpětné získávání tepla – 
veškeré požadavky na vytápění jsou 

uspokojeny zpětně získaným teplem.

Úplné zpětné získávání tepla – 
požadavky na vytápění jsou nízké 

a další teplo se předává do vzduchu.

Režim»3:»nejchladnější»dny»
v»roce

Režim»4:»léto

Režim»2:»začátek»topné»sezóny
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Zpětné získávání tepla 
zvýšený komfort
Funkce zpětného získávání tepla umožňuje velké úspory 

energie tím, že odebírá z chladicího systému přebytečné 

teplo a převádí ho do vnitřních jednotek klimatizace. Tím 

se v celém prostoru zvýší komfort a zadarmo! Conveni-

pack přináší komfort po celý rok. V závislosti na venkovní 

teplotě může systém pracovat ve čtyřech režimech:

Chlazení – teplo je odebíráno 
z budovy a odváděno do vzduchu.

Úplné zpětné získávání tepla – 
požadavky na vytápění jsou vyšší 

než zpětně získané teplo. Další 
energie se získává ze vzduchu.
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Elektřina v běžném obchodě

Vytápění v běžném obchodě

Teplota okolí

Elektřina»/»vytápění»v»obchodě»používajícím»CVP
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Případová studie
Společnost Total provozuje prémiovou síť 490 čerpacích 

stanic u hlavních silnic v rozsáhlé metropolitní oblasti 

Belgie. Součástí těchto čerpacích stanic jsou obchody, 

kde si mohou zákazníci zakoupit různé mražené nebo 

chlazené potraviny a nápoje. V obchodě jsou zpravidla 

různé chlazené vitríny, ledničky a mrazáky, pokladna 

a spotřebiče pro ohřívání a chlazení. V roce 2008 byla 

čerpací stanice Total ve Wavre vybavena systémem 

Conveni-pack. Výkon byl porovnán s podobnou čerpací 

stanicí v Cambre, která je vybavena tradičním systémem 

pro mrazení, chlazení a vytápění. 

Výsledek:

 › V období od června 2008 

do února 2010 spotřebovala 

čerpací stanice ve Wavre 

vybavená systémem Conveni-

pack skoro o 60 % méně 

energie, než tradičně vybavená 

čerpací stanice v Cambre. 

 › Emise CO
2
 ve stejném období 

klesly ve stejném období 

více než o polovinu.

Pomocná jednotka mrazení
Pro připojení mrazáků a chladných prostor je možné použít 

doplňkovou pomocnou jednotku.

Zpětné»»
získávání»tepla

-35»°C

-10»°C

Nízká hlučnost
Technologie, kterou používá Conveni-pack je podobná VRV, 

která se používá již mnoho let v rezidenčních oblastech 

a místech citlivých na hluk. Hluk je minimalizován:

 › Použitím spirálových kompresorů, které jsou mnohem 

méně hlučné než tradiční kompresory.

 › Invertorovým ovládáním kompresorů, které umožňuje 

provozovat tyto kompresory při chlazení na nejnižších 

otáčkách. Snižuje se tím celková hlučnost a odstraňuje 

se nutnost kompresor neustále spouštět a vypínat.

 › Speciální skříň tlumící hluk.

 › Invertorem ovládané žaluzie s optimalizovanými 

žebry a mřížkami, které omezují turbulence a hluk. 

Ventilátory se otáčí nejnižší možnou rychlostí, aniž by 

se zastavovaly a znovu spouštěly.

 › Pro další snížení hlučnosti je možné použít 

programovatelný noční režim a několik dalších 

režimů se sníženou hlučností.



Daikin nabízí širokou škálu chladicích a mrazicích jednotek pro 

komerční, profesionální a průmyslové aplikace.  

Chladicí jednotky Daikin kombinují účinnost a spolehlivost se snadnou 

instalací a údržbou.

Komerční 
kondenzační 

jednotky
Kondenzační 

jednotky Zeas

Invertorem ovládaní spirálové 

kompresory otevírají technologii VRV 

dveře do světa komerčních chladicích 

jednotek.

Kondenzační jednotky „plug & 

play“ nabízejí dokonalé řešení pro 

firmy, které potřebují mimořádně 

kompaktní, jednoduché systémy za 

rozumnou cenu.

Kondenzační 
jednotka s velkým 
rozsahem různých 

výkonů

Tyto průmyslové kondenzační 

jednotky jsou skutečným tažným 

koněm s maximálním výkonem na 

minimálním prostoru.

Produkty Daikin distribuuje:

Tento současný prospekt je určen jen pro informaci a nezakládá žádné nabídky, kterými by byla společnost 
Daikin Europe N.V. vázána. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah tohoto katalogu podle svých 
nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, 
spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické 
údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V. se výslovně zříká odpovědnosti za 
jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo 
výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.
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DAIKIN»AIRCONDITIONING»CENTRAL»EUROPE»-»CZECH»REPUBLIC»spol.»s»r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3 - 186 00 Praha 8 
www.daikin.cz 
Tel.: +420 221 715 700, Email: office@daikin.cz




