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Conveni-Pack
Sistem integrat pentru refrigerare, încălzire și aer condiţionat

 

 » Reducere a consumului 
de energie cu până la 
50%!

 » Emisii asociate mai 
scăzute de CO2

 » Adecvat pentru 
aplicaţii de dimensiuni 
mici și medii

 » Economie de spaţiu și 
flexibilitate la instalare

 » Confort îmbunătăţit în 
interiorul magazinului

 » Nivel scăzut de zgomot



Conveni-Pack 
CONVENI-PACK ESTE UN SISTEM COMPACT, CU NIVEL 

DE ZGOMOT REDUS, CARE INTEGREAZĂ ÎNTR-UN 

SINGUR SISTEM REFRIGERAREA LA TEMPERATURI 

RIDICATE ŞI SCĂZUTE ŞI CONDIŢIONAREA AERULUI 

(INCLUSIV ÎNCĂLZIREA).

Susţinerea comercianţilor cu 
amănuntul în economisirea de 
energie și protejarea mediului
Comercianţii cu amănuntul se confruntă cu o cerere în continuă 

creştere de produse proaspete, alimente semipreparate şi 

băuturi reci. În acelaşi timp, cerinţele de mediu şi de zonare 

sunt tot mai stricte, iar costurile cu energia trebuie menţinute 

sub control. Conveni-pack minimalizează cererea totală de 

energie datorită abordării unice şi integrate a refrigerării şi a 

condiţionării aerului. 

O soluţie completă pentru aplicaţii mici
Conveni-pack este unic prin combinarea echipamentelor de 

refrigerare şi aer condiţionat într-o soluţie completă, folosind 

tehnologia cu inverter şi controlul de ultimă generaţie pentru a 

maximiza efi cienţa energetică. Sistemul poate fi  conectat la toate 

aplicaţiile de refrigerare şi este dotat cu o gamă largă de 

unităţi interioare de aer condiţionat pentru a 

răspunde tuturor cerinţelor unui magazin. 

Pentru refrigerarea la temperaturi 

scăzute este disponibilă 

o unitate auxiliară 

opţională.



 ›  Unităţile exterioare comandate prin 

inverter corelează randamentul 

sistemului cu solicitarea actuală pentru 

a atinge efi cienţa maximă, indiferent 

de condiţii

 ›  Conveni-pack suportă o varietate largă 

de unităţi de refrigerare şi răcire

 ›  Prin recuperarea căldurii extrase din 

aparatele conectate de refrigerare 

şi prin utilizarea unor comenzi 

sofi sticate, se pot atinge economii de 

energie de până la 50% sau mai mult.

 › Bază mică, tubulatură redusă, 

funcţionare silenţioasă: ideal pentru 

zonele urbane dens populate

Recuperarea căldurii
Căldura extrasă din vitrinele de refrigerare sau de la 

evaporatoare poate fi  reutilizată pentru încălzirea confortabilă 

a magazinului, fără costuri suplimentare! 

Bază redusă
În comparaţie cu sistemele convenţionale, unitatea exterioară 

Conveni-pack este compactă. Baza sa este cu 60% mai mică, 

permiţând utilizarea acesteia în cadrul aplicaţiilor cu restricţii 

de spaţiu.

Recuperarea 

căldurii

Refrigerare TS1 Refrigerare TR2 Aer condiţionat

5,621 m2

2,20 m2



Un sistem flexibil pentru 
aplicaţii mai mari
Designul modular Conveni-pack permite utilizarea acestuia 

atât în cadrul magazinelor mai mici, cât şi în cadrul 

magazinelor mai mari. Una sau mai multe unităţi exterioare 

pot fi montate prin clădire, în interior sau la exterior.

Domeniul de capacitate
Sunt disponibile două tipuri de unităţi exterioare 

cu capacităţi diferite de refrigerare şi recuperare a 

căldurii. Prin combinarea Conveni-pack şi a unităţilor de 

condensare ZEAS, se obţine soluţia optimă completă 

pentru încălzire, condiţionare a aerului şi refrigerare 

pentru orice concept de magazin.



Flexibilitatea amplasării
Modularitatea sistemului Conveni-pack maximizează 

flexibilitatea instalării. Unităţile exterioare pot fi grupate 

în blocuri sau rânduri sau pot fi distribuite în jurul unei 

clădiri pentru a răspunde constrângerilor individuale de 

instalare. În plus, unităţile exterioare pot fi amplasate 

deasupra sau sub dulapurile de refrigerare, în interiorul 

clădirii şi cu trasee lungi, dacă este cazul. 

    

Flexibilitatea configurării și a 
instalării
Conceptul Conveni-pack permite o gamă largă de posibilităţi de 

instalare pentru a corespunde diversităţii de condiţii întâlnite la 

locul instalării:

 › Confi guraţii: mai multe unităţi exterioare pot fi  poziţionate 

pentru a utiliza cel mai bine spaţiul disponibil, în blocuri, rânduri 

sau distribuite în jurul clădirii pentru a minimaliza traseele 

ţevilor.

 › Distanţa: lungimea conductelor dintre unitatea exterioară şi 

cel mai îndepărtat dulap de refrigerare sau unitate interioară de 

aer condiţionat pe circuit poate fi  de până la 130 m.

 › Înălţimea :  în funcţie de model, unitatea exterioară 

poate fi amplasată cu până la 35 m deasupra celui mai jos 

dulap/unitate interioară sau cu până la 10 m sub cel mai 

ridicat dulap de refrigerare sau cea mai ridicată unitate de 

aer condiţionat.

 › În interiorul clădirii: la unitatea Conveni-pack pot fi 

conectate un număr limitat de conducte pentru a permite 

instalarea în interiorul unei clădiri.



Conveni-Pack

Caracteristicile 

sistemului
Economia de energie
Prin utilizarea funcţiei de recuperare a căldurii, a 

controlului optimizat şi a tehnologiei compresorului de 

ultimă generaţie, Conveni-pack poate reduce consumul 

anual de energie cu până la 50% în comparaţie cu 

sistemele convenţionale.

Recuperare totală a căldurii - cererea de 

încălzire este satisfăcută în totalitate din 

căldura recuperată

Recuperare totală a căldurii - cererea 

de încălzire este scăzută, iar căldura 

suplimentară este transferată în aer.

Modul 3: cele mai reci zile din an Modul 4: vara

Modul 2: începerea sezonului de încălzire
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Confort îmbunătăţit cu 
recuperarea căldurii
Funcţia de recuperare a căldurii asigură economii 

semnificative de energie prin preluarea căldurii reziduale 

de la sistemul de refrigerare şi transferarea acesteia 

către unităţile interioare de aer condiţionat. În acest 

fel, confortul din magazin este îmbunătăţit ... gratis! 

Conveni-pack are capacitatea de a asigura confortul pe 

parcursul unui an. În funcţie de temperatura exterioară, 

sistemul poate funcţiona în 4 moduri diferite:

Răcire - căldura este extrasă din 

clădire şi transferată în aer.

Recuperare totală a căldurii - cererea de 

încălzire depăşeşte căldura disponibilă 

recuperată, iar energia suplimentară 

este extrasă din aer.
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Magazin cu sistem tradiţional electric

Magazin cu sistem tradiţional de încălzire

Temperatura ambiantă

CVP magazin electric/cu încălzire
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Studiul de caz
Total operează o reţea de top de 490 de benzinării 

situate de-a lungul şoselelor principale şi în zonele 

metropolitane mari din Belgia. Aceste facilităţi includ 

magazine universale de unde clienţii pot achiziţiona 

alimente congelate şi băuturi răcite. Un magazin tipic 

include un amestec de vitrine de refrigerare, frigidere, 

o cameră frigorifică, o tejghea de expunere şi unităţi 

de încălzire/răcire confort. În 2008, benzinăria Total din 

Wavre a fost echipată cu Conveni-pack. Performanţa 

acesteia a fost comparată cu cea a unei benzinării 

similare din Cambre, echipată cu un sistem tradiţional 

de refrigerare, răcire şi încălzire. 

Rezultatul:

 › În perioada iunie 2008 - februarie 

2010, benzinăria echipată cu 

Conveni-pack din Wavre a utilizat 

cu aproape 60% mai puţină 

energie decât benzinăria cu 

echipare tradiţională din Cambre. 

 › De asemenea, în aceeaşi 

perioadă , emisiile de CO
2
 au fost 

reduse cu mai mult de jumătate.

Unitatea auxiliară de congelare
O unitate auxiliară opţională este disponibilă pentru a 

permite racordarea vitrinelor frigorifice sau a camerelor reci.

Recuperarea 

căldurii

-35°C

-10°C

Zgomot redus
Tehnologia centrală a Conveni-pack este similară 

tehnologiei VRV® care a fost instalată cu ani în urmă în 

zonele rezidenţiale şi cu zgomot redus. Zgomotul este 

minimalizat prin:

 › Utilizarea compresoarelor scroll care sunt mult mai 

silenţioase decât compresoarele tradiţionale.

 › Controlul prin inverter al compresoarelor, ceea ce 

permite funcţionarea lor la viteza cea mai redusă 

pentru a satisface cererea de răcire, prin îmbunătăţirea 

nivelurilor generale ale zgomotului şi prin eliminarea 

pornirilor şi opririlor constante ale compresorului.

 › Carcasele fonoabsorbante special concepute.

 › Prin intermediul ventilatoarelor acţionate prin inverter 

cu pale şi grile optimizate pentru a reduce turbulenţele 

şi zgomotul. Ventilatoarele se rotesc la cele mai scăzute 

viteze, fără porniri şi opriri zgomotoase.

 › Sunt disponibile un mod de noapte programabil 

şi mai multe moduri de reducere a zgomotului 

pentru a diminua mai mult nivelul zgomotului



Daikin oferă o gamă largă de unităţi de refrigerare pentru aplicaţii comerciale, 

profesionale şi industriale. Unităţile de refrigerare Daikin combină efi cienţa şi 

fi abilitatea cu instalarea şi întreţinerea uşoară.

Unităţi de condensare 
comerciale

Unităţi de 
condensare Zeas

Compresoarele scroll controlate prin 

inverter deschid drumul către tehnologia 

VRV® pentru refrigerarea comercială.

Unităţile de condensare „plug & 

play” oferă o soluţie perfectă pentru 

companiile care au nevoie de un 

sistem extrem de compact, simplu şi 

accesibil.

Unitate de condensare 
de capacitate mare 

variabilă
Aceste unităţi de condensare 

industriale sunt adevăraţi cai de 

povară concepuţi pentru performanţă 

maximă într-un spaţiu minim.

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Broşura este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea Daikin Europe 

N.V.. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei broşuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă nici un fel de 

garanţie, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau adecvarea 

pentru un anume scop a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot 

fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru 

orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau 

interpretarea acestei broşuri. Întregul conţinut cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V..

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare 

Eurovent pentru sisteme de aer condiţionat (AC), 

echipamente de răcire a lichidelor (LCP) şi aparate de 

ventilaţie (FC); datele certificate ale modelelor certificate 

sunt listate în Catalogul Eurovent. Unităţile multi sunt 

certificate Eurovent pentru combinaţii cu până la 2 unităţi 

interioare.

Poziţia unică a lui Daikin, în calitate de producător de 

echipamente de aer condiţionat, compresoare şi agenţi 

frigorifici, a condus la implicarea sa strânsă în problemele 

legate de mediul ambiant. De câţiva ani, Daikin 

intenţionează să devină lider în fabricarea produselor 

cu impact limitat asupra mediului ambiant. Această 

provocare necesită ecoproiectarea şi conceperea unei 

largi game de produse şi a unui sistem de gestionare 

a energiei care să ducă la conservarea acesteia şi la 

reducerea pierderilor. 
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DAIKIN AIRCONDITIONING Central Europe - Romania SRL 

Calea Floreasca 169A, corp B, etaj 8 – 014459 Bucuresti

www.daikin.ro


