Conveni-Pack
Zintegrowany system chłodniczy, ogrzewania i klimatyzacji
»» Zmniejszenie zużycia
energii aż do 50%!
»» Obniżona emisja CO2
»» Przeznaczony dla
szeregu zastosowań, »
od małych do dużych
obiektów
»» Oszczędność miejsca
i elastyczne
projektowanie
instalacji
»» Poprawa komfortu
w sklepie
»» Niski poziom hałasu
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Conveni-Pack
CONVENI-PACK JEST KOMPAKTOWYM SYSTEMEM
O NISKIEJ EMISJI HAŁASU, KTÓRY W JEDNYM
UKŁADZIE INTEGRUJE FUNKCJE CHŁODNICTWA
WYSOKO- I NISKOTEMPERATUROWEGO ORAZ
KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA.

Pomagamy w oszczędzaniu energii
i środowiska
Przed detalistami stoją wyzwania związane ze wzrastającym
zapotrzebowaniem na świeże towary, przygotowane posiłki
oraz schłodzone napoje. Równocześnie wymagania dotyczące
środowiska oraz podziału na strefy są coraz bardziej surowe,
zatem koszty energii muszą być kontrolowane. Conveni-pack
zapewnia minimalizację całkowitego zapotrzebowania na
energię ze względu na zastosowanie unikalnego, zintegrowanego
systemu dla potrzeb chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewania.

Rozwiązanie całościowe
dla różnych zastosowań
Conveni-pack stanowi unikalne rozwiązanie całościowe ze
względu na połączenie wyposażenia chłodniczego, klimatyzacji
i ogrzewania w jednym systemie wykorzystującym najnowsze
sterowniki i technologię sterowania inwerterowego w celu
zapewnienia maksymalizacji efektywności energetycznej.
System może być stosowany zasadniczo we wszystkich
aplikacjach chłodniczych i jest oferowany z szeroką gamą
wewnętrznych jednostek klimatyzacji, co stanowi
odpowiedź na wszystkie wymagania placówki
handlowej.
W
przypadku
wymagań
chłodnictwa z niskimi temperaturami
dostępny jest opcjonalny moduł
niskotemperaturowy.

›› Jednostki zewnętrzne ze sterowaniem
inwerterowym dopasowują parametry
wyjściowe systemu do bieżącego
zapotrzebowania, aby osiągać
optymalną efektywność w każdych
warunkach

Odzyskiwanie ciepła
Ciepło odbierane z mebli i parowników układu chłodniczego
może być ponownie wykorzystane do komfortowego grzania
sklepu... bez dodatkowych kosztów!

›› Conveni-pack obsługuje bogaty
asortyment zespołów mroźniczych
i chłodniczych
›› Dzięki odzyskowi ciepła z instalacji
chłodniczych oraz zastosowaniu
zaawansowanych układów sterujących
można uzyskiwać oszczędności
energii do 50% i wyżej

Odzyskiwanie
ciepła

›› Niewielka powierzchnia zabudowy,
zredukowana instalacja rurowa, cicha
praca to idealne cechy dla gęsto
zaludnionych obszarów miejskich

Niewielka powierzchnia
zabudowy
Zespół zewnętrzny Conveni-pack jest zminiaturyzowany
w porównaniu z układami konwencjonalnymi. Jego
powierzchnia zabudowy jest mniejsza o 60%, co umożliwia
stosowanie w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni.

2,20m2
5,621m2

Mrożenie LT1

Mrożenie HT2

Klimatyzacja

Elastyczny system dla
większych aplikacji
Modułowa budowa zespołu Conveni-pack umożliwia jego
stosowanie w mniejszych, a także większych sklepach.
W całym budynku można instalować jeden lub więcej
agregatów, wewnątrz lub na zewnątrz.

Zakres wydajności
Łącząc Conveni-pack z jednostkami skraplającymi ZEAS,
można zapewnić optymalne rozwiązanie całościowe
ogrzewania, klimatyzacji i mrożenia dla praktycznie
każdego modelu sklepu.

Elastyczność rozmieszczania
Modułowość systemu Conveni-Pack z większa
elastyczność instalacji. Agregaty można grupować
w bloki lub rzędy albo rozmieszczać wokół budynku,
aby spełnić wymagania konkretnej instalacji. Ponadto,
agregaty CVP można umieszczać powyżej lub poniżej
mebli i komór chłodniczych, lub wewnątrz budynku oraz
z długimi odcinkami rurociągów, jeśli potrzeba.

Elastyczność konfigurowania
i instalowania
Koncepcja Conveni-pack oferuje bogate możliwości
instalowania, co umożliwia dostosowanie do wielu
różnych warunków występujących na miejscu instalacji:
› › Konfiguracje: kilka agregatów zewnętrznych
można tak rozmieszczać, aby jak najlepiej wykorzystać
dostępną przestrzeń, ustawiając je w blokach, rzędach
lub rozstawiając wokół budynku, minimalizując
długość instalacji rurowych.

›› Odległość:
długość
rurociągu
pomiędzy
agregatem zewnętrznym i najdalszą komorą,
meblem chłodniczym lub wewnętrzną jednostką
klimatyzacyjną może sięgać 130 m.
› › Wysokość: agregat zewnętrzny może być
umieszczony na wysokości do 35 m nad najniżej
położonym meblem, jednostką wewnętrzną lub
do 10 m pod najwyżej położoną komorą, meblem
chłodniczym lub wewnętrzną jednostką klimatyzacji.
›› Wewnątrz budynku: do agregatu Convenipack można przyłączyć kanały wentylacyjne, aby
zapewnić możliwość zainstalowania wewnątrz
budynku.

Systemy sterowania jednostkami chłodniczymi
Narzędzie diagnostyczne
Poręczne narzędzie oferujące
łatwy dostęp do głównych
danych eksploatacyjnych,
kodów błędów, historii
błędów oraz głównych
ustawień płyty sterującej.
System monitorowania

Modbus, 2 linie RS-485

Moduł komunikacyjny
Rozbudowany interfejs zapewniający możliwość
komunikacji 2-kierunkowej z systemami BMS innych firm,
poprzez łącze MOD - BUS. Umożliwia zdalny dostęp do
wszystkich parametrów eksploatacyjnych, z równoczesnym
zapewnieniem możliwości zdalnego sterowania jednostkami
chłodniczymi. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie
ustawienia docelowej temperatury odparowania,
zresetowania kodu błędu, włączenia i wyłączenia jednostki
oraz ustawienia trybu cichej pracy.

Kontroler serwisowy
Typu III
Rozbudowane narzędzie
serwisowe, umożliwiające
monitorowanie
i rejestrowanie
wszystkich parametrów
eksploatacyjnych,
dostarczające wszystkich
niezbędnych informacji dla
sprawnego i skutecznego
rozwiązywania problemów.
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Energooszczędność

Tryb 2: początek sezonu grzewczego
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Pełny odzysk ciepła - zapotrzebowanie
na ogrzewanie jest pokrywane
w całości przez odzyskiwane ciepło.

Tryb 3: najzimniejsze dni w roku
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Częściowy odzysk ciepła zapotrzebowanie na ciepło jest niskie
i nadmiar ciepła jest przekazywany
na zewnątrz budynku.

Tryb 4: lato
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Pełny odzysk ciepła + pompa
ciepła - zapotrzebowanie na ciepło
przekracza dostępną ilość ciepła
odzyskiwanego i dodatkową
energię dostarcza się z powietrza
zewnętrznego.
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Chłodzenie - ciepło odbierane
jest z mebli, komór chłodniczych
oraz jednostek wewnętrznych
i przekazywane do powietrza
zewnętrznego.
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Funkcja odzysku ciepła oferuje olbrzymie oszczędności
energii, dzięki pobieraniu ciepła odpadowego z układów
chłodniczych i przekazywaniu go do wewnętrznych
jednostek klimatyzacji. W ten sposób komfort w sklepie
ulega poprawie …za darmo! Conveni-pack jest w stanie
zapewniać komfort przez cały rok. W zależności od
temperatury zewnętrznej, system może pracować
w 4 różnych trybach:
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Poprawa komfortu dzięki
odzyskowi ciepła
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Wykorzystanie w agregacie Conveni-pack funkcji
odzyskiwania ciepła, zoptymalizowanych systemów
sterowania oraz najbardziej zaawansowanej technologii
sprężarki inwerterowej pozwoliło na zmniejszenie
rocznego zużycia energii do 50% w porównaniu
z systemami konwencjonalnymi.

Tryb 1: środek sezonu grzewczego
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System tradycyjny
Conveni-Pack

Przykładowa instalacja

mniej energii niż tradycyjnie
wyposażony sklep w Cambre.
›› Nastąpiło również obniżenie
o ponad połowę emisji CO2

Elektryczność / ogrzewanie, sklep CVP
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w Wavre zużyła prawie 60%

Temperatura powietrza otoczenia
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›› Pomiędzy czerwcem 2008

w system Conveni-pack

Ogrzewanie, sklep tradycyjny
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Wynik:
i lutym 2010, stacja wyposażona

Elektryczność, sklep tradycyjny
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w tym samym okresie czasu.

Niski poziom hałasu
Podstawowa technologia Conveni-pack przypomina
zespoły VRV, które były instalowane przez szereg lat na
obszarach mieszkalnych oraz innych terenach wrażliwych
na hałas. Poziom hałasu podlega zminimalizowaniu poprzez:
›› Zastosowanie sprężarek spiralnych, które pracują znacznie
ciszej od sprężarek tradycyjnych.
›› Sterowanie inwerterowe w sprężarkach, co umożliwia
im pracę z najniższą możliwą szybkością zapewniającą
spełnienie wymagań dotyczących chłodzenia, zapewniając
redukcję ogólnego poziomu hałasu oraz wyeliminowanie
ciągłego uruchamiania i zatrzymywania sprężarek.
›› Specjalnie zaprojektowane osłony pochłaniające hałas.
›› Wentylatory ze sterowaniem inwerterowym, wyposażone
w łopatki i kraty zoptymalizowane pod względem redukcji
turbulencji i hałasu. Wentylatory pracujące z najniższymi
możliwymi prędkościami, bez hałaśliwych uruchomień
i zatrzymań.
› › Dostępny jest programowany tryb nocny oraz kilka
trybów redukcji hałasu, co umożliwia dodatkowe
obniżenie poziomu hałasu.

Miesiąc (2008 - 2010)

Instalacja mroźnicza moduł niskotemperaturowy
Dostępny jest opcjonalny moduł niskotemperaturowy,
umożliwiający przyłączenie gablot mroźniczych lub komórmroźniczych.

Odzyskiwanie
ciepła
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Temperatura powietrza otoczenia

Firma Total prowadzi rozległą sieć 490 stacji paliw
rozmieszczonych wzdłuż głównych autostrad i na
rozległych obszarach wielkomiejskich w Belgii. W obiektach
tych znajdują się sklepy ogólnospożywcze, gdzie klienci
mogą dokonywać zakupu różnego rodzaju zamrożonej
lub schłodzonej żywności i napojów. W typowym sklepie
znajdują się gabloty mroźnicze, chłodziarki, komory
zamrażalnicze, lada wystawowa oraz urządzenia do
ogrzewania/chłodzenia dla zapewnienia komfortu. W roku
2008, stacja Total w Wavre została wyposażona w system
Conveni-pack. Dokonano porównania jej wydajności
z podobną stacją w Cambre o tradycyjnym układzie,
chłodzenia i ogrzewania.

Daikin oferuje bogaty wybór jednostek chłodniczych do pomieszczeń
handlowych, specjalistycznych i przemysłowych.
Jednostki chłodnicze Daikin łączą w sobie efektywność i wytrzymałość
oraz łatwy montaż i konserwację.

Agregaty skraplające “plug and
play” stanowią ofertę doskonałego
rozwiązania dla firm potrzebujących
niezwykle zwartego i prostego
rozwiązania.

Jednostki skraplające Zeas

Duży agregat skraplający
o zmiennej wydajności

Sprężarki spiralne ze sterowaniem
inwerterowym stanowią okno na
świat technologii VRV dla chłodnictwa
komercyjnego.

Te przemysłowe agregaty skraplające
zostały zaprojektowane dla
zapewnienia maksymalnej wydajności
w minimalnej przestrzeni.

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty prawomocnej Daikin
Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej
i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu
treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. Dane techniczne mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za
bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji
niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.

Dystrybucja produktów Daikin:
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Agregaty skraplające
do łatwego montażu

