
Conveni-Pack
Geïntegreerd systeem 
voor commerciële koeling, 
verwarming en airconditioning

KLEINE TOT MIDDELGROTE VOEDINGSZAKEN • COMMERCIËLE KEUKENTOEPASSINGEN 
BOERDERIJ- EN BIOWINKELS • TANKSTATIONWINKELS

 › Energiebesparing tot 50%
 › Minder aanverwante CO₂-uitstoot
 › Geschikt voor kleine tot middelgrote toepassingen
 › Plaatsbesparend en flexibel te installeren

 › Beter comfort in winkelruimtes
 › Laag geluidsniveau
 › Warmterecuperatie
 › Systeem met geïntegreerde warmtepomp
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Conveni-Pack
is een geluidsarm systeem 

voor koeling op middelhoge 

temperatuur, koelen en verwarmen 

van ruimtes, met warmterecuperatie 

en warmtepomptechnologie.  
Alles gecombineerd  

in één enkel,  
compact systeem.

We helpen handelaars te besparen op 
energieverbruik.
De kleinhandel ziet momenteel een stijgende vraag naar verse producten, bereide maaltijden en 

gekoelde dranken... en dat allemaal tegelijk. Milieunormen en zoneringsvereisten worden steeds 

strikter en de energiekosten moeten binnen de perken worden gehouden. Conveni-pack is de 

voor de hand liggende oplossing. Het vermindert het totale energieverbruik dankzij het unieke, 

geïntegreerde systeem voor voedselconservering en ruimteverwarming/-koeling.

Een volledig natuurlijke oplossing,  
voor HVACR-toepassingen
Conveni-pack is het enige systeem dat commerciële koeling en airconditioning combineert tot 

één totaaloplossing, voorzien van de meest geavanceerde besturing en invertertechnologie voor 

een maximale energiezuinigheid. Het systeem is aansluitbaar op nagenoeg elke koeloplossing 

en combineerbaar met airconditioning-binnenunits met leidingen, op maat van elke winkel. 

Daikin heeft een afzonderlijk gamma condensorunits voor natuurlijke koeling, verkrijgbaar voor 

lage-temperatuurtoepassingen.

 › Inverter-aangedreven compressoren beantwoorden perfect aan de vereisten van een winkelomgeving, en staan 
garant voor maximale prestaties en een optimale betrouwbaarheid en efficiëntie onder alle omstandigheden.

 › Conveni-pack ondersteunt een breed spectrum van commerciële koelsystemen en koelunits.

 › Door recuperatie van de warmte die de aangesloten koelapparaten afgeven en door het gebruik van uitgekiende 
besturingselementen kan het energieverbruik met 50% of meer worden beperkt.

 › Compacte afmetingen en een geluidsarme werking maken Conveni-pack tot de ideale oplossing voor 
dichtbevolkte en stedelijke zones.
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Warmterecuperatie
De warmte die aan koelvitrines of verdampers 

wordt onttrokken, kan worden hergebruikt 

voor comfortverwarming in de winkel.

Kleiner 
vloeroppervlak 

In vergelijking met andere HVACR-oplossingen 

zijn Conveni-pack buitenunits uiterst compact.

Het vloeroppervlak kan tot 40% kleiner zijn. 

Ideaal voor situaties waar de ruimte beperkt is.

MT koeling Airconditioning

2,45 m²

1,47 m²

40% 

kleiner 
vloeroppervlak

Warmterecuperatie

LT CO2 CCU
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Een flexibel systeem  
voor alle mogelijke toepassingen
Dankzij zijn modulaire ontwerp kan Conveni-pack zowel in kleine als grotere winkels worden gebruikt. 

Er kunnen één of meer buitenunits worden geïnstalleerd doorheen het gebouw, binnen of buiten.
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Dankzij het Conveni-pack concept zijn talloze installatievarianten mogelijk.

In geval van strenge geluidsnormen kunnen deze units zelfs in het gebouw worden geïnstalleerd.

Het modulaire concept van Conveni-pack garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, 

zodat optimaal aan de individuele eisen van het project wordt voldaan. Conveni-pack kan worden 

gegroepeerd in blokken of rijen en kan, voor een maximale kostenefficiënte installatie, over het 

gebouw worden verdeeld en in de buurt van de verdampers worden gemonteerd.

Voordelen verdeeld tegenover centraal systeem
    Verhoogde redundantie, beperkte risico's voor eigenaars

    Geoptimaliseerde ontwerp voor een kleinere koelmiddelvulling

    Minder leidingen, en daardoor snellere installatie en lagere kosten

    Verhoogde potentiële warmterecuperatie en hogere comfort koelcapaciteit

Afstand: vereenvoudigde leidingen
Normaal zijn er tot 6 leidingen nodig naar de MT-verdampers en HVAC-systemen. 

Met Conveni-pack wordt dit beperkt tot slechts 4 leidingen om aan dezelfde eisen te voldoen.

Flexibele configuratie en installatie

STANDAARD CONFIGURATIE: 6 LEIDINGEN CONVENI-PACK CONFIGURATIE: 4 LEIDINGEN

WINKEL WINKEL WINKEL

BLOKKEN RIJEN VERDEELD
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   Mogelijkheid tot uitbreiding wanneer uw oorspronkelijke koelvereisten 14,5 kW (of lager) waren. Door het toevoegen 

van een Q-up module wordt de capaciteit verhoogd tot 21,0 kW. Een stijging van 45% koelbelasting die wordt 

toegevoegd aan de oorspronkelijke CO
2 
Conveni-pack.

   Voor de nieuwe energie-efficiënte koeling is een lagere minimale koelcapaciteit nodig om een  stabiele 

temperatuurregeling te garanderen.

   Klaar voor de toekomst. Maakt u zich zorgen over hogere klimaattemperaturen? U kunt vertrouwen op de innovatie van 

Daikin door gebruik te maken van een Q-up module. Q-up biedt ultieme geruststelling, omdat het de koelcapaciteit 

van het systeem garandeert, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen.

Tot 35 meter boven binnenunit of kast
Tot 130 meter van de verst verwijderde binnenunit of kast
Tot 10 meter onder binnenunit of kast

Plaatsing van het systeem
   Er moet slechts een beperkt aantal leidingen worden aangesloten op de  

Conveni-pack unit om de installatie binnen een gebouw mogelijk te maken

   Mogelijkheid om de Conveni-pack in een technische ruimte te installeren*

   De statische druk van de condensorventilator kan worden verhoogd tot 78 Pa

   Het aansluiten van leidingen op de condensorunit is toegestaan

   Montage mogelijk onder of boven verdampers

* Er moet een rooster worden voorzien voor de toevoer van verse lucht, en leidingen moeten worden gemonteerd op de Conveni-pack unit(s)

Model Koelcapaciteit* HR-capaciteit
Q-up kan ook eenvoudig 
later worden toegevoegd, 

als onderdeel van een 
upgrade van het systeem

Model Koelcapaciteit* HR-capaciteit

DAIKIN CO2 CVP 
AC10

3 - 14,5 kW 22 kW
DAIKIN CO2 CVP 

AC10 + Q-up
3- 21 kW 22 kW

* Opgegeven koelcapaciteit onder de volgende voorwaarden: Te = -10°C, 10 K SH en Tomgeving = 32°C

8,5 kW nieuwe koeling 
toegevoegd, Q-up 
geïnstalleerd op bestaande 
CO

2 
CVP voor extra capaciteit

BESTAANDE WINKELRUIMTE

KOUDE RUIMTE KOUDE RUIMTE

3 kW 3 kW 3 kW

4,5 kW4,0 kW

1,5 kW2 kW
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Diagnose-instrument
Handig instrument dat eenvoudig toegang 
biedt tot de belangrijkste bedrijfsgegevens, 
foutcodes, foutgeschiedenis.

Bewakingssysteem

D-checker
Krachtig service-instrument dat alle operationele 
parameters controleert en registreert, en zo alle 
informatie levert die noodzakelijk is voor een 
efficiënte en doeltreffende probleemoplossing.

Besturingssystemen voor koeling

Functionele tool Beschrijving

D-checker Een krachtige tool voor het bewaken, opslaan, weergeven, in kaart brengen, importeren en 
exporteren van operationele gegevens, en voor het aanpassen van datalabels en gedetailleerde 
klant- en taalgegevens.

Daikin Configurator Voor het uploaden van instellingen en de taal van de gebruikersinterface, voor het downloaden 
van alle instellingen van de unit voor directe of offline raadpleging.

Mobile Monitoring Tool Voor het verzamelen van real-time gegevens en voor het opslaan, weergeven en exporteren van 
gegevens.

E-doctor Mobiele applicatie die onderhoudstechnici begeleidt tijdens het oplossen van problemen en bij 
het controleren en repareren van onderdelen.

Protocol : 
Modbus RS485

Met een scherm met 3x7 segmenten op de 
hoofdprintplaat om snel en eenvoudig de 
operationele gegevens van de unit te kunnen 
raadplegen. 
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Kenmerken 
Conveni-pack 
systeem

   Swingcompressor
   Daikin’s unieke CO

2
 SWING compressor levert de hoogste isentrope 

efficiëntie van 69,5% en is daarmee de best presterende hermetische 

compressor op de markt

   Beschermd door 4 wereldwijde octrooien
   Groot werkingsbereik en gebruikt in de lage en hoge fase van de 

CO
2 
CVP

   Overgedimensioneerde DC-motor zodat de compressor in alle 

klimatologische omstandigheden kan functioneren

   Ingebouwde vloeistofafscheider om de werking in vochtige 

bedrijfsomstandigheden te garanderen

   Twee ingebouwde dempers om eventuele drukstoten te dempen

   Geen schuimeffect: het oliereservoir en de olieverdeling bevinden 

zich aan de hogedrukzijde
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11-12 MPa 7-8 MPa 3-4 MPa

 
       energiebesparing
Door middel van warmterecuperatie, een geoptimaliseerde besturing en geavanceerde compressortechnologie kan Conveni-pack 

het jaarlijkse energieverbruik met maar liefst 50% reduceren in vergelijking met systemen van andere fabrikanten.

Een hoger rendement voor een LAGERE ENERGIEFACTUUR

Warmterecuperatie voor meer comfort
De warmterecuperatiefunctie levert een aanzienlijke energiebesparing op door de warmte die het koelsysteem afvoert, naar 

de airco-binnenunits te voeren. Dit verhoogt het comfort in de winkelruimte. Conveni-pack biedt het hele jaar door een 
optimaal comfort. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan het systeem in 4 verschillende modi werken:

   Hoge compressieverhouding

   Hoger energieverbruik

   Hogere uitblaastemperatuur

   Hogere belasting van de compressor

   Lagere levensduurverwachting

   Lagere compressieverhouding in elke fase

   Lager energieverbruik

   Lagere uitblaastemperatuur

   Lagere belasting van de compressor

   Langere levensduurverwachting

CONVENTIONEEL: EENTRAPS TECHNOLOGIE DAIKIN: TWEETRAPS TECHNOLOGIE

Warmterecuperatie

22°C

+2°C +6°C 0°C

ZOMER HERFST20°C

+2°C +6°C 0°C

Warmterecuperatie & 
warmtepomp

Warmterecuperatie

WINTER LENTE20°C 20°C

+2°C +2°C+6°C +6°C0°C 0°C

50% 
Tot

11-12 MPa 3-4 MPa
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Natural HVACR 4 life
Project voor het introduceren van innovatieve, geïntegreerde 
HVACR-installaties met natuurlijk koelmiddel.

DOELSTELLINGEN

•  Verwijderen van barrières op de markt voor het introduceren van geïntegreerde koel- en airconditioningsystemen die 

gebruik maken van natuurlijke koelmiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen.

•  Bewustmaking van installateurs, ingenieurs, klanten en het grote publiek over de mogelijkheden van een 

gecombineerd airconditioning- en koelsysteem dat gebruik maakt van CO2 als natuurlijk koelmiddel.

•  Bijdragen tot de implementatie van de F-gas richtlijn van de EU.

Kijk voor meer informatie op: naturalhvacr4life.eu  

ACTIES

1. De uitvoerbaarheid aantonen
• testen van een prototype in België dat airconditioning en koeling combineert met 

warmterecuperatie in real-life omstandigheden; 

• installeren, bedienen en bewaken van het nieuwe concept in Europese supermarkten,  

gevestigd in zowel gematigde als warme klimaatzones (respectievelijk Duitsland en Spanje)

2. Opleidingen organiseren voor installateurs en klanten

3.  Assistentie verlenen bij het actualiseren van de definities van normen en energie-

etiketteringsprogramma's voor multifunctionele producten door het verstrekken van 

informatie over getest risicomanagement, procedures over ontvlambaarheid en  

toxiciteit van natuurlijke koelmiddelen

4.  Een binnenunit van het cassette-type ontwikkelen die gebruik maakt van CO2 en  

die een optimale comfort koeling en verwarming biedt

5. De mogelijkheden van koude opslag onderzoeken om de totale equivalente  

    opwarmingsimpact te verbeteren

Geluidsarm
De technologie die aan de basis ligt van Conveni-pack is dezelfde als bij onze toonaangevende VRV. 

Deze modellen worden sinds 1993 geïnstalleerd in woningen en geluidsgevoelige zones.

Het geluidsniveau wordt tot een minimum beperkt dankzij:

 › het gebruik van swingcompressoren die veel stiller werken dan zuigercompressoren;

 › inverterbesturing, waardoor compressoren nauwkeurig op de belasting kunnen worden afgestemd; verminderd totaal 

geluidsniveau en niet langer constant starten en stoppen van de compressor;

 › speciaal ontworpen geluidsabsorberende compressorbehuizing;

 › invertergestuurde ventilatoren met variabele snelheid, compleet met geoptimaliseerde schoepen en roosters om 

turbulentie en lawaai te verminderen; de ventilatoren draaien tegen de laagst mogelijke snelheden en fluctueren 

zonder het lawaai van starten en stoppen;

 › automatisch inschakelen van de nachtmodus, samen met verschillende geluiddempingsstanden als standaard 

uitrusting.
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Lage-temperatuur vitrinekasten
Optioneel zijn CO

2 
CCU's ook verkrijgbaar voor  

Remote LT-toepassingen (niet verbonden met Conveni-pack)

OPTIONEEL

Productvoordelen 
voor eindgebruikers

Waarom kiezen voor Conveni-pack?
  DX-koeling, verwarming & ruimtekoeling door middel van 

CO
2
, voor zij die een volledig natuurlijke oplossing willen

  Warmterecuperatie, en automatische werking van de 

warmtepomp voor koudere dagen

  Volledig gemonteerde en verpakte unit, met lage 

geluidsniveaus

  In massa geproduceerd in de bekroonde fabriek van 

Daikin Europe

  Elke unit wordt vóór uitlevering in de fabriek getest

  Alle units in voorraad, snelle levering

  Hermetische swingcompressor, compleet met tweetraps 

compressie, voor lagere bedrijfstemperaturen

  Overgedimensioneerde DC borstelloze motortechnologie 

voor hogere betrouwbaarheid en optimale efficiëntie

  Automatisch balanceren van de belasting voor vriezen & 

ruimteverwarming / koelen

  “Plug and Play”-technologie, eenvoudigere inbedrijfstelling 

ter plaatse

  Geoptimaliseerde besturingslogica voor maximale 

betrouwbaarheid en efficiëntie

  Adaptieve regeling van de verdampingstemperatuur

Warmterecuperatie

LT CO2 CCU

Plug-in LT-vitrinekasten met 
propaan of LT- condensorunits 
met CO₂ zijn ook verkrijgbaar 
voor diepvriestoepassingen.
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Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting 
voor Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie 
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete 
garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 
geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie 
en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 
en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V. 
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Daikin Refrigeration – samen voor koeling

Daikin Europe N.V. is een belangrijke Europese 
producent van airconditioners, verwarmingssystemen en 
koelapparatuur, met ongeveer 5.500 werknemers in heel 
Europa en grote productiefaciliteiten in België, Tsjechië, 
Duitsland, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 
Daikin is wereldwijd befaamd voor zijn innovatieve rol in 
productontwikkeling en de ongeëvenaarde kwaliteit en 
veelzijdigheid van zijn geïntegreerde oplossingen.

Daikin Chemicals is een van 's werelds grootste 
producenten van fluorchemicaliën en is een 
toonaangevend expert op dat gebied. Wij streven 
ernaar om nieuwe mogelijkheden voor residentiële en 
industriële toepassingen te vinden door optimaal gebruik 
te maken van de fluoreigenschappen met behulp van 
onze eigen exclusief ontwikkelde technologieën.

Daikin Chemicals
Hubbard Products Ltd. is een van de belangrijkste 
ontwerpers, fabrikanten en leveranciers van commerciële 
koelinstallaties in het Verenigd Koninkrijk en heeft een 
benijdenswaardige wereldwijde reputatie opgebouwd op 
het gebied van innovatie en uitmuntende ontwerpen.

Tewis is een toonaangevend bedrijf voor het ontwerp en 
de ontwikkeling van koelsystemen. Naast hun expertise in 
de ontwikkeling van besturingselementen op maat (zoals 
monitoring), biedt Tewis totaaloplossingen voor koel- en 
klimaattoepassingen. Tewis heeft zich de afgelopen jaren 
gericht op de ontwikkeling van koelsystemen op CO

2
-

basis en heeft een langdurige relatie opgebouwd met 
belangrijke Spaanse en Portugese voedingsretailers.  
De missie en filosofie tot op heden is het bereiken 
van een hoge betrouwbaarheid en het realiseren van 
opmerkelijke energiebesparingen voor hun klanten.

AHT ontwikkelt, produceert en verkoopt koel- en 
diepvriesvitrines die specifiek geschikt zijn voor de 
voedingsretailsector. AHT is toonaangevend in het 
segment van de "plug-in vitrines" en loopt voorop in 
de markt door actief nieuwe producten te lanceren 
die overeenstemmen met de evoluerende indeling 
van winkels. Bovendien heeft AHT dankzij zijn 
technologische capaciteiten en bedrijfsmiddelen 
wereldwijd verschillende grote klanten, waaronder grote 
voedingsretailketens. 

Zanotti is een koelspecialist, opgericht in 1962. Met meer dan 
50 jaar ervaring in voedselopslag voor de commerciële en 
industriële koelsector, maar ook voor het vervoer van verse en 
diepgevroren producten. Zanotti veranderde de koelsector 
vanaf het begin met de introductie van de Uniblock, een 
plug-and-play koelunit voor koelruimtes waarbij alles in 
één product zit verwerkt. Momenteel hebben ze meer dan 
600 mensen in dienst, met drie productiefaciliteiten en een 
jaaromzet van ongeveer 130 miljoen euro.


