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ФАКТИ Й АРГУМЕНТИ

Conveni-Pack — 
інтегроване рішення для 
охолодження, нагрівання та 
кондиціонування повітря

Чому слід вибрати Conveni-Pack?

Висока енергоефективність

 › Система Conveni-pack використовує 100% теплоти, рекуперованої 
з працюючих холодильних камер супермаркету, для опалення 
торговельної площі. І все це без будь-яких додаткових витрат.

 › До 50% зменшення експлуатаційних витрат
 › Спіральний компресор Daikin з інверторним керуванням та 
економайзером

 

Дуже компактна конструкція

 › Легкість установки, навіть у обмеженому просторі
 › Малі розміри (до 60% зменшення площі обладнання порівняно зі 
звичайними системами) та невелика вага

 › Зниження вимог до трубопроводів

До 100% рекуперації 
теплоти

бустер

Охолодження й кондиціонування/нагрівання

Високотемпературні 
холодильні системи 

3,35 кВт

Середньотемпературні 
холодильні системи: 

21,8 кВт*

-35°C

-10°C

* максимально можлива потужність охолодження за відсутності бустерних блоків

Унікальне сполучення

 › Перша запущена у масове виробництво комплексна 
система для усього будинку, що поєднує охолодження, 
нагрівання, кондиціонування повітря в одному контурі

Надійна робота

 › Безпомилковий вибір компонентів
 › Заправлення та перевірка герметичності на заводі-
виробнику

Бездоганний комфорт протягом усього року

 › Тиха робота: Поліпшені акустичні характеристики 
завдяки нічному режиму роботи, інверторному 
керуванню й вентиляторам з інверторним керуванням і 
оптимізованими лопатями та решітками

 › Високоякісна звукоізоляція на панелях і компресорах
 › Спеціально сконструйовані лопаті вентиляторів для 
обмеження рівня шуму

 › 4 уставки малошумного режиму роботи, включаючи 
нічний режим

 › Тепло, отримане від морозильних шаф і вітрин, може 
використовуватися для опалення в магазині.
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Рекуперація 
теплоти

-35°C

+2°C

Зима

+5°C

+20°C

-20°C

Conveni-Pack

Витягує 
тепло з 
зовнішнього 
повітря

5,6 м2 2,2 м2

Conveni-PackСередньотемпературні 
холодильні системи

НТ1 холодильні 
системи

Кондиціонування 
повітря

На 60% 
менша площа 
обладнання



Переваги для установників/
проектувальників
 › Об'єднаний електричний блок і блок керування
 › Блок заправляється холодоагентом на заводі
 › Перевірена на практиці технологія VRV означає оптимізовану 
установку й техобслуговування

 › Зменшення строку поставки завдяки розташуванню 
виробництва в Європі

 › Гнучка система для різноманітних застосувань
 › Система може працювати в будь-яких продовольчих магазинах 
у сполученні з різними кондиціонерами відповідно до 
особливостей експлуатації

 › Зовнішні блоки можна розташувати на висоті до 35 м вище або 
до 10 м нижче внутрішніх блоків

 › Довжина труб до 130 м
 › Підходить для установки в приміщеннях завдяки використанню 
вентиляторів з високим ЗСТ

Переваги для власників 
магазинів
 › Продуманий дизайн для супермаркетів і невеликих роздрібних 
магазинів

 › Максимальне використання торговельних площ, тому що 
Conveni-Pack займає на 60% менше місця в порівнянні зі 
звичайними холодильними системами для продуктових 
магазинів

 › Зниження споживання енергії до 50% за рахунок рекуперації 
теплоти

 › Тиха робота — ідеальне рішення для щільно населених міських 
зон

Маркетингові матеріали
Refrigeration Xpress
Зручне програмне забезпечення для проектування 
Conveni-Pack, CCU, SCU і конденсаторних блоків ZEAS. 
Докладний звіт за результатами роботи програми 
містить список обладнання та матеріалів, схеми 
трубопроводів і електричних підключень, а також опції.

Міжнародні нагороди
З моменту впровадження система Conveni-Pack 
була визнана інноваційною та екологічною, 
доказом чого є недавні німецькі й ірландські 
нагороди:

 › Переможець 2014 року, нагорода в області 
охорони навколишнього середовища 
Ірландського інституту холодильних систем (IRI)

 › Нагорода за кращий продукт 2014 року, категорія 
Турбота про навколишнє середовище, Німеччина

Практичний приклад
Супермаркет Edeka Buschkühle (Німеччина)
2 системи Conveni-Pack обслуговують 32 м зон 
самообслуговування, 12,5 м холодильників для 
продуктів харчування, одну холодильну камеру для 
зберігання фруктів, повітряну завісу та 5 внутрішніх 
блоків; система ZEAS обслуговує дві морозильні 
камери загальною продуктивністю 5 кВт.

Дізнайтеся більше на сайті 
www.daikineurope.com/references

Короткі відео
 › Перегляньте коротке відео про унікальне рішення 
Conveni-Pack

 › Дізнайтеся, чому бельгійський власник АЗС обрав 
компанію Daikin для забезпечення комфорту та 
охолодження в своєму магазині.  
www.youtube.com/DaikinEurope
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Середньотемпературне холодильне обладнання LRYEQ-AY 16
Холодопродуктивність Кондиціонування повітря Ном. кВт 14,0 (1)

Холодильне обладнання Ном. кВт 21,8 (2)
Теплопродуктивність Кондиціонування повітря Ном. кВт 27,0 (3)

Холодильне обладнання Ном. кВт 21,8 (4)
Розміри Блок Висота мм 1.680

Ширина мм 1.240
Глибина мм 765

Вага Блок кг 370
Теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням
Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Хід поршня м³/г 13,34
Швидкість об/хв 6.300
Потужність Вт 2.500
Метод пуску Прямий (інвертор)
Частота вмикання/вимикання Менше 6 разів/год

Компресор 2 Швидкість об/хв 2.900
Потужність Вт 3.600

Компресор 3 Швидкість об/хв 2.900
Потужність Вт 4.500

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 230

Двигун 
вентилятора

Потужність Вт 750
Привід Прямий

Рівень звукового тиску Ном. дБA 62,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Mін.~Maкс. °C (c.т.) -20~10

Охолодження Темп. зовн. повітря Mін.~Maкс. °C (c.т.) -5~43
Нагрівання Темп. зовн. повітря Mін.~Maкс. °C (c.т.) -15~21

Холодоагент Тип R-410A
GWP/ПГП 2.087,5
Заправлення кг 11,5

екв.т CO₂ 24,0
Управління Електронний розширювальний клапан

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/380-415
(1) Пріоритетний режим охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м (2) Пріоритетний режим 
охолодження: температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; Всмоктування SH: 10°C (3); Режим зі 100% рекуперацією теплоти: температура всередині приміщення 20°C 
с.т; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; навантаження охолодження 18 кВт; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м (4) Температура насичення, еквівалентна тиску всмоктування (сторона 
охолодження) -10°C (в умовах охолодження); можливість підключення внутрішнього блока кондиціонера: 10 к.с., коли рекуперація теплоти дорівнює 100%

Холодильна система Conveni-
Pack з рекуперацією теплоти

Холодильне обладнання з відзначеною нагородами 
технологією рекуперації теплоти для роздрібних 
магазинів

 ʯ Поєднує в одній системі середньо- і низькотемпературне 
охолодження, а також кондиціонування повітря (включаючи 
нагрівання)

 ʯ Використовуючи рекуперацію теплоти, оптимізовані засоби 
керування й сучасну компресорну технологію, Conveni-pack 
може скоротити річне споживання енергії на 50% або більше в 
порівнянні зі звичайними системами

 ʯ Нижчий рівень викидів CO
2
 завдяки технології теплового насоса

 ʯ Модульна конструкція Conveni-pack дозволяє використовувати 
систему і для малих, і для великих магазинів

 ʯ Модульна структура системи Conveni-Pack забезпечує 
максимальну гнучкість при установці. Зовнішні блоки можуть 
бути об'єднані в групи або розподілені по всьому будинку з 
урахуванням конкретних вимог до установки

 ʯ Теплота, отримувана з холодильних вітрин або випарників, може 
повторно використовуватися для комфортного нагрівання 
магазина без додаткових витрат

 ʯ Низький рівень шуму, включаючи нічний режим роботи

LRYEQ-AY

LRYEQ16AY
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Клас продуктивності (кВт)

Модель Найменування 80 100 125 140 200 250

Теплопродуктивність (кВт)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Повітряна завіса Biddle, 
вільне підвішування

CYVS-DK      

Повітряна завіса Biddle, 
касетного типу

CYVM-DK      

Повітряна завіса Biddle, 
прихованого типу

CYVL-DK      

1  Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря: 35°C c.т.; довжина труб: 

7,5 м; перепад висот: 0 м
2  Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря: 7°C c.т./6°C в.т.; довжина труб: 7,5 м; 

перепад висот: 0 м

Внутрішні блоки й повітряні завіси Biddle для підключення до 
Conveni-Pack

Внутрішні блоки

Клас продуктивності (кВт)

Модель Найменування 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Холодопродуктивність (кВт)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Теплопродуктивність (кВт)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Круглопотоковий 
касетний блок

FXFQ-A     
Стельовий блок 
касетного типу з 
2-потоковою подачею 
повітря

FXCQ-A    

Однопотоковий 
касетний блок

FXKQ-MA 
Блок канального 
типу з інверторним 
управлінням 
вентилятором

FXSQ-A     
Блок канального 
типу з інверторним 
управлінням 
вентилятором

FXMQ-P7     

Блок канального типу 
(великий)

FXMQ-MB  

Блок підстельового типу FXHQ-A  

4х-потоковий 
підстельовий тип

FXUQ-A  

Блок підлогового типу FXLQ-P  

Підлоговий блок без 
корпусу

FXNQ-A  

Щоб задовольнити всім вимогам магазина до комфортного охолодження й нагрівання,  
Daikin пропонує широкий модельний ряд внутрішніх блоків кондиціонування повітря й  
повітряних завіс Biddle.


