Conveni-Pack

Solução integrada para
refrigeração, aquecimento
e ar condicionado

››Para lojas de bens alimentares de pequena e média dimensão

Conveni-Pack,

refrigeração comercial com aquecimento
e ar condicionado integrados
Até agora, os sistemas de refrigeração e congelação necessitavam de ser separados dos sistemas de ar
condicionado e aquecimento. Com o Conveni-Pack da Daikin, pode ter um único sistema integrado que
abrange todas as necessidades de refrigeração e controlo climático.

Recuperação de calor
eficiente em termos
energéticos

Recuperação de
calor até 100%
Arrefecimento CA: 21,8 kW - Aquecimento CA: 27,0 kW

O Conveni-Pack recupera até 100% do calor extraído
dos consumidores de refrigeração de supermercados
e reutiliza-o para aquecer o espaço da loja sem custo
adicional.

Refrigeração MT 21,8 kW
Refrigeração BT
3,35 kW
Unidade
Booster
-35°C

-10°C

Garantir conforto climático durante todo o ano
O calor recuperado dos consumidores de refrigeração
pode ser utilizado para proporcionar aquecimento
para a loja.
Inverno

Verão
+22°C

+2°C

+5°C

-20°C

+2°C
-35°C

+5°C

-20°C
Extrai calor
do ar exterior

-35°C

Conveni-Pack
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Recuperação
de calor

+20°C

Conveni-Pack

"Reduzimos o nosso consumo de energia anual em cerca de
60% graças à combinação da recuperação de calor, comandos
otimizados e tecnologia inverter do Conveni-Pack."
Loja de conveniência na Hungria

Solução compacta

Área de
implantação

60%

Reduzida área de implantação

mais pequena

O tamanho compacto do Conveni-Pack faz com que
seja a unidade ideal para instalação em situações onde
o espaço é essencial. Em comparação com os sistemas
convencionais, tem uma área de implantação 60%
mais pequena.

Flexibilidade impressionante

+
Ar condicionado

+
Refrigeração BT1
5,6 m2

Refrigeração MT

Conveni-Pack
2,2 m2

Uma vez que o Conveni-Pack é uma solução modular,
pode instalar várias unidades exteriores e adicionar
unidades extra consoante a necessidade. Se
combinar o Conveni-Pack com outras unidades de
refrigeração da Daikin, obtém a derradeira solução
para aquecimento, ar condicionado e refrigeração
para quase todos os tipos de lojas. A capacidade de
descentralizar unidades exteriores reduz a necessidade
de tubagens longas nas instalações.
››

››
››
››

››

Combinação de refrigerados e congelados
(com a opção da unidade Booster): intervalo de
temperatura de evaporação de -45°C a +10°C
Podem ser posicionadas várias unidades exteriores
para aproveitar ao máximo o espaço disponível
As unidades exteriores podem ser posicionadas até
35 m acima ou 10 m abaixo das unidades interiores
O comprimento da tubagem pode ir até 130 m
entre a unidade exterior e o consumidor de
refrigeração ou unidade interior de ar condicionado
mais afastada.
Adequado para instalações interiores através da
utilização de ventiladores com ESP elevado
3

A Daikin é um fabricante de referência no
mercado da refrigeração. Ao combinar
Conveni-Pack, unidades de condensação
ZEAS e unidades de condensação
comerciais, podemos criar a solução ideal
para a situação específica de cada cliente.
Levamos a sustentabilidade ambiental
muito a sério, por isso, para que todos
os nossos produtos funcionem da forma
mais eficiente possível são testados
exaustivamente durante o seu fabrico.
A nossa solução Conveni-Pack está em
total conformidade com a nova legislação
europeia F-Gás e tem um histórico
comprovado de mais de mil instalações na
Europa.
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Solução inteligente para
refrigeração comercial
Fiabilidade

Conforto

Com base na comprovada tecnologia VRV

Os clientes são mais felizes num clima quente
no inverno e fresco no verão e a vasta gama de
unidades de ar condicionado disponíveis com
Conveni-Pack proporcionam isso mesmo.

Sistemas totalmente equipados e testados em
fábrica

As unidades interiores e exteriores têm níveis
sonoros extremamente baixos

Mais de mil clientes já confiam no Conveni-Pack

Confortável para clientes e vizinhos
As unidades de refrigeração mantêm os alimentos
e bebidas à temperatura ideal

Reconhecida* como solução inovadora e
ecológica

As cortinas de ar Biddle podem ser integradas
no sistema

Eficiência energética
Melhora o conforto na loja sem extra custos.

Controlo

Recupera até 100% do calor gerado pelos
expositores de refrigeração ou evaporadores

As ferramentas de diagnóstico e o verificador
de assistência simplificam a manutenção e
garantem um funcionamento fiável

Envia calor para as unidades de ar condicionado
interiores

A interface Daikin Modbus pode ligar o
Conveni-Pack a um sistema de gestão de edifício
de terceiros e sistemas de monitorização de
temperatura.

A eficiência energética do Conveni-Pack é
inigualável, reduzindo o consumo de energia
elétrica até 50% anualmente
O compressor scroll inverter permite a
adaptação da capacidade às necessidades de
refrigeração

Custo
Elevada eficiência energética com tecnologia
scroll inverter

Utiliza comandos otimizados e tecnologia de
compressor topo de gama

Baixo consumo obtido através da utilização do
economiser

Respeita o ambiente
Utiliza R-410A, compatível com a legislação
europeia F-Gás

Vida útil mais longa: ciclos de arranque/paragem
limitados, motores CC, controlo de unidade
integrado e segurança
Menos tubagem necessária

*

2014

2008

2006

›› Vencedor do prémio ecológico

›› Troféu de inovação, Equipmag

›› Produto ambiental do ano no

Institute of Refrigeration

(exposição em França)

Ireland (IRI)

›› Vencedor do prémio
Melhor produto para lojas,
Handelsjournal, Alemanha.

Reino Unido, Cooling Industry
Awards

2007
›› Prémio de incentivo, Ministério
do Ambiente Alemão
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"O software do Conveni-Pack é de fácil utilização e compreensão,
e os relatórios detalhados sobre as unidades de condensação são
muito úteis para ajudar a controlar o sistema."
Instalador de um supermercado médio na Irlanda

À frente da legislação
A Daikin liderou sempre o setor no que diz respeito à inovação e design. A legislação e regulamentos
cada vez mais rigorosos em todo o mundo foram um fator no nosso investimento no desenvolvimento
de novas tecnologias de refrigeração para ajudar os nossos clientes a continuar a desenvolver as suas
empresas.

Regulamento F-Gás

Função do economiser

O novo regulamento F-Gás entrou em vigor no início
de 2015. O Conveni-Pack da Daikin usa como fluido
frigorigéneo o R410A que é compatível com esta
legislação, reduzindo os riscos de fuga durante o ciclo
de vida útil para um mínimo absoluto.

A função do economizer nos nossos produtos de
refrigeração proporciona duas grandes vantagens.
Aumento da potência frigorífica sem aumentar a
potência absorvida da unidade. Ao mesmo tempo,
diminui a temperatura de descarga, aumentando a
vida útil do compressor.

Diretiva Ecodesign
A diretiva Ecodesign 2009/125/EC da UE destinase a incentivar o mercado da refrigeração a utilizar
produtos mais eficientes. Aceitámos este desafio
incorporando tecnologias de vanguarda em todos
os elementos do sistema Conveni-Pack.

Controlo de capacidade com inverter
Incorporámos a tecnologia inverter no nosso
Conveni-Pack para propocionar um controlo ideal
de cargas flutuantes de fluido frigorigéneo. Isto
proporciona perdas de energia mais reduzidas do que
as unidades de refrigeração tradicionais.
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Temperatura de evaporação adaptável
Para baixar o consumo de energia elétrica,
a temperatura de evaporação configurada do
Conveni-Pack pode ser ajustada através de um sinal
externo.
Aquando do encerramento, as cortinas noturnas são
fechadas, reduzindo a carga em 1/3. Isto significa que
a serpentina do evaporador tem dimensões excessivas
e existe um risco de congelar os produtos. Para evitar
isto, a temperatura de evaporação do Conveni-Pack
pode ser ajustada.

Ferramentas e plataformas
Eis algumas
ferramentas úteis para
os profissionais da
refrigeração.

Software Xpress de refrigeração
Software intuitivo, com design fácil de compreender
para o Conveni-Pack e unidades de condensação
ZEAS. O relatório detalhado inclui uma lista de
materiais, diagramas de tubagem, diagramas elétricos
e outras opções do dispositivo.

Aplicação Daikin E–data para tablet
Descubra no seu idioma quais os produtos Daikin
disponíveis no mercado.
Disponível para iOS e Android.

Software de pesquisa de produtos Daikin
Para uma descrição dos produtos de refrigeração
ou se pretender efetuar uma comparação, consulte
http://www.daikin.pt/commercial/products/

›› Verifique a animação do Conveni-Pack no nosso
canal do YouTube
›› Descubra por que um proprietário de uma estação
de serviço belga escolheu o Conveni-Pack
https://www.youtube.com/DaikinEurope
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"Com o Conveni-Pack, temos uma solução completa e totalmente
fiável para todas as necessidades de aquecimento e ar condicionado,
assim como para todos os produtos frescos e congelados."
Loja de bens alimentares na Áustria

"O Conveni-Pack mantém a loja silenciosa para os nossos clientes e os
vizinhos também estão satisfeitos com o funcionamento silencioso da
unidade exterior.
Toda a gente fica confortável."
Proprietário de um supermercado na Alemanha
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As unidades de ar condicionado interiores e as cortinas de ar
Biddle para ligação ao Conveni-Pack
Está disponível uma vasta gama de unidades de ar condicionado e cortinas de ar Biddle
para cumprir todos os requisitos de arrefecimento e aquecimento da loja.
Classe de capacidade (kW)
Modelo

50

63

80

100

125

140

200

250

Potência de arrefecimento (kW)1
Potência de aquecimento (kW)2

5,6
6,3

7,1
8,0

9,0
10,0

11,2
12,5

14,0
16,0

16,0
18,0

22,4
25,0

28,0
31,5

Cassete "round flow"

FXFQ-A











Cassete de 2 vias para
colocação no teto

FXCQ-A







Cassete de 1 via para
colocação no teto

FXKQ-MA





Unidade de condutas
para tetos falsos com
ventilador controlado por
inverter
Unidade de condutas
para tetos falsos com
ventilador controlado por
inverter

Nome do produto





FXSQ-P











FXMQ-P7











Unidade de conduta para
tetos falsos (alta pressão
estática)

FXMQ-MA

Unidade para colocação
no teto

FXHQ-A

Unidade suspensa no teto
de 4 vias

FXUQ-A

Unidade de chão

FXLQ-P





Unidade para instalação
de chão oculta

FXNQ-P










Classe de capacidade (kW)
Modelo

Nome do produto

Potência de aquecimento (kW)2

80

100

125

140

200

250

7,4 - 9,2

11,6 - 13,4

15,6

16,2 - 19,9

29,4

29,4 - 31,1

Cortina de ar Biddle de
suspensão livre

CYVS-DK













Cassete de cortina de ar
Biddle

CYVM-DK













Cortina de ar Biddle
encastrada

CYVL-DK













1

As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temperatura interior: 27 °CBs/19 °CBh, temperatura exterior: 35°CBs, comprimento de tubagem:

2

As capacidades de aquecimento nominais são baseadas nas seguintes condições: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7°CBs/6°CBh; comprimento da tubagem:

3

Opcional

7,5 m, desnível: 0 m
7,5 m, desnível: 0 m
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Conveni-Pack
Solução de refrigeração para lojas de produtos
alimentares caracterizado pela tecnologia
premiada de recuperação de calor
›› Integra refrigeração de média e baixa temperatura e
de ar condicionado (incluindo aquecimento) num só
sistema
›› Menores emissões de CO2 associadas graças à
tecnologia de recuperação de calor
›› A modularidade do sistema Conveni-Pack maximiza
a flexibilidade de instalação. As unidades exteriores
podem ser agrupadas em blocos ou linhas, ou
distribuídas pelo edifício para satisfazer as necessidades
da instalação individualmente
›› O calor extraído dos expositores frigoríficos ou
evaporadores pode ser reutilizado para aquecimento
da loja sem custos extra
›› Nível de ruído reduzido, incluindo a possibilidade de
funcionamento em "modo noturno"
Refrigeração de temperatura média
Potência de
Ar condicionado
arrefecimento
Refrigeração (1)
Potência de
Ar condicionado
aquecimento (2)
Refrigeração (2)
Dimensões
Unidade

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Altura
Largura
Profundidade

Peso
Unidade
Permutador de calor Tipo
Compressor
Tipo
Volume varrido
Velocidade de rotação
Potência Elétrica
Método de arranque
LIGAR/DESLIGAR frequência
Compressor 2
Velocidade de rotação
Potência Elétrica
Compressor 3
Velocidade de rotação
Potência Elétrica
Ventilador
Tipo
Quantidade
Arrefecimento
Caudal de ar
Motor do
Potência Elétrica
ventilador
Acionamento
Nível de pressão sonora Nom.
Arrefecimento
Intervalo de
Evaporador
funcionamento
Arrefecimento Ambiente
Aquecimento
Ambiente
Fluido frigorigéneo Tipo/GWP
Carga de fábrica
Controlo
Óleo refrigerante Tipo
Volume de carga
Ligações das
Refrigeração
Líquido
tubagens
Gás
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão

LRYEQ-AY1
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

m³/h
rpm
W

rpm
W
rpm
W

Nom.

m³/min
W
dBA
°CBs
°CBs
°CBs

Mín.~Máx.
Mín.~Máx.
Mín.~Máx.

kg /TCO2Eq

l
50 m ou menos
50~130 m
50m ou menos
50~130 m
Hz/V

LRYEQ16AY1

16
14,0
21,8
27,0
21,8
1.680
1.240
765
370
Serpentina com alheta de alta eficiência
Compressor scroll hermeticamente selado
13,34
6.300
2.500
Direto (controlado por inverter)
Menos de 6 vezes/hora
2.900
3.600
2.900
4.500
Ventilador helicoidal
2
230
750
Acionamento direto
62,0
-20~10
-5~43
-15~21
R-410A / 2.087,5
11,5 / 24,0
Válvula de expansão eletrónica
Daphne FVC68D
1,7/2,1/2,1/4,0
Ø 9,5 C1220T
Ø 12,7 C1220T
Ø 25,4 C1220T
Ø 28,6 C1220T
3~/50/380-415

(1) Prioridade em modo de arrefecimento: temp. de evaporação -10°C; temp. exterior 32°CBs; aspiração SH 10°C
(2) Em modo de 100% recuperação de calor: temp. interior 20°CBs; temperatura exterior 7°CBs, 6°CBh; carga de refrigeração 18kW; comprimento da tubagem: 7,5 m; desnível: 0 m
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Unidade Booster
›› A unidade Booster permite ligar expositores e câmaras
frigoríficas de congelados às unidades exteriores ZEAS e
Conveni-Pack
›› Requisitos reduzidos de tubagem, de 4 para 2 tubos, em
comparação com um sistema convencional
›› Modo silencioso disponível que reduz significativamente
as emissões sonoras

LCBKQ3AV19

Unidade Booster com Conveni-Pack:
Refrigeração de média + ar condicionado de espaço + cortina de ar Biddle
-19°C
2°C

-20°C

8°C

Unidade
Booster

Refrigeração de baixa temperatura
LCBKQ-AV1
Potência Frigorífica
Nom.
kW
Dimensões
Unidade
Altura
mm
Largura
mm
Profundidade
mm
Peso
Unidade
kg
Compressor
Tipo
Volume varrido
m³/h
Velocidade de rotação
rpm
Potência Elétrica
W
Método de arranque
LIGAR/DESLIGAR frequência
Ventilador
Tipo
Arrefecimento Nom.
m³/min
Caudal de ar
Arrefecimento Mín.~Máx.
°CBs
Intervalo de
Evaporador
funcionamento
Temperatura ambiente Mín.~Máx.
°C
Fluido frigorigéneo Tipo/GWP
Óleo refrigerante Tipo
Volume de carga
l
Ligações das tubagens Comprimento da tubagem Sistema Unidade Booster - IU
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão
Hz/V

Unidade
Booster

3
3,35
480
680
310
47
Compressor swing selado hermeticamente
10,16
6.540
1.300
Direto (controlado por inverter)
Menos de 6 vezes/hora
Ventilador helicoidal
1,6
-45~-20
-15~43
R-410A / 2.087,5
Daphne FVC50K + FVC68D
0,85 / 0,5
30 m ou menos
1~/50/220-240

(1) Temp. de evaporação -35°C; temp. exterior 32°C; aspiração SH 10K; temp. saturada para descarregar pressão da unidade Booster -10°C
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Mantenha o
ambiente fresco,
poupe dinheiro

Os produtos de refrigeração da Daikin destinam-se a reduzir o impacto ambiental.
É por isso que o Conveni-Pack da Daikin cumpre o regulamento F-Gás que entrou
e vigor a 1 de janeiro de 2015. Os sistemas Daikin também definiram normas da
indústria no que diz respeito a eficiência energética. O que lhe permite poupar
dinheiro enquanto ajuda a salvar o planeta.
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A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma
oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o
conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos.
Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que respeita a totalidade,
precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e
dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos
diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a
utilização e/ou a interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo
de copyright pela Daikin Europe N.V.
Impresso em papel sem cloro.

