
Бензиностанция

Подкрепяме ви 
във всяка ваша стъпка

Типичната бензиностанция включва комбинация от 

замразяване, охлаждане и отопление или дълбоко 

замразяване. Същото може да се каже и за магазин за 

хранителни стоки на главна улица. 

Големият брой посетителите на ден и дългото работно 

време изискват висококачествени системи, за да се 

гарантира вашият комфорт и правилното съхранение на 

вашите стоки по всяко време. 

Екипът на Daikin за ключови международни клиенти 

има дългогодишен опит с бензиностанции и е наясно 

с конкретните нужди по отношение на качеството, 

ефективността и последно, но със сигурност не на 

последно място, обслужването. 

В нашите европейски заводи, качеството е основен 

елемент по време на производствения процес. За нас ще 

е удоволствие някой ден да ви разведем в един от нашите 

заводи, за да видите всеотдайността и строгите мерки за 

контрол, които сме въвели. 

Daikin притежава специален продукт за бензиностанции, 

наречен ConveniPack. ConveniPack е интегрирано 

решение за замразяване, охлаждане, отопление и дълбоко 

замразяване. Един продукт за всички нужди. 

Той използва топлината, извлечена от хладилните шкафове, 

за да осигури отопление през пролетта, есента и зимата. 

Това безплатно отопление може да спести значителни 

количества енергия на година, както показва един пример 

от практиката, описан на гърба. 

Ако имате някакви проблеми, с Daikin можете да се 

чувствате спокойни. Нашата сервизна мрежа е добре 

организирана, за да посрещне вашите нужди бързо и 

ефективно. Нещо повече, можете да се свържете по всяко 

време с вашата единна точка за контакт в европейската 

централа на Daikin и тя е там, за да осигури вашия 

климатичен комфорт по всяко време. 

Разгледайте гърба за един пример от реалния живот за 

подхода на Daikin и ползите от него. Разберете защо тази 

компания вече е убедена в ползата от продуктите на Daikin.

Приложение за бензиностанции 
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Бензиностанция

„Въздействието от регенерирането на топлината върху 
ефективността на моята система е просто удивително … “

ECPBG13-524

Една европейска петролна компания с глобално присъствие 
е активна в дейностите по добива и реализацията на 
нефт. С мрежа за продажби на дребно с повече от 9000 
бензиностанции в Европа, тя се нуждае от силни партньори, 
които да отговорят на нейните потребности. 

В Бенелюкс, сътрудничеството с Daikin започна с проекта 
ConveniPack през 2003 г. Следенето на разхода се 
извършваше на обекта ConveniPack, както и на съпоставима  
бензиностанция в същия район. ConveniPack използва 
повторно топлината, извлечена от хладилните шкафове, за 
да осигури отопление през пролетта, есента и зимата. Моля, 
вижте информацията за натоварването за двата обекта в 
таблиците.

Ако разгледаме графиката, червените ленти означават 
консумацията на енергия на магазина ConveniPack. 
Отбележете, че решението ConveniPack като цяло използва 
много по-малко електроенергия в сравнение с традиционния 
магазин. 

Натоварванията в двата магазини са сравними, така че тук 
не са използвани никакви фактори за корекция. Резултатите 
за нашия клиент бяха наистина удивителни. Функцията 
за регенериране на топлината на ConveniPack заедно 
с високото й качество гарантира икономия от 60% при 
разходите за електроенергия за период от само една 
година. Оттогава Daikin и клиентът установиха открити и 
отлични взаимоотношения. 

Daikin е горда да подпомага този клиент за неговите енергийни 
предизвикателства в момента и за в бъдеще.

За повече информация относно международните 
ключови клиенти, моля свържете се с:
Daikin Europe N.V. - Офис Брюксел
Chaussée de Mons 1424 - 1070 Андерлехт - Белгия
Тел.: +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Или посетете нашия уеб сайт:
daikin.eu/minisite/international-key-accounts

Местоположение - Брюксел

Марка Вътрешно тяло
Замразяване 

(-18/-21°C)
Охлаждане 
(+4/+6°C)

Климатизация
 (+15/+25°C)

Отопление 
(газ)

Конкурент Замразителна камера

1520W

Daikin Витрина 4200W
Конкурент Витрина 4200W
Daikin Витрина 5000W
Daikin Витрина 5000W
Конкурент Витрина 2209W
Конкурент Щанд 31 500W 49 100W
Общ капацитет 1520W 20 609W 31 500W 49 100W

Местоположение - Брюксел

Марка Модел
Замразяване 

(-18/-21°C)
Охлаждане 
(+4/+6°C)

Климатизация 
(+15/+25°C)

Отопление

Conveni Pack 1
Щанд „Bonjour“ 1130W
Хладилник „Chocolat attente“ 2000W
Витрина „Lucerna“ 4790W
Касета FXF 125L 5325W 7200W
Касета FXF 125L 7200W
Conveni Pack 2
Замразителна камера
Витрина „напитки“ 998W 5350W
Витрина „Lucerna“ 5325W
Касета FXF 125L 7200W 12 000W
Касета FXF 125L 7200W 12 000W
Общ капацитет Conveni Pack 1 & 2 998W 24 920W 28 800W 48 000W
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Електроенергия традиционен магазин

Отопление традиционен магазин

Температура на външния въздух

Електричество / отопление CVP магазин
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Традиционна бензиностанция

Бензиностанция с ConveniPack

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin.at, www. daikin.bg




