
Sistem Pendingin Udara: VRF 2-Way FSV ME1 Series: 109 sistem
Kapasitas Pendinginan: 5.370 kW / 1.526 USRT
Indoor Unit:
4-Way Cassette: 537 units
Sistem pengaturan:
Pengontrol sistem: 10 sistem
Adaptor komunikasi: 5 sistem (untuk BACnet IFU pihak ketiga)

Gedung perkantoran komersial ini terletak 20 kilometer dari Kuala Lumpur. Pengembangan proyek ditangani oleh Grup Gapurna, salah satu grup 
konstruksi dan pengembangan paling sukses di Malaysia. Panasonic telah bekerja dengan Gapurna sebelumnya, memasok kamera keamanan untuk 
Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) selama pembangunan tahap kedua bandara. Pada proyek itu, Panasonic dipuji tidak hanya karena 
menyediakan produk tetapi juga karena menawarkan layanan desain dan pemasangan satu atap melalui Panasonic System Engineering (M) Sdn. Bhd., 
anak perusahaan Panasonic Malaysia. Oleh karena itu, Grup Gapurna tidak ragu-ragu mencari Panasonic saat memulai pembangunan gedung 
perkantoran baru ini. Pemilik gedung meminta sistem VRF untuk diintegrasikan dengan sistem manajemen gedung (BMS) melalui protokol 
komunikasi BACnet, dan Panasonic mematuhinya.

AC untuk Area Lantai Besar
Menggunakan AC kaset empat arah dan sistem ventilasi mode campuran memungkinkan kami meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan 
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dengan demikian menyediakan lingkungan kantor yang nyaman bagi penyewa kami. Bangunan ini memiliki luas lantai yang besar, tetapi kami dapat 
menutupi area yang luas ini dengan sistem VRF Panasonic yang hemat energi.
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    List of Products

·         Panasonic VRF 2-Way FSV ME1

·         Panasonic 4-Way Cassette

·         Panasonic System controller

·         Panasonic Communication adapter

Panasonic Air-Conditioning Indonesia (PACGI)
Panasonic Manufacturing Indonesia Corporation (PMIC)
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Telp : 0804-111-1111
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


