
menghilangkan pembuangan udara dingin dan angin, dan memastikan 
bahwa kamar malam tidak menjadi terlalu dingin.

K Club sangat ingin meningkatkan kredensial keberlanjutannya, dan 
bagian penting dari spesifikasi proyek adalah bahwa sistem pendingin 
harus sangat hemat energi. Sistem Panasonic VRF 3-Pipe ECOi MF2, 
yang dipasang di K Club, dioptimalkan untuk memberikan output 
maksimum dengan konsumsi rendah, dengan peringkat COP 
terkemuka di pasar sebesar 4,76 dan dapat menawarkan pemanasan 
dan pendinginan simultan hingga 52 unit dalam ruangan. MF2 juga 
membutuhkan ruang instalasi yang sangat sedikit, membuatnya lebih 
mudah bagi Crystal Air untuk menyelesaikan proyek.

Pemasangan di K Club merupakan tantangan yang signifikan karena 
keterbatasan waktu yang ketat, dan keinginan Club untuk 
pembangunan gedung tidak mengganggu suasana mewah. Walsh 
Mechanical, kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut, diberi 
waktu 5 bulan untuk menyelesaikan pemasangan di 70 kamar yang 
membentuk perluasan baru ke hotel, jangka waktu yang sangat singkat 
yang tetap mereka capai.

“Untuk menghindari mengganggu tamu dan menjaga ketenangan 
suasana hotel, spa dan lapangan golf, Crystal Air dan Walsh Mechanical 
dibatasi pada area tertentu pada waktu-waktu tertentu dan harus 
meminimalkan polusi suara. Untuk memastikan tamu tetap 
menikmatinya. pengalaman bintang 5 saat konstruksi berlangsung, 
kontraktor dijauhkan dari pandangan tamu hotel. Dengan semua 
pembatasan pemasangan ini, sistem pemanas dan pendingin harus 
sederhana dan mudah dipasang. Sistem VRF ECOi Panasonic 
memberikan solusi sempurna untuk memenuhi persyaratan K Club 
yang tepat untuk kebutuhan pemanasan dan pendinginan hotel: hemat energi, tenang dan bijaksana, dan menawarkan kondisi yang nyaman bagi 
para tamu. Yang terpenting, sistem Panasonic mudah dikendalikan, dengan kontrol yang sangat ramah pengguna panel, sehingga para tamu dapat 
memilih iklim pilihan mereka dengan mudah.
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PANASONIC MENYEDIAKAN DAN MENGERJAKAN INSTALASI AC DI K CLUB

Panasonic telah memasang sistem pemanas dan pendingin yang komprehensif di perluasan 70 kamar tidur baru ke resor golf bergengsi dan terkenal 
secara internasional, K Club di Irlandia. Bekerja dengan installer Crystal Air dan Konsultan Insinyur O'Connor Sutton Cronin, Panasonic memasok 
sistem VRF hemat energi yang menyatu dengan desain interior hotel dan memberikan solusi pemanasan dan pendinginan yang tenang dan halus.

Tuan rumah Ryder Cup 2006 dan 13 European Opens, K Club menarik penggemar golf dari seluruh dunia, dengan 2 lapangan yang dirancang oleh 
legenda golf Arnold Palmer. Tamu yang menginap di hotel dan spa mengharapkan yang terbaik, tidak terkecuali solusi pemanas dan pendingin. 
Sistemnya perlu dibuat senyap, agar tidak mengganggu tamu yang sedang tidur di kamar tidur, dan bijaksana, agar tidak berdampak negatif pada 
tampilan dan nuansa mewah dari hotel yang eksklusif dan elegan. Itu juga harus fleksibel dan mudah dikendalikan, untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan penggemar golf dari seluruh dunia.

“Kami sangat bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan di K Club,” komentar Vincent Mahony, Manajer Akun Nasional di Panasonic Irlandia. 
“Terlibat dalam proyek yang begitu prestisius dan memberikan solusi yang melebihi ekspektasi hotel adalah hal yang fantastis. Kami fokus untuk 
menciptakan sistem pemanas dan pendingin yang tidak hanya hemat energi dan efektif, tetapi juga menawarkan kenyamanan dan kontrol nyata 
kepada pengguna akhir, dan proyek di K Club adalah contoh yang bagus untuk ini.”

Sistem VRF ECOi Panasonic memberikan solusi sempurna untuk persyaratan K Club yang menuntut. MM Ducted Indoor Units yang sangat sunyi, 
dirancang khusus untuk pasar hotel, memastikan gangguan kebisingan minimal, dan desain hemat-ruang ultra-tipis menawarkan cara yang tidak 
mencolok untuk mengalirkan udara panas dan dingin ke kamar tidur tanpa mengganggu estetika interior . Panasonic juga menyediakan panel kontrol 
yang mudah digunakan di setiap kamar, sehingga para tamu memiliki kendali penuh atas pengoperasian AC mereka, memungkinkan mereka untuk 
menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka.

Fasilitas kontrol suhu off-coil unik Panasonic dari sistem VRF-nya sangat penting untuk keberhasilan proyek. Tidak hanya memungkinkan setiap unit 
dikontrol secara individual untuk memungkinkan pendinginan yang dipersonalisasi untuk setiap ruangan, tetapi juga memastikan bahwa suhu udara 
yang keluar dari unit dapat dinaikkan, dan dapat diatur pada suhu antara 7 dan 22°C. Dengan keluarnya udara yang lebih hangat dari unit, ini 

K Club, Co. Kildare
PROJECT CLIENT

APPLICATION

Hotels

RANGE

VRF

K Club Co.

MARKET / TIME

Ireland / 



menghilangkan pembuangan udara dingin dan angin, dan memastikan 
bahwa kamar malam tidak menjadi terlalu dingin.

K Club sangat ingin meningkatkan kredensial keberlanjutannya, dan 
bagian penting dari spesifikasi proyek adalah bahwa sistem pendingin 
harus sangat hemat energi. Sistem Panasonic VRF 3-Pipe ECOi MF2, 
yang dipasang di K Club, dioptimalkan untuk memberikan output 
maksimum dengan konsumsi rendah, dengan peringkat COP 
terkemuka di pasar sebesar 4,76 dan dapat menawarkan pemanasan 
dan pendinginan simultan hingga 52 unit dalam ruangan. MF2 juga 
membutuhkan ruang instalasi yang sangat sedikit, membuatnya lebih 
mudah bagi Crystal Air untuk menyelesaikan proyek.

Pemasangan di K Club merupakan tantangan yang signifikan karena 
keterbatasan waktu yang ketat, dan keinginan Club untuk 
pembangunan gedung tidak mengganggu suasana mewah. Walsh 
Mechanical, kontraktor yang melaksanakan proyek tersebut, diberi 
waktu 5 bulan untuk menyelesaikan pemasangan di 70 kamar yang 
membentuk perluasan baru ke hotel, jangka waktu yang sangat singkat 
yang tetap mereka capai.

“Untuk menghindari mengganggu tamu dan menjaga ketenangan 
suasana hotel, spa dan lapangan golf, Crystal Air dan Walsh Mechanical 
dibatasi pada area tertentu pada waktu-waktu tertentu dan harus 
meminimalkan polusi suara. Untuk memastikan tamu tetap 
menikmatinya. pengalaman bintang 5 saat konstruksi berlangsung, 
kontraktor dijauhkan dari pandangan tamu hotel. Dengan semua 
pembatasan pemasangan ini, sistem pemanas dan pendingin harus 
sederhana dan mudah dipasang. Sistem VRF ECOi Panasonic 
memberikan solusi sempurna untuk memenuhi persyaratan K Club 
yang tepat untuk kebutuhan pemanasan dan pendinginan hotel: hemat energi, tenang dan bijaksana, dan menawarkan kondisi yang nyaman bagi 
para tamu. Yang terpenting, sistem Panasonic mudah dikendalikan, dengan kontrol yang sangat ramah pengguna panel, sehingga para tamu dapat 
memilih iklim pilihan mereka dengan mudah.

PANASONIC MENYEDIAKAN DAN MENGERJAKAN INSTALASI AC DI K CLUB

Panasonic telah memasang sistem pemanas dan pendingin yang komprehensif di perluasan 70 kamar tidur baru ke resor golf bergengsi dan terkenal 
secara internasional, K Club di Irlandia. Bekerja dengan installer Crystal Air dan Konsultan Insinyur O'Connor Sutton Cronin, Panasonic memasok 
sistem VRF hemat energi yang menyatu dengan desain interior hotel dan memberikan solusi pemanasan dan pendinginan yang tenang dan halus.

Tuan rumah Ryder Cup 2006 dan 13 European Opens, K Club menarik penggemar golf dari seluruh dunia, dengan 2 lapangan yang dirancang oleh 
legenda golf Arnold Palmer. Tamu yang menginap di hotel dan spa mengharapkan yang terbaik, tidak terkecuali solusi pemanas dan pendingin. 
Sistemnya perlu dibuat senyap, agar tidak mengganggu tamu yang sedang tidur di kamar tidur, dan bijaksana, agar tidak berdampak negatif pada 
tampilan dan nuansa mewah dari hotel yang eksklusif dan elegan. Itu juga harus fleksibel dan mudah dikendalikan, untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan penggemar golf dari seluruh dunia.

“Kami sangat bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan di K Club,” komentar Vincent Mahony, Manajer Akun Nasional di Panasonic Irlandia. 
“Terlibat dalam proyek yang begitu prestisius dan memberikan solusi yang melebihi ekspektasi hotel adalah hal yang fantastis. Kami fokus untuk 
menciptakan sistem pemanas dan pendingin yang tidak hanya hemat energi dan efektif, tetapi juga menawarkan kenyamanan dan kontrol nyata 
kepada pengguna akhir, dan proyek di K Club adalah contoh yang bagus untuk ini.”

Sistem VRF ECOi Panasonic memberikan solusi sempurna untuk persyaratan K Club yang menuntut. MM Ducted Indoor Units yang sangat sunyi, 
dirancang khusus untuk pasar hotel, memastikan gangguan kebisingan minimal, dan desain hemat-ruang ultra-tipis menawarkan cara yang tidak 
mencolok untuk mengalirkan udara panas dan dingin ke kamar tidur tanpa mengganggu estetika interior . Panasonic juga menyediakan panel kontrol 
yang mudah digunakan di setiap kamar, sehingga para tamu memiliki kendali penuh atas pengoperasian AC mereka, memungkinkan mereka untuk 
menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka.

Fasilitas kontrol suhu off-coil unik Panasonic dari sistem VRF-nya sangat penting untuk keberhasilan proyek. Tidak hanya memungkinkan setiap unit 
dikontrol secara individual untuk memungkinkan pendinginan yang dipersonalisasi untuk setiap ruangan, tetapi juga memastikan bahwa suhu udara 
yang keluar dari unit dapat dinaikkan, dan dapat diatur pada suhu antara 7 dan 22°C. Dengan keluarnya udara yang lebih hangat dari unit, ini 

    List of Products

·         Panasonic’s VRF ECOi system
·         Panasonic VRF 3-Pipe ECOi MF2 system

Panasonic Air-Conditioning Indonesia (PACGI)
Panasonic Manufacturing Indonesia Corporation (PMIC)

Telp : (+62-21) 8015710 / (+62-21) 8090108
Fax : (+62-21) 8015715 / (+62-21) 80883504
Telp : 0804-111-1111
WA : 0811-1-660-770
Jl. Dewi Sartika No.14 (Cawang II), Jakarta 13630, Indonesia
Email : ccc@id.panasonic.com

The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


