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Latar Belakang: Sistem pendingin yang rusak yang melayani pusat panggilan kritis Hinckley National Grid perlu diganti. National Grid membutuhkan 
solusi yang andal dan hemat biaya.

Tantangan Proyek: Pabrik Hinckley memiliki pusat panggilan kebocoran gas yang sangat penting yang beroperasi 365 hari setahun, 24 jam sehari. 
Sangat penting bagi sistem untuk tidak hanya dapat diandalkan, tetapi juga sangat hemat energi.

Solusi: Sistem Pansonic ECO-G yang diinstal memungkinkan kontrol dan performa yang lebih efisien. Sistem dua pendingin yang ada di situs National 
Grid digantikan oleh tujuh Panasonic ECO-G. Teknik menggunakan banyak sistem ini memberikan ketahanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan hanya satu atau dua unit. Jika terjadi kesalahan pada salah satunya, kombinasi pompa kalor memastikan bahwa ia mampu memberikan 
kontinuitas layanan.

Membangun analisis Energi: Sistem ECO-G baru yang dipasang di lokasi 
merupakan transisi yang sangat mudah. Unit tidak hanya menyediakan 
layanan berkelanjutan ke situs, mereka juga memungkinkan biaya yang 
terlibat dalam menjalankan unit berkurang secara signifikan.  

Komentar Pihak Ketiga: “Sistem ECO-G yang dipasang memungkinkan 
kontrol dan kinerja yang lebih efisien,” jelas Jeff Fleming dari Pick Everard, 
pemasang proyek. “Dengan tingkat keandalan tertinggi, ECO-G memastikan 
kontrol dan kinerja individual dan efisien. Ini adalah metode yang jauh lebih 
nyaman, dan mengurangi konsumsi keseluruhan unit, menghilangkan 
pemborosan yang tidak perlu yang akan dihasilkan dari sistem pendingin 
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    List of Products

·         Pansonic ECO-G

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.


