
Skyliner Sports Centre, yang terletak di area Moreton Hall Bury St Edmunds di Suffolk, memerlukan solusi AC yang hemat energi dan hemat biaya 
untuk dipasang di gedung baru mereka yang merupakan pusat kebugaran dan studio kebugaran yang sibuk. Memiliki pasokan listrik yang terbatas ke 
gedung menyebabkan tiga unit Panasonic GHP (Gas Driven) VRF dipilih sebagai solusi pemanasan & pendinginan hemat energi yang ideal untuk 
proyek ini dan dipasang oleh Pitkin & Ruddock dan distributor Oceanair.

Damian Nunn, Direktur Pitkin & Ruddock kemudian menjelaskan, “Tantangan utama untuk proyek ini adalah terbatasnya jumlah daya yang 
dialokasikan untuk gedung, dalam hal ini pada TPN 200A, yang tidak cukup untuk mengakomodasi sistem AC VRF konvensional. , serta untuk 
mempertahankan layanan bangunan penting lainnya seperti IT dan penerangan dll. Unit VRF Panasonic GHP mengatasi masalah ini karena mereka 
dapat beroperasi dengan daya yang jauh lebih sedikit, karena hanya fan dan sirkuit kontrol yang menggunakan daya Pasokan. Teknologi ini juga 
memastikan sistem ini juga sangat hemat energi.”

Area gym dan setiap studio kebugaran di lokasi memiliki sistem VRF Panasonic GHP terpisah yang dipasang lengkap dengan empat hingga enam unit 
Ceiling Cassette Panasonic. Saat unit Cassette sedang digunakan, udara segar dibawa ke area tersebut dan udara pengap dikeluarkan melalui unit 
Panasonic Heat Recovery Ventilation.

Damian menambahkan, “Unit Heat Recovery Ventilation memulihkan hingga 77% panas di udara keluar sehingga menghasilkan solusi ramah 
lingkungan dan hemat energi untuk proyek ini.”
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Mesin gas dalam unit VRF Panasonic GHP digunakan sebagai sumber penggerak kompresor  menggantikan motor listrik biasa, ini memberikan 
keuntungan dari limbah panas yang dihasilkan dari mesin gas digunakan di untuk keperluan lain, sehingga pasokan listrik dapat digunakan untuk 
penggunaan lain. Selain itu, sistem ini memberikan efisiensi energi yang unggul dan merupakan solusi hemat biaya untuk pemanasan dan 
pendinginan berkelanjutan.

Tony Holland, Account Manager dari distributor Panasonic Oceanair menambahkan, “Unit VRF Panasonic GHP yang unik merupakan pilihan terbaik 
untuk proyek komersial dengan pasokan daya listrik yang terbatas, selain dapat memenuhi kebutuhan juga dapt memenuhi permintaan yang tinggi 
dengan cepat dan efisien. Produk ini sangat cocok dengan proyek ini. Selain itu, proyek ini juga memberi kami kesempatan untuk melanjutkan 
hubungan bisnis kami yang sangat baik dengan Pitkin & Ruddock, dan sebagai penduduk Suffolk sendiri, senang bekerja di proyek lokal seperti ini 
dengan perusahaan lokal yang disegani.”

Pusat Olahraga Skyliner terletak di area sekolah yang sibuk, dengan gym dan studio yang terus digunakan. Gym dirancang dengan area luas yang 
nyaman untuk mengakomodasi 45 unit peralatan berkualitas tinggi dan menghadap ke kolam renang. Peralatan termasuk kardiovaskular, resistensi, 
peralatan pelatihan fungsional dan beban bebas.

Kate Crouch, Manajer Pusat Skyliner Sports Center menambahkan, “Studio dan gym besar kami dengan 45 alat di Skyliner Sports Center sangat sibuk 
dengan anggota kami yang sangat menyukai sistem pendingin udara baru yang membuat mereka tetap sejuk saat menggunakan fasilitas tersebut. 
Anggota merasa selalu puas dan menikmati fasilitas sistem pendingin udara yang hebat ini. Komunikasi dengan Pitkin & Ruddock sangat mudah, juga 
mereka memberikan layanan yang luar biasa selama 12 bulan pertama kami.”

Air Conditioning  |  Case Studies



Skyliner Sports Centre, yang terletak di area Moreton Hall Bury St Edmunds di Suffolk, memerlukan solusi AC yang hemat energi dan hemat biaya 
untuk dipasang di gedung baru mereka yang merupakan pusat kebugaran dan studio kebugaran yang sibuk. Memiliki pasokan listrik yang terbatas ke 
gedung menyebabkan tiga unit Panasonic GHP (Gas Driven) VRF dipilih sebagai solusi pemanasan & pendinginan hemat energi yang ideal untuk 
proyek ini dan dipasang oleh Pitkin & Ruddock dan distributor Oceanair.

Damian Nunn, Direktur Pitkin & Ruddock kemudian menjelaskan, “Tantangan utama untuk proyek ini adalah terbatasnya jumlah daya yang 
dialokasikan untuk gedung, dalam hal ini pada TPN 200A, yang tidak cukup untuk mengakomodasi sistem AC VRF konvensional. , serta untuk 
mempertahankan layanan bangunan penting lainnya seperti IT dan penerangan dll. Unit VRF Panasonic GHP mengatasi masalah ini karena mereka 
dapat beroperasi dengan daya yang jauh lebih sedikit, karena hanya fan dan sirkuit kontrol yang menggunakan daya Pasokan. Teknologi ini juga 
memastikan sistem ini juga sangat hemat energi.”

Area gym dan setiap studio kebugaran di lokasi memiliki sistem VRF Panasonic GHP terpisah yang dipasang lengkap dengan empat hingga enam unit 
Ceiling Cassette Panasonic. Saat unit Cassette sedang digunakan, udara segar dibawa ke area tersebut dan udara pengap dikeluarkan melalui unit 
Panasonic Heat Recovery Ventilation.

Damian menambahkan, “Unit Heat Recovery Ventilation memulihkan hingga 77% panas di udara keluar sehingga menghasilkan solusi ramah 
lingkungan dan hemat energi untuk proyek ini.”

Mesin gas dalam unit VRF Panasonic GHP digunakan sebagai sumber penggerak kompresor  menggantikan motor listrik biasa, ini memberikan 
keuntungan dari limbah panas yang dihasilkan dari mesin gas digunakan di untuk keperluan lain, sehingga pasokan listrik dapat digunakan untuk 
penggunaan lain. Selain itu, sistem ini memberikan efisiensi energi yang unggul dan merupakan solusi hemat biaya untuk pemanasan dan 
pendinginan berkelanjutan.

Tony Holland, Account Manager dari distributor Panasonic Oceanair menambahkan, “Unit VRF Panasonic GHP yang unik merupakan pilihan terbaik 
untuk proyek komersial dengan pasokan daya listrik yang terbatas, selain dapat memenuhi kebutuhan juga dapt memenuhi permintaan yang tinggi 
dengan cepat dan efisien. Produk ini sangat cocok dengan proyek ini. Selain itu, proyek ini juga memberi kami kesempatan untuk melanjutkan 
hubungan bisnis kami yang sangat baik dengan Pitkin & Ruddock, dan sebagai penduduk Suffolk sendiri, senang bekerja di proyek lokal seperti ini 
dengan perusahaan lokal yang disegani.”

Pusat Olahraga Skyliner terletak di area sekolah yang sibuk, dengan gym dan studio yang terus digunakan. Gym dirancang dengan area luas yang 
nyaman untuk mengakomodasi 45 unit peralatan berkualitas tinggi dan menghadap ke kolam renang. Peralatan termasuk kardiovaskular, resistensi, 
peralatan pelatihan fungsional dan beban bebas.

Kate Crouch, Manajer Pusat Skyliner Sports Center menambahkan, “Studio dan gym besar kami dengan 45 alat di Skyliner Sports Center sangat sibuk 
dengan anggota kami yang sangat menyukai sistem pendingin udara baru yang membuat mereka tetap sejuk saat menggunakan fasilitas tersebut. 
Anggota merasa selalu puas dan menikmati fasilitas sistem pendingin udara yang hebat ini. Komunikasi dengan Pitkin & Ruddock sangat mudah, juga 
mereka memberikan layanan yang luar biasa selama 12 bulan pertama kami.”

    List of Products

·         Panasonic GHP (Gas Driven) VRF units
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


