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Sistem Pendingin Udara: VRF 2-Way FSV ME1 Series: 99 sistem
Kapasitas Pendinginan: 3.667 kW / 1.042 USRT
Indoor Unit:
High-static ducted: 153 unit
Sistem pengaturan:
Pengontrol sistem: 2 sistem
Jadwalkan pengatur waktu: 2 sistem
Pengontrol cerdas: 1 sistem (dengan pemantauan web)

Plaza 33 adalah kompleks komersial kelas-A yang terletak di kawasan komersial Petaling Jaya yang ramai, dekat pusat Kuala Lumpur. Ini terdiri dari dua 
blok — Menara A dan B — yang berisi ruang kantor modern berspesifikasi tinggi bersama dengan berbagai restoran dan perusahaan ritel.
Kompleks gedung ini dibangun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan TI, desain, dan catu daya dari perusahaan yang didukung teknologi saat ini. 
Setiap lantai salah satu bangunan telah dilengkapi dengan sistem VRF Panasonic yang terhubung ke unit outdoor dalam desain instalasi yang hemat 
ruang.

Kata-kata dari Kontraktor M&E
Karena setiap lantai bangunan dijual atau disewakan secara terpisah, sistem pendingin udara diperlukan yang akan mendukung operasi independen 
di lantai yang berbeda. Sistem unit saluran VRF Panasonic cocok dengan tagihan, menawarkan kualitas tinggi, efisiensi biaya, tingkat kebisingan 
rendah, dan jaminan merek Jepang.
Gedung Plaza 33 terdiri dari dua blok, salah satunya menggunakan sistem Panasonic dan yang lainnya menggunakan sistem saingan. Klien lebih 
memilih sistem Panasonic, karena beroperasi dengan lebih sedikit noise. Seiring dengan keuntungan dari pengoperasiannya yang senyap, sistem VRF 
dapat dipasang tanpa memerlukan peralatan sistem tambahan.
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    List of Products

·         Panasonic VRF 2-Way FSV ME1

·         Panasonic High-static ducted

·         Panasonic System controller

·         Panasonic Schedule timer

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


