
Sistem Pendingin Udara: AC ruangan multi-split inverter
Indoor Unit:
Seri S yang dipasang di dinding (dengan ECONAVI)
Sistem pengaturan:
Panasonic HEMS

Pemerintah Singapura telah menetapkan bagian dari pengembangan kota Punggol kota sebagai area uji untuk solusi energi rumah ramah lingkungan. 
Panasonic baru-baru ini memasok sejumlah rumah tangga di sana dengan AC baru dan Sistem Manajemen Energi Rumah (HEMS) canggih yang 
membantu keluarga memantau penggunaan energi mereka, mengurangi jejak karbon, dan memotong tagihan listrik mereka. Keluarga yang 
menggunakan sistem Panasonic sangat memuji kenyamanan dan pengoperasiannya oleh smartphone. Mereka melaporkan bahwa sistem tersebut 
meningkatkan kesadaran mereka akan konsumsi energi dan membantu mereka membuat perubahan positif pada gaya hidup mereka.
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    List of Products

·         Panasonic Inverter multi-split room air conditioner

·         Panasonic Wall mounted S

·         Panasonic HEMS

Panasonic Air-Conditioning Indonesia (PACGI)
Panasonic Manufacturing Indonesia Corporation (PMIC)
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Fax : (+62-21) 8015715 / (+62-21) 80883504
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Email : ccc@id.panasonic.com

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


