
Air Conditioning  |  Case Studies

Norwich, UK.
Jenis proyek: Perbaikan
Perusahaan Pemasang: Pedagang Besar Suku Cadang Fridge (FSW)
Tahun pemasangan: 2012

Latar Belakang: Setelah menanggapi masukan pelanggan, pemilik Mercure Norwich Hotel memulai proyek untuk memasang AC di kamar untuk 
meningkatkan kenyamanan masa inap mereka.

Tantangan Proyek: Hotel membutuhkan unit dalam ruangan yang bergaya, yang mampu menyediakan AC yang hemat biaya dan andal di 68 kamar 
tidur hotel.

Solusi: 45 unit AC Panasonic Etherea ECONAVI dipasang karena unit ramah lingkungan yang inovatif terbukti menjadi solusi hemat biaya dan hemat 
energi. Jajaran Etherea Panasonic menggabungkan teknologi Econavi yang inovatif. Econavi dilengkapi sensor aktivitas manusia yang cerdas untuk 
mengoptimalkan pengoperasian AC sesuai dengan kondisi ruangan – sensor ini mendeteksi dan bereaksi terhadap keberadaan dan aktivitas 
manusia..

Analisis Energi Bangunan: Kamar hotel kini terus dipantau dengan sensor 
ECONAVI dan sistem patroli; mendeteksi keberadaan manusia dan tingkat 
aktivitas, menyesuaikan tingkat pendinginan, pemanasan, dan aliran udara 
yang sesuai.

Komentar Pihak Ketiga: “Pada dasarnya sistem ECONAVI dalam dudukan 
dinding AC Panasonic benar-benar menjualnya kepada kami sebagai 
pemasok dan penasihat. Kami tahu dari awal bahwa kontraktor dan 
konsumen sama-sama dapat melihat manfaat nyata dari inisiatif 
penghematan energi Etherea”, kata Peter Emanuel, Manajer Produk 
Penyejuk Udara FSW.
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    List of Products

·         Panasonic Etherea ECONAVI air conditioning

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.


