
Gennevilliers, 26 Januari 2015 – Pemanasan dan Pendinginan Panasonic baru saja melengkapi dealer Renault-Nissan di Romans-sur-Isère (Prancis 
selatan) dengan dua ECO G VRF.

Pemanasan di dealer Renault-Nissan di Romans-sur-Isère awalnya disediakan oleh pemanas udara berbahan bakar gas. Dealer ingin mengubah 
sistem sehingga akan menyediakan pemanas dan pendingin udara. Menggunakan VRF listrik 100% menghadirkan beberapa masalah. 
Mempertimbangkan tapak bangunan (1450 m²), solusi seperti itu akan menghabiskan terlalu banyak listrik, sehingga membutuhkan peningkatan 
pasokan listrik ke lokasi. Inilah sebabnya mengapa dealer lebih memilih solusi Panasonic Gas VRF, sebuah sistem yang mampu menyediakan pemanas 
dan pendingin udara tanpa menyebabkan peningkatan biaya energi.

Sistem ventilasi udara yang menggabungkan estetika, efisiensi, dan inovasi
Sistem pemanas dan pendingin udara harus memenuhi kriteria yang ketat. Itu harus menghormati desain situs dan identitas visual Renault-Nissan 
sambil memberikan kenyamanan maksimal kepada pelanggan dan karyawan dan membatasi konsumsi listrik situs. Perhatian khusus diberikan pada 
estetika. Panasonic lebih menyukai unit interior yang serahasia mungkin (ductable), dan menyesuaikan rumah dengan warna dealer untuk 
mengintegrasikannya secara harmonis dengan dekorasi.

Panasonic VRF, menggabungkan kesederhanaan dan efektivitas
Terbagi menjadi dua bangunan, tapak dealer Romans-sur-Isère melebihi 1450 m² dengan kantor, area penjualan, area pengiriman, dan ruang 
komputer. Tidak kurang dari 30 unit interior terpasang (unit ductable bertekanan tinggi untuk area penjualan, perumahan dan unit dinding dari 
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kantor, dua mini split untuk ruang komputer dan merupakan area purna jual) dan dua unit ECO G VRF ditempatkan di atap bangunan. Sistem 
reversibel dapat menyediakan panas atau pendinginan dalam kondisi kenyamanan yang optimal: setiap ruangan independen dengan kontrol suhu 
oleh termostat. “Dealer ini adalah demonstrasi sempurna dari keunggulan solusi VRF gas, terutama ketika lokasi yang akan ber-AC mengalami kendala 
energi yang parah,” menyoroti Hervé Guillard, manajer di Pemanasan dan Pendinginan Panasonic di Prancis.

Fokus pada Panasonic Gas VRF
Solusi profesional, rangkaian Panasonic GHP VRF adalah pemimpin pasar. Kisaran ini telah dirancang khusus untuk menghemat energi, terutama 
untuk proyek-proyek yang tunduk pada pembatasan daya listrik. Sistem ini menawarkan efektivitas dan kinerja tinggi dengan keandalan maksimum. 
Mereka memungkinkan penghematan energi yang cukup besar. Menggunakan Panasonic Gas VRF membatasi biaya perawatan dan merupakan 
solusi sempurna untuk kebutuhan pemanas, AC, dan pendinginan. Tingkat kebisingan sangat berkurang, yang sangat penting untuk menjamin 
kenyamanan akustik pengguna dan lingkungan sekitar.
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