
ระบบ: ระบบ ECOi 2 ทศิทาง, 6 O/U 
ประส ทิธภิาพการตดิต ั ง้: 3x76 kW (ทำความรอ้น) 3x16 kW (น ้ ำรอ้น)
เจา้ของ: Block Watne AS, การตดิต ั ง้ใหม่ในเมอืงดรมัเมน (นอรเ์วย)์
ป ที ีต่ดิต ั ง้: 2013 

ความเป น็มา:  Bergås Terasse เป น็คอนโดม เิน ยีมคอมเพลก็ซแ์หง่ใหมท่ ีก่ำลงักอ่สรา้งในเขตชานเมอืงของดรมัเมน หา่งจากออสโลไปทางตะวนัตก
ประมาณ 50 กม. ประกอบดว้ยอาคารสามชว่งตกึ แตล่ะตกึมอีพารท์เมนท ์ 14 หอ้ง และโรงจอดรถสว่นกลางดา้นลา่ง ครอบครวัแรกจะยา้ยเขา้มา
อย ู่ในอพารต์เมนต ์ในฤด รูอ้นป ี 2013

ความทา้ทายของโครงการ: กฎระเบ ยีบของนอรเ์วยห์า้มใชเ้คร ือ่งทำความรอ้นแบบใชน้ ้ ำมนัหรอืแกส๊ หรอืหมอ้น ้ ำไฟฟา้เพ ือ่ใหค้วามรอ้นแกอ่าคาร
ใหม่ นอกจากน ี ย้งักำหนดวา่อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 60 ของการใชพ้ลงังานตอ้งมาจากแหลง่ทางเลอืก/พลงังานหมนุเวยีน ระบบทำความรอ้นเฉพาะเขต
ไม่ใชท่างเลอืก เน ือ่งจากไมม่ ีใหบ้ร กิารในสถานท ีด่งักลา่ว และระบบพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพกแ็พงเก นิไป

วธิ กีารแก ้ไข: ป ั ม๊ความรอ้นแบบอากาศส ูอ่ากาศใหค้วามรอ้นรว่มกบัระบบแลกเปล ีย่นความรอ้น อพารต์เมนตแ์ตล่ะหลงัม ชีดุทอ่ของตวัเอง นอกจาก
น ี ย้งัม ชีดุตดิผนงัเพ ิม่เต มิอกีส ีช่ดุตอ่หลงัสำหรบัพ ื น้ท ีส่ว่นกลาง (ทางเขา้และบนัได) น ้ ำรอ้นถ กูผลติข ึ น้ดว้ยป ั ม๊ความรอ้นแบบอากาศส ูน่ ้ ำ ชดุ
อปุกรณภ์ายนอกอาคารถ กูจดัวางในแตล่ะอาคารแยกกนัเพ ือ่ลดเส ยีงรบกวน ประหยดัพ ื น้ท ีภ่ายในอาคารอนัมคีา่ และสะดวกในการใหบ้ร กิาร
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การว เิคราะหพ์ลงังานของอาคาร:  อาคารเหลา่น ีส้รา้งข ึ น้ตามรหสัอาคาร TEK10 ท ีเ่ขม้งวดของนอรเ์วย ์ และมกีารใชพ้ลงังานต่ำมากสำหรบัการ
ทำความรอ้นในหอ้งและการผลติน ้ ำรอ้น

การควบคมุ: ระบบควบคมุอจัฉร ยิะของ Panasonic ท ีม่ กีารกระจายพลงังานสำหรบัตวัควบคมุสว่นกลาง พรอ้มการต ั ง้คา่เวบ็สำหรบัการตรวจสอบ
จากระยะไกล แตล่ะอพารต์เมนตม์ กีารตดิต ั ง้ตวัควบคมุท ี ่ใชง้านงา่ยของ Panasonic

ความคดิเหน็ของบคุคลภายนอก: Mr. Niklas Kiiveri (EcoConsult A/S, ผ ูจ้ดัการโครงการของบร ษิทั):   ม ปีญัหามากมายในโครงการน ี ้ แตจ่นถงึ
ขณะน ี ้ ปญัหาทั ง้หมดไดร้บัการแก ้ไขแลว้ในระหวา่งข ั น้ตอน ไมม่ ีโครงการอ ืน่ๆ ในกล ุม่นอรด์กิท ีเ่ทยีบได ้ ดงัน ั น้ดว้ยความชว่ยเหลอืจาก Panasonic 
เราจงึออกเดนิทางไปยโุรปเพ ือ่คน้หาโครงการท ีเ่หมอืนกนัมากท ีส่ดุ นอกจากน ี เ้รายงัตอ้งสรา้งความเขา้ใจ "ใหม"่ เก ีย่วกบัศกัยภาพของอาคาร 
ควบค ู่ไปกบัความสามารถดา้นทอ่น ้ ำ ไฟฟา้ การระบายอากาศ และชา่งไมท้ ีเ่ป น็ท ีย่อมรบัในทมีกอ่สรา้ง อาคารน ีอ้าจตอ้งการสถานท ีส่ำหรบัระบบ
ทำความเยน็อกีดว้ย แตค่วามเหน็อยา่งแรกของเราคอื ระบบ VRF จะอย ูท่ ีน่ ี ่ในฐานะโซลชูนัท ี ่ใชง้านไดจ้รงิสำหรบัวฒันธรรมการกอ่สรา้งในอนาคต
ในกล ุม่นอรด์กิ

บร ษิทัท ีก่ำหนด: EcoConsult AS
บร ษิทัผ ูต้ดิต ั ง้: Totaltek AS
บร ษิทักอ่สรา้ง: Block Watne AS
การจดัการโครงการ: EcoConsult AS
ขอ้ม ลูการตดิต ั ง้
กล ุม่ผลติภณัฑ:์ ECOi
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    List of Products

·         Panasonic 2-way ECOi system

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0 2729 9000

อีเมล: ml_pat_service@th.panasonic.com

เว็บไซต์: www.panasonic.com/th

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


