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VRF

ระบบ: ระบบ ECOi 2 ท ศิ ทาง, 6 O/U
ประส ทิ ธ ภิ าพการต ดิ ตั ง้ : 3x76 kW (ทำความร อ้ น) 3x16 kW (น ้ ำร อ้ น)
เจา้ ของ: Block Watne AS, การต ดิ ตั ง้ ใหม่ในเม อื งดรัมเมน (นอร์เวย์)
ป ที ีต่ ดิ ตั ง้ : 2013
ความเป น็ มา: Bergås Terasse เป น็ คอนโดม เิ น ยี มคอมเพล็กซ์แห่งใหม่ท ีก่ ำลังก่อสร า้ งในเขตชานเม อื งของดรัมเมน ห่างจากออสโลไปทางตะวันตก
ประมาณ 50 กม. ประกอบดว้ ยอาคารสามช่วงต กึ แต่ละต กึ ม อี พาร์ทเมนท์ 14 ห อ้ ง และโรงจอดรถส่วนกลางดา้ นล่าง ครอบครัวแรกจะย า้ ยเข า้ มา
อย ู่ในอพาร์ตเมนต์ ในฤด รู อ้ นป ี 2013
ความท า้ ทายของโครงการ: กฎระเบ ยี บของนอร์เวย์ห า้ มใช เ้ คร ือ่ งทำความร อ้ นแบบใช น้ ้ ำมันหร อื แก๊ส หร อื หม อ้ น ้ ำไฟฟ า้ เพ ือ่ ใหค้ วามร อ้ นแก่อาคาร
ใหม่ นอกจากน ี ย้ งั กำหนดว่าอย่างน อ้ ยร อ้ ยละ 60 ของการใช พ้ ลังงานต อ้ งมาจากแหล่งทางเล อื ก/พลังงานหมุนเว ยี น ระบบทำความร อ้ นเฉพาะเขต
ไม่ใช่ทางเล อื ก เน ือ่ งจากไม่ม ีให บ้ ร กิ ารในสถานท ดี ่ งั กล่าว และระบบพลังงานความร อ้ นใต พ้ ภิ พก็แพงเก นิ ไป
ว ธิ กี ารแก ้ ไข: ป ั ม๊ ความร อ้ นแบบอากาศส อู่ ากาศใหค้ วามร อ้ นร่วมกับระบบแลกเปล ีย่ นความร อ้ น อพาร์ตเมนต์แต่ละหลังม ชี ดุ ท่อของตัวเอง นอกจาก
น ี ย้ งั ม ชี ดุ ต ดิ ผนังเพ ิม่ เต มิ อ กี ส ีช่ ดุ ต่อหลังสำหรับพ ื น้ ท สี ่ ว่ นกลาง (ทางเข า้ และบันได) น ้ ำร อ้ นถ กู ผล ติ ข ึ น้ ดว้ ยป ั ม๊ ความร อ้ นแบบอากาศส นู่ ้ ำ ชุด
อุปกรณ์ภายนอกอาคารถ กู จัดวางในแต่ละอาคารแยกกันเพ ือ่ ลดเส ยี งรบกวน ประหยัดพ ื น้ ท ภี ่ ายในอาคารอันม คี า่ และสะดวกในการให บ้ ร กิ าร

การว เิ คราะห์พลังงานของอาคาร: อาคารเหล่าน ี ส้ ร า้ งข ึ น้ ตามรหัสอาคาร TEK10 ท ีเ่ ข ม้ งวดของนอร์เวย์ และม กี ารใช พ้ ลังงานต่ ำมากสำหรับการ
ทำความร อ้ นในห อ้ งและการผล ติ น ้ ำร อ้ น
การควบคุม: ระบบควบคุมอัจฉร ยิ ะของ Panasonic ท ีม่ กี ารกระจายพลังงานสำหรับตัวควบคุมส่วนกลาง พร อ้ มการตั ง้ ค่าเว็บสำหรับการตรวจสอบ
จากระยะไกล แต่ละอพาร์ตเมนต์ม กี ารต ดิ ตั ง้ ตัวควบคุมท ี ่ใชง้ านง่ายของ Panasonic
ความค ดิ เห น็ ของบุคคลภายนอก: Mr. Niklas Kiiveri (EcoConsult A/S, ผ ูจ้ ดั การโครงการของบร ษิ ทั ): ม ปี ญ
ั หามากมายในโครงการน ี ้ แต่จนถ งึ
ขณะน ี ้ ป ญ
ั หาทั ง้ หมดไดร้ บั การแก ้ ไขแล้วในระหว่างขั น้ ตอน ไม่ม ีโครงการอ ืน่ ๆ ในกลุม่ นอร์ด กิ ท ีเ่ ท ยี บได ้ ดังนั น้ ดว้ ยความช่วยเหล อื จาก Panasonic
เราจงึ ออกเด นิ ทางไปยุโรปเพ ือ่ ค น้ หาโครงการท ีเ่ หม อื นกันมากท สี ่ ดุ นอกจากน ี เ้ รายังต อ้ งสร า้ งความเข า้ ใจ "ใหม่" เก ีย่ วกับศักยภาพของอาคาร
ควบค ู่ไปกับความสามารถดา้ นท่อน ้ ำ ไฟฟ า้ การระบายอากาศ และช่างไม ท้ ีเ่ ป น็ ท ีย่ อมรับในท มี ก่อสร า้ ง อาคารน ี อ้ าจต อ้ งการสถานท สี ่ ำหรับระบบ
ทำความเย น็ อ กี ดว้ ย แต่ความเห น็ อย่างแรกของเราค อื ระบบ VRF จะอย ทู่ ีน่ ี ่ในฐานะโซล ชู นั ท ี ่ใชง้ านไดจ้ ร งิ สำหรับวัฒนธรรมการก่อสร า้ งในอนาคต
ในกลุม่ นอร์ด กิ
บร ษิ ทั ท ีก่ ำหนด: EcoConsult AS
บร ษิ ทั ผ ูต้ ดิ ตั ง้ : Totaltek AS
บร ษิ ทั ก่อสร า้ ง: Block Watne AS
การจัดการโครงการ: EcoConsult AS
ข อ้ ม ลู การต ดิ ตั ง้
กลุม่ ผล ติ ภัณฑ์: ECOi
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