
ลมหายใจท ีบ่ร สิทุธ ิส์ำหรบัอาคารเกา่ - น ั น่คอืบทสรปุสำหรบัการแปลงสำนกังานในตวัเม อืงและอาคารพาณ ชิย ์ใจกลางเมอืงโบชมุในเยอรมน ี ให ้
เป น็อาคารมหาวทิยาลยัท ีม่ หีอ้งบรรยายและศนูยก์ารประชมุท ีเ่ร ยีกวา่ “จตัรุสัส นี ้ ำเง นิ”

ตวัแปรท ีส่ำคญัท ีส่ดุสำหรบัโครงการน ีค้อื:
·         อากาศบรสิทุธ ิ ท์ ีเ่พ ยีงพอสำหรบัคน 100 คนในแตล่ะช ั น้
·         การใชร้ะบบทำความรอ้นเฉพาะเขตท ีม่ อีย ูเ่น ือ่งจากขอ้ผ กูพนัตามสญัญาในปจัจบุนั
·         เคร ือ่งปรบัอากาศสำหรบัหอ้งรอง
·         พ ื น้ท ีจ่ำกดัเน ือ่งจากทำเลในตวัเม อืง 
·         การปฏบิตัติามกฎหมายประหยดัพลงังานท ีบ่งัคบัใช ้ในปจัจบุนั
·         การควบคมุอณุหภ มู ขิองอากาศ เชน่ การทำความเยน็และการทำความรอ้น
·         ขอ้ม ลูอาคาร: การใชพ้ ื น้ท ีช่ ั น้หน ึง่ถงึช ั น้หา้ โดยแตล่ะช ั น้ม ขีนาด 240 ตร.ม. รวมถงึหอ้งบรรยายแตล่ะหอ้งม ขีนาด 130 ตร.ม.

ขอ้กำหนดในแนวทางสำหรบัสถานท ีช่มุนมุสาธารณะทำใหแ้ตล่ะช ั น้ของอาคารจะตอ้งมอีากาศบรสิทุธ ิป์ระมาณ 3,000 ลบ.ม./ชม. ในระยะเร ิม่ตน้
ของการวางแผน ไดม้ กีารตดัส นิใจใชช้ดุระบายอากาศสว่นกลางท ีม่ อีากาศบรสิทุธ ิร์วม 15,000 ลบ.ม./ชม. และชดุแลกเปล ีย่นความรอ้นแบบรวม 
อตัราการแลกเปล ีย่นความรอ้นเทา่กบั 75% (ข ึ น้อย ูก่บัสภาพการทำงาน) ลมจะถ กูจา่ยไปยงัแตล่ะช ั น้ผา่นทางทอ่ภายนอกอาคาร

ระบบทำความรอ้นใตพ้ ื น้แบบรวมครอบคลมุภาระพ ื น้ฐานสำหรบัการทำความรอ้น ทำใหก้ารทำความรอ้นเฉพาะเขตเหมาะสำหรบัการใชง้านท ีน่ ี ่
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·         Panasonic ECOi VRF system

ปญัหาเดยีวท ีเ่หลอืใหแ้ก ้ไขคอืเร ือ่งระบบปรบัอากาศ ซ ึง่จะตอ้งทำในแตล่ะช ั น้ใหม้ากท ีส่ดุเทา่ท ีจ่ะมากได ้ ท ั ง้น ี ข้ ึ น้อย ูก่บัแผนผงัของหอ้งบรรยาย
แตล่ะหอ้ง เน ือ่งจากแตล่ะช ั น้ไมเ่หมอืนกนัเสมอไป

ระบบควบคมุการไหลของสารทำความเยน็แบบปรบัได ้ หร อื VRF (Variable Refrigerant Flow) จาก ECOi series ของ Panasonic ซ ึง่ชว่ยใหค้วบคมุ
อณุหภ มู แิยกกนัสำหรบัจดุทำความเยน็แตล่ะจดุได ้ จงึเป น็วธิ แีกป้ญัหาท ีช่ดัเจน อยา่งไรกต็าม เน ือ่งจากระบบทอ่ทางท ีม่ สีาขามาก จงึไมส่ามารถ
ใชส้ว่นประกอบมาตรฐานของ Panasonic ได ้ เน ือ่งจากไมม่ แีรงดนัสถติยท์ ีเ่พ ยีงพอ

แนวทางอนัชาญฉลาดของสภาพอากาศแบบโบชมุคอืการผสานรวมอปุกรณร์ะบายอากาศมาตรฐานจาก GEA เขา้กบัชดุ DX จากกล ุม่ผลติภณัฑ ์ 
VRF ของ Panasonic ชดุทอ่แตล่ะชดุสามารถทำความรอ้นหรอืทำความเยน็อากาศไดต้ามความเหมาะสม ดงัน ั น้อณุหภ มู จิะไมล่ดลงต่ำกวา่ 14 °C 
ในโหมดทำความเยน็หรอืเก นิ 28 °C ขณะทำความรอ้น นอกจากน ี ้ ความเรว็ลมตอ้งไมเ่ก นิ 1.5 ม./ว นิาท ี เพ ือ่ความสบาย

ความตอ้งการในการทำความเยน็สำหรบัหอ้งบรรยายแตล่ะหอ้งอย ูท่ ีป่ระมาณ 16kW และสำหรบัหอ้งรองอย ูท่ ี ่ 18 kW กำลงัไฟสำหรบัการทำความ
เยน็ท ั ง้หมดท ีต่อ้งการไดค้ำนวณไวท้ ี ่ 90 kW

เพ ือ่ลดทั ง้ปร มิาณสารหลอ่เยน็ในระบบทั ง้หมดและความยาวของระบบทอ่ทาง จงึม กีารเลอืกวงจรสารหลอ่เยน็แยกกนัสองวงจร โดยแตล่ะวงจรม ี
กำลงัการทำความเยน็ 14 hp / 45kW

การวางตำแหนง่ของสว่นประกอบภายนอกทั ง้สองกม็ ปีญัหาเชน่กนั เน ือ่งจากทั ง้ทำเลภายในเมอืงและสถานะท ีร่ะบไุวข้องอาคาร ตำแหนง่ของเคร ือ่ง
ปรบัอากาศสว่นกลางได ้ใชพ้ ื น้ท ีห่ลงัคาท ีม่ อีย ูแ่ลว้ ท ั ง้ทางกายภาพและเก ีย่วกบัแรงท ีก่ระทำตอ่อาคาร

"วธิ แีก ้ไขคอืกำหนดใหห้อ้งหน ึง่บนช ั น้ส ีเ่ป น็หอ้งอปุกรณร์วม ซ ึง่ม พี ื น้ท ีส่ำหรบัต ูค้วบคมุและสว่นประกอบภายนอกสองชดุ อากาศของสว่น
ประกอบภายนอกทั ง้สองจะถ กูด ดูเขา้มาผา่นทางตะแกรงท ีต่ดิต ั ง้อย ู่ในสว่นหนา้ท ีร่ะบไุวแ้ทนหนา้ตา่ง จากน ั น้อากาศจะถ กูระบายออกอกีคร ั ง้
ผา่นทางทอ่ไอเส ยีสองทอ่เหนอืหลงัคาหอ้งอปุกรณร์วม
วธิ แีก ้ไขน ี ย้งัชว่ยลดการปลอ่ยเส ยีงรบกวนอกีดว้ย"

สำหรบัการควบคมุ ท มีงานไดเ้ลอืกสถาน ปีฏบิตั กิารกลางจากกล ุม่ผลติภณัฑ ์ ECOi VRF ของ Panasonic ซ ึง่เป น็ไปตามขอ้กำหนดดงัตอ่ไปน ี:้
·         โปรแกรมตั ง้เวลาบนัทกึอสิระตามแผนผงัของหอ้งบรรยายแตล่ะหอ้ง
·         ความสามารถในการคำนวณตน้ทนุพลงังานแยกกนัในกรณ ที ีอ่าคารม ผี ูเ้ชา่หลายราย
·         การตรวจสอบระยะไกลผา่นเวบ็สำหรบัการบร กิารและการแก ้ไขขอ้บกพรอ่ง ซ ึง่สามารถร เีซต็ไดต้ามความเหมาะสมเม ือ่ขอ้ม ลูเพ ิม่ข ึ น้ และ
สามารถวเิคราะหล์ว่งหนา้เพ ือ่วางแผนการบร กิารใหด้ขี ึ น้

เม ือ่ป ที ีแ่ลว้ อาคารแหง่น ี ้ไดเ้ร ิม่จดังานบรรยายต ั ง้แตเ่ร ือ่งการศ กึษาดา้นธรุกจิและกฎหมายไปจนถงึกจิกรรมทางวฒันธรรม ดว้ยอตัราสว่น
ประส ทิธภิาพดา้นพลงังานท ี ่โดดเดน่ท ีร่ะดบั 3.36 และคา่สมัประส ทิธ ิ ข์องประส ทิธภิาพท ีร่ะดบั 3.85 ระบบ VRF จงึรบัประกนัการทำงานท ี ่
ประหยดัพลงังานสำหรบัท ั ง้การทำความเยน็และทำความรอ้น
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