
Panasonic มอบโซลชูนัระบบปรบัอากาศสำหรบั CHQ Vaults ท ีเ่กา่แก่ 

เม ือ่มองหาระบบปรบัอากาศท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัการปรบัปรงุสำนกังานท ีเ่ป น็มติรกบัส ิง่แวดลอ้มท ี ่ CHQ Vaults ท ีอ่ย ู่ในดบัลนิ นกัพฒันาไดเ้ลอืก
ระบบ Panasonic VRF สถาปตัยกรรมพ เิศษและความสำคญัทางประวตัศิาสตรข์องหอ้งเกบ็ของใตด้ นิแหง่น ี ท้ำใหเ้กดิความทา้ทายท ีน่า่สนใจสำหรบั
การตดิต ั ง้คร ั ง้น ี ้ ซ ึง่สำเรจ็ไดด้ว้ยความยดืหย ุน่ของระบบของ Panasonic

CHQ Vaults ต ั ง้อย ู่ในเขตทา่เร อืเกา่แกข่องดบัลนิ เดมิท ีใชเ้กบ็ยาส บูและวสิก ี ้ในชว่งป ี 1800 หลายป ตีอ่มาในชว่งป ี 2000 อาคารน ี ้ไดร้บัการ
ปรบัปรงุใหมเ่พ ือ่รองรบัรา้นคา้ปลกี เม ือ่พ ื น้ท ีแ่หง่น ี ก้ลายเป น็แหลง่ชอ้ปป ิง้ การเปล ีย่นแปลงคร ั ง้ลา่สดุในปจัจบุนั หอ้งเกบ็ของใตด้ นิแหง่น ี ถ้ กู
สรา้งใหม่ใหก้ลายเป น็ศนูยก์ารคา้ท ีพ่ลกุพลา่นไปดว้ยสำนกังาน รา้นอาหาร และบาร ์

ล กูคา้ Dogpatch Labs ตอ้งการสรา้งพ ื น้ท ีท่ำงานรว่มกนัท ีเ่ป น็นวตักรรมเชงิเทคโนโลย ีโดยใชพ้ ื น้ท ี ่ 13,500 ตารางฟตุภายในหอ้งเกบ็ของใตด้ นิ 
การออกแบบภายในจำเป น็ตอ้งรวมเอาคณุลกัษณะดั ง้เดมิไวภ้ายในพ ื น้ท ีเ่พ ือ่ใหม้ สีภาพแวดลอ้มการทำงานท ีผ่สมผสานและม เีอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตวั Dogpatch ทำงานรว่มกบั CEL Consultants เพ ือ่ทำใหว้สิยัทศันด์งักลา่วเป น็จรงิ เม ือ่พ ดูถงึเร ือ่งการทำความรอ้นและทำความเยน็ พวกเขาได ้
ตดิตอ่ผ ูเ้ช ีย่วชาญท ีม่ คีวามชำนาญดา้นเคร ือ่งปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ น ั น่คอื Crystal Air Ltd ใหม้าตดิต ั ง้ระบบท ีจ่ะทำงานรว่มกบั
โครงสรา้งของอาคาร และระบายอากาศในพ ื น้ท ี ่ใตด้ นิเกา่แกแ่หง่น ี ้ไดอ้ยา่งม ปีระส ทิธภิาพ

“Panasonic มอบโซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุใหก้บัเราเพ ือ่เอาชนะความทา้ทายตา่งๆ ท ี ่ไมเ่หมอืนใครดว้ยการตดิต ั ง้ท ี ่ Dogpatch Labs นำเสนอ” Don Hoban 
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ผ ูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธรุกจิของ Crystal Air Ltd. กลา่ว “ความยดืหย ุน่ของ VRF ECOi MF2 series และชดุอปุกรณต์ ั ง้พ ื น้ชว่ยใหเ้ราเอาชนะอปุสรรค
ทั ง้หมดไดภ้ายในระบบเดยีว การตดิต ั ง้ใชเ้วลาหกสปัดาหแ์ละผลลพัธท์ ี ่ได ้ไมเ่พ ยีงแคด่ ดู เีย ีย่มเทา่น ั น้ แตย่งัให ้โซลชูนัท ีป่ระหยดัและย ั ง่ย นืสำหรบั
ล กูคา้อกีดว้ย”

โครงสรา้งอฐิโคง้ของอาคารรวมกบัสถานะท ีร่ะบไุวท้ำให ้ Crystal Air ตอ้งเอาชนะความทา้ทายหลายอยา่ง ประการแรก ระบบปรบัอากาศจะตอ้งถอด
ออกไดง้า่ย ในกรณ ที ีผ่ ูเ้ชา่ในอนาคตตอ้งการตดิต ั ง้ระบบอ ืน่ ประการท ีส่อง ตอ้งไมม่งีานตดิต ั ง้ใดท ีท่ำลายอฐิและปนูของหอ้งเกบ็ของใตด้ นิเดมิ 
และตอ้งไมย่ดึตดิอะไรเขา้กบัเพดานโคง้ของเกา่ นอกจากน ีต้อ้งม รีะบบเพ ือ่ใหอ้ากาศบรสิทุธ ิ ท์ ีเ่ยน็สม่ ำเสมอทั ว่ท ั ง้พ ื น้ท ีส่ำนกังานขนาดใหญท่ ี ่
ม ีโตะ๊กวา่ 150 โตะ๊ เพ ือ่จดัการกบับรรยากาศใตด้ นิใหม้ สีภาพแวดลอ้มท ีส่บาย

Panasonic ชนดิ 3 ทอ่ ECOi MF2 Series เอาชนะความทา้ทายเหลา่น ี ้ไดท้กุขอ้ ในขณะท ีม่อบโซลชูนัท ีป่ระหยดัพลงังานและคา่ใชจ้า่ย การออกแบบ
ท ีล่ ้ ำสมยัของชดุอปุกรณต์ ั ง้พ ื น้ทำใหส้ามารถถอดออกไดง้า่ย และไมจ่ำเป น็ตอ้งยดึตดิกบัโครงสรา้งของอาคาร ทำใหเ้พดานโคง้ไมต่อ้งมอีปุกรณ์
ใดๆ ตดิต ั ง้อย ู่ ระบบซ ึง่สามารถใหก้ารทำความรอ้นและทำความเยน็ไดพ้รอ้มกนัยงัสามารถดงึลมอ ุน่และกระจายไปยงัพ ื น้ท ีท่ำงานบร เิวณท ีเ่ยน็
กวา่ไดเ้พ ือ่ประหยดัพลงังาน 

ความงา่ยในการควบคมุมคีวามสำคญัตอ่ระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในกรณ ที ีพ่นกังานอาจไมม่คีวามชำนาญท ีจ่ำเป น็
ในการใชง้านระบบควบคมุท ีซ่บัซอ้น Crystal Air ตดิต ั ง้ตวัควบคมุ Panasonic CZ-RTC2* จำนวน 12 ตวั เพ ือ่ใหส้ามารถควบคมุชดุอปุกรณต์ ั ง้พ ื น้
แตล่ะเคร ือ่งไดอ้ยา่งล ้ ำสมยัแตเ่ร ยีบงา่ย CZ-RTC2* ชว่ยใหพ้นกังานสามารถเปล ีย่นแปลงอณุหภ มู ิ ความเรว็พดัลมและกระแสลม ตลอดจนโหมด
การทำงานได ้ การควบคมุในพ ื น้ท ีม่ คีวามจำเป น็ตอ่การสรา้งพ ื น้ท ีเ่ยน็สบายสำหรบัพนกังาน ซ ึง่หมายความวา่สามารถจดัเตร ยีมใหต้ามความตอ้งการ
ของทกุคนได ้  

ระบบของ Panasonic ซ ึง่ตดิต ั ง้โดย Crystal Air ตอบสนองทกุความคาดหวงัเก ีย่ว CHQ Vaults ไดเ้ก นิคาด ไมเ่พ ยีงให ้โซลชูนัการทำความรอ้นและ
ทำความเยน็ท ีม่ ปีระส ทิธภิาพและประส ทิธ ผิลเทา่น ั น้ แตย่งัชว่ยอนรุกัษก์ารตกแตง่ภายในท ีส่วยงามของอาคารเกา่แกแ่หง่น ีอ้กีดว้ย  

*Panasonic เพ ิง่เป ดิตวัตวัควบคมุร ุน่ลา่สดุ CZ-RTC4 ซ ึง่ม อี นิเทอรเ์ฟซใหมล่า่สดุและฟ เีจอรม์ากมาย และชว่ยสรา้งบรรยากาศท ีส่มบ รูณแ์บบได ้
งา่ยกวา่เดมิ

Air Conditioning  |  Case Studies



Panasonic มอบโซลชูนัระบบปรบัอากาศสำหรบั CHQ Vaults ท ีเ่กา่แก่ 

เม ือ่มองหาระบบปรบัอากาศท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัการปรบัปรงุสำนกังานท ีเ่ป น็มติรกบัส ิง่แวดลอ้มท ี ่ CHQ Vaults ท ีอ่ย ู่ในดบัลนิ นกัพฒันาไดเ้ลอืก
ระบบ Panasonic VRF สถาปตัยกรรมพ เิศษและความสำคญัทางประวตัศิาสตรข์องหอ้งเกบ็ของใตด้ นิแหง่น ี ท้ำใหเ้กดิความทา้ทายท ีน่า่สนใจสำหรบั
การตดิต ั ง้คร ั ง้น ี ้ ซ ึง่สำเรจ็ไดด้ว้ยความยดืหย ุน่ของระบบของ Panasonic

CHQ Vaults ต ั ง้อย ู่ในเขตทา่เร อืเกา่แกข่องดบัลนิ เดมิท ีใชเ้กบ็ยาส บูและวสิก ี ้ในชว่งป ี 1800 หลายป ตีอ่มาในชว่งป ี 2000 อาคารน ี ้ไดร้บัการ
ปรบัปรงุใหมเ่พ ือ่รองรบัรา้นคา้ปลกี เม ือ่พ ื น้ท ีแ่หง่น ี ก้ลายเป น็แหลง่ชอ้ปป ิง้ การเปล ีย่นแปลงคร ั ง้ลา่สดุในปจัจบุนั หอ้งเกบ็ของใตด้ นิแหง่น ี ถ้ กู
สรา้งใหม่ใหก้ลายเป น็ศนูยก์ารคา้ท ีพ่ลกุพลา่นไปดว้ยสำนกังาน รา้นอาหาร และบาร ์

ล กูคา้ Dogpatch Labs ตอ้งการสรา้งพ ื น้ท ีท่ำงานรว่มกนัท ีเ่ป น็นวตักรรมเชงิเทคโนโลย ีโดยใชพ้ ื น้ท ี ่ 13,500 ตารางฟตุภายในหอ้งเกบ็ของใตด้ นิ 
การออกแบบภายในจำเป น็ตอ้งรวมเอาคณุลกัษณะดั ง้เดมิไวภ้ายในพ ื น้ท ีเ่พ ือ่ใหม้ สีภาพแวดลอ้มการทำงานท ีผ่สมผสานและม เีอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตวั Dogpatch ทำงานรว่มกบั CEL Consultants เพ ือ่ทำใหว้สิยัทศันด์งักลา่วเป น็จรงิ เม ือ่พ ดูถงึเร ือ่งการทำความรอ้นและทำความเยน็ พวกเขาได ้
ตดิตอ่ผ ูเ้ช ีย่วชาญท ีม่ คีวามชำนาญดา้นเคร ือ่งปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ น ั น่คอื Crystal Air Ltd ใหม้าตดิต ั ง้ระบบท ีจ่ะทำงานรว่มกบั
โครงสรา้งของอาคาร และระบายอากาศในพ ื น้ท ี ่ใตด้ นิเกา่แกแ่หง่น ี ้ไดอ้ยา่งม ปีระส ทิธภิาพ

“Panasonic มอบโซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุใหก้บัเราเพ ือ่เอาชนะความทา้ทายตา่งๆ ท ี ่ไมเ่หมอืนใครดว้ยการตดิต ั ง้ท ี ่ Dogpatch Labs นำเสนอ” Don Hoban 

ผ ูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธรุกจิของ Crystal Air Ltd. กลา่ว “ความยดืหย ุน่ของ VRF ECOi MF2 series และชดุอปุกรณต์ ั ง้พ ื น้ชว่ยใหเ้ราเอาชนะอปุสรรค
ทั ง้หมดไดภ้ายในระบบเดยีว การตดิต ั ง้ใชเ้วลาหกสปัดาหแ์ละผลลพัธท์ ี ่ได ้ไมเ่พ ยีงแคด่ ดู เีย ีย่มเทา่น ั น้ แตย่งัให ้โซลชูนัท ีป่ระหยดัและย ั ง่ย นืสำหรบั
ล กูคา้อกีดว้ย”

โครงสรา้งอฐิโคง้ของอาคารรวมกบัสถานะท ีร่ะบไุวท้ำให ้ Crystal Air ตอ้งเอาชนะความทา้ทายหลายอยา่ง ประการแรก ระบบปรบัอากาศจะตอ้งถอด
ออกไดง้า่ย ในกรณ ที ีผ่ ูเ้ชา่ในอนาคตตอ้งการตดิต ั ง้ระบบอ ืน่ ประการท ีส่อง ตอ้งไมม่งีานตดิต ั ง้ใดท ีท่ำลายอฐิและปนูของหอ้งเกบ็ของใตด้ นิเดมิ 
และตอ้งไมย่ดึตดิอะไรเขา้กบัเพดานโคง้ของเกา่ นอกจากน ีต้อ้งม รีะบบเพ ือ่ใหอ้ากาศบรสิทุธ ิ ท์ ีเ่ยน็สม่ ำเสมอทั ว่ท ั ง้พ ื น้ท ีส่ำนกังานขนาดใหญท่ ี ่
ม ีโตะ๊กวา่ 150 โตะ๊ เพ ือ่จดัการกบับรรยากาศใตด้ นิใหม้ สีภาพแวดลอ้มท ีส่บาย

Panasonic ชนดิ 3 ทอ่ ECOi MF2 Series เอาชนะความทา้ทายเหลา่น ี ้ไดท้กุขอ้ ในขณะท ีม่อบโซลชูนัท ีป่ระหยดัพลงังานและคา่ใชจ้า่ย การออกแบบ
ท ีล่ ้ ำสมยัของชดุอปุกรณต์ ั ง้พ ื น้ทำใหส้ามารถถอดออกไดง้า่ย และไมจ่ำเป น็ตอ้งยดึตดิกบัโครงสรา้งของอาคาร ทำใหเ้พดานโคง้ไมต่อ้งมอีปุกรณ์
ใดๆ ตดิต ั ง้อย ู่ ระบบซ ึง่สามารถใหก้ารทำความรอ้นและทำความเยน็ไดพ้รอ้มกนัยงัสามารถดงึลมอ ุน่และกระจายไปยงัพ ื น้ท ีท่ำงานบร เิวณท ีเ่ยน็
กวา่ไดเ้พ ือ่ประหยดัพลงังาน 

ความงา่ยในการควบคมุมคีวามสำคญัตอ่ระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ในกรณ ที ีพ่นกังานอาจไมม่คีวามชำนาญท ีจ่ำเป น็
ในการใชง้านระบบควบคมุท ีซ่บัซอ้น Crystal Air ตดิต ั ง้ตวัควบคมุ Panasonic CZ-RTC2* จำนวน 12 ตวั เพ ือ่ใหส้ามารถควบคมุชดุอปุกรณต์ ั ง้พ ื น้
แตล่ะเคร ือ่งไดอ้ยา่งล ้ ำสมยัแตเ่ร ยีบงา่ย CZ-RTC2* ชว่ยใหพ้นกังานสามารถเปล ีย่นแปลงอณุหภ มู ิ ความเรว็พดัลมและกระแสลม ตลอดจนโหมด
การทำงานได ้ การควบคมุในพ ื น้ท ีม่ คีวามจำเป น็ตอ่การสรา้งพ ื น้ท ีเ่ยน็สบายสำหรบัพนกังาน ซ ึง่หมายความวา่สามารถจดัเตร ยีมใหต้ามความตอ้งการ
ของทกุคนได ้  

ระบบของ Panasonic ซ ึง่ตดิต ั ง้โดย Crystal Air ตอบสนองทกุความคาดหวงัเก ีย่ว CHQ Vaults ไดเ้ก นิคาด ไมเ่พ ยีงให ้โซลชูนัการทำความรอ้นและ
ทำความเยน็ท ีม่ ปีระส ทิธภิาพและประส ทิธ ผิลเทา่น ั น้ แตย่งัชว่ยอนรุกัษก์ารตกแตง่ภายในท ีส่วยงามของอาคารเกา่แกแ่หง่น ีอ้กีดว้ย  

*Panasonic เพ ิง่เป ดิตวัตวัควบคมุร ุน่ลา่สดุ CZ-RTC4 ซ ึง่ม อี นิเทอรเ์ฟซใหมล่า่สดุและฟ เีจอรม์ากมาย และชว่ยสรา้งบรรยากาศท ีส่มบ รูณแ์บบได ้
งา่ยกวา่เดมิ

    List of Products

·         Panasonic VRF system
·         Panasonic 3-Pipe ECOi MF2 Series
·         Panasonic CZ-RTC2* controllers
·         Panasonic CZ-RTC4 controllers

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.


