
PANASONIC มอบพลงัความเยน็ใหก้บัโรงบม่ไวนฝ์ร ัง่เศส
Gennevilliers ฝรัง่เศส 30 เมษายน 2014 – โรงบม่ไวน์ในหม ูบ่า้นเลก็ๆ ช ือ่ Boutiers-Saint-Trojan ประเทศฝรัง่เศส ไดร้บัประโยชนจ์ากระบบ VRF ของ 
Panasonic ซ ึง่ตอบรบัความตอ้งการดา้นอณุหภมูทิ ีแ่มน่ยำสำหรบักระบวนการผลติไวนแ์ละไดผ้ลลพัธท์ ีย่อดเย ีย่ม

ผ ูช้ ืน่ชอบไวนท์ั ง้หลายคงทราบดอีย ูแ่ลว้ว่า กระบวนการผลติไวนเ์ปน็ศลิปะท ีล่ะเอยีดอ่อนและมกีารควบคมุ แรงดนั ป ั ม๊ และการบบีอดั และท ีส่ำคญัท ีส่ดุ
คอืความรอ้น ทัง้หมดจะตอ้งดำเนนิการดว้ยตวัเลขท ีแ่มน่ยำเพ ือ่ให ้ไดผ้ลติภณัฑค์ณุภาพสงู  

เจา้ของโรงบม่ไวน์ใช ้ไฟฟา้เพ ือ่ใหพ้ลงังานแก่เคร ือ่งทำความเยน็ท ีจ่ำเปน็สำหรบักระบวนการหมกัท ีส่ำคญั วธิกีารแบบดัง้เดมิน ี ้ไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้ว่าไมเ่พยีง
พอกบัการจ่ายไฟท ีผ่นัผวนซ ึง่กระตุน้ใหเ้กดิการตดัไฟและสง่ผลตอ่การทำงานท ีร่าบร ืน่ของการเกบ็เก ีย่ว  

วธิแีกป้ญัหาช ัว่คราวทำได ้โดยการเชา่เคร ือ่งกำเนดิไฟฟา้ แตน่ ีเ่ปน็วธิแีกป้ญัหาระยะส ั น้ท ีม่รีาคาแพง มกีารศกึษาแบบกลุม่เพ ือ่เปรยีบเทยีบแหล่งแกส๊และ
ไฟฟา้เพ ือ่หาชดุอปุกรณท์ ีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุในดา้นพลงังานและตน้ทนุ  

บรษิทัท ีป่รกึษาของโรงบม่ไวน ์Vinithermo Consulting ไดร้ะบวุ่าระบบ VRF ประสทิธภิาพสงู ECO G ของ Panasonic เปน็โซลชูนัท ีด่ที ีส่ดุ ดว้ยผลท ีเ่กดิจาก
ความชอบระบบท ีใ่ชแ้กส๊และระบบจ่ายแกส๊ท ีม่อีย ูแ่ลว้ในพ ืน้ท ีโ่รงบม่ไวน ์ 

กลุม่ผลติภณัฑ ์RF ของ Panasonic เปน็ผ ูน้ำตลาดในดา้นระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ระดบัมอือาชพี ทกุรุน่ตดิตัง้งา่ยและทำงานเงยีบอยา่งเหน็ได ้
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ชดั ในขณะท ีย่งัคงการควบคมุความรอ้นท ีด่ แีละม รีะดบัประส ทิธภิาพสงูเป น็พ เิศษ ตน้ทนุการดำเน นิงานรายป นี ั น้ต่ ำเป น็พ เิศษ ซ ึง่เป น็ทางเลอืก
ท ีแ่ทจ้รงิสำหรบัระบบท ีท่ำงานดว้ยไฟฟา้

ระบบ ECO G ของ Panasonic ไมเ่พ ยีงทำหนา้ท ีเ่ป น็แหลง่จา่ยไฟใหก้บัต ูแ้ช ่ไวนเ์ทา่น ั น้ แตย่งัใชเ้คร ือ่งยนตท์ ี ่ใชแ้กส๊ธรรมชาต หิร อืแอลพจี เีป น็
เคร ือ่งกำเนดิความรอ้นสำหรบัโครงการน ีอ้กีดว้ย ความรอ้นท ีเ่กดิจากการทำงานของเคร ือ่งยนตจ์ะถ กูนำกลบัมาโดยใชเ้คร ือ่งแลกเปล ีย่นความรอ้น
โดยเฉพาะ จากน ั น้จะใชเ้พ ือ่อ ุน่น ้ ำรอ้นในพ ื น้ท ีซ่ ึง่เจา้ของโรงบม่ไวน ์ใชอ้ย ู่    

Serge Renaud และ Damien เจ้าของโรงบ่มไวน์ กล่าวว่า 
"การเปลี่ยนจากการทำความเย็นเป็นการทำความร้อนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน “การติดตั้งได้ดำเนินการตลอดช่วงเก็บเกี่ยวของปี 
2013 จนถึงระดับสูงสุดที่เราทำได้และให้ประสิทธิภาพในระดับที่ดี ตั้งแต่ติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้ เราประหยัดแก๊สและพลังงานได้มากในการเก็บเกี่ยวครั้ง
แรก และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดไว้ในเวลาอันสั้นเพียงสามปี ”
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ชดั ในขณะท ่ียงัคงการควบคมุความร ้อนท ่ีด ีและม ีระดบัประส ิทธ ิภาพส ูงเป ็นพ ิเศษ ต ้นทนุการดำเน ินงานรายป นี  ้ันตำ่เป ็นพ ิเศษ ซ ึง่เป ็นทางเล ือก 
ท ่ีแท ้จร ิงสำหรบัระบบท ่ีทำงานด ้วยไฟฟ ้า  

ระบบ ECO G ของ Panasonic ไมเ่พ ียงทำหน ้าท ่ีเป ็นแหลง่จา่ยไฟให ้กบัต ู้แช่ไวน เ์ทา่น ั น้ แตย่ งัใช ้เคร ่ืองยนตท์ ่ีใช ้แกส๊ธรรมชาต ิหร ือแอลพ ีจ ีเป ็น 
เคร ่ืองกำเน ิดความร ้อนสำหรบัโครงการน ี ้อ ีกด ้วย ความร ้อนท ่ีเก ิดจากการทำงานของเคร ่ืองยนตจ์ะถ ูกนำกลบัมาโดยใช ้เคร ่ืองแลกเปล ่ียนความร ้อน 
โดยเฉพาะ จากนั  น้จะใช เ้พ ื ่ออุ่นน ้ ำร อ้นในพ ื น้ท ี ่ซ ึ ่งเจ า้ของโรงบ่ มไวน์ ใช อ้ย ู่    

Serge Renaud และ Damien เจ้าของโรงบม่ไวน์ กลา่ววา่ 
"การเปลี�ยนจากการทําความเย็นเป็นการทําความร้อนสามารถทําได้อยา่งรวดเร็วและไมซ่บัซ้อน “การติดตั �งได้ดําเนินการตลอดชว่งเก็บเกี�ยวของปี 
2013 จนถงึระดบัสงูสดุที�เราทําได้และให้ประสทิธิภาพในระดบัที�ดี ตั �งแตต่ดิตั �งชดุอปุกรณ์นี � 
เราประหยดัแก๊สและพลงังานได้มากในการเก็บเกี�ยวครั �งแรก และให้ผลตอบแทนจากการลงทนุที�คาดไว้ในเวลาอนัสั �นเพียงสามปี ”

    List of Products

· Panasonics VRF
· Pansonic ECO-G
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


