
สำหรบัธรุกจิเช งิพาณ ชิยข์นาดใหญจ่ำนวนมาก การคน้หาโซลชูนัท ีส่มบ รูณแ์บบเพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามขอ้กำหนดดา้นการทำความรอ้นและทำความเยน็
ท ีต่อ้งการ ในขณะท ีร่กัษาตน้ทนุใหต้่ ำและประหยดัพลงังานสงู อาจเป น็กระบวนการท ี ่ใชเ้วลายาวนาน    

สำหรบั GE Aviation ผ ู ้ใหบ้ร กิารเคร ือ่งยนตเ์จท็และเทอร ์โบช ั น้นำของโลก โซลชูนัไมน่า่จะงา่ยไปกวา่น ีอ้กีแลว้เม ือ่ระบกุล ุม่ผลติภณัฑ ์ PACi ของ
ชดุอปุกรณเ์ชงิพาณ ชิยข์อง Panasonic 

GE Aviation จดัหาสว่นประกอบท ีส่ำคญัและระบบแบบครบวงจรสำหรบัเคร ือ่งบ นิพาณ ชิย ์ ทหาร ธรุกจิ และเคร ือ่งบ นิท ั ว่ไป และระบบประยกุต ์
การขบัเคล ือ่นเร อื

Swift Express Maintenance Ltd บร ษิทัผ ูต้ดิต ั ง้ในบรสิตอล เคยรว่มงานกบั GE Aviation เม ือ่ 20 ป กีอ่นเม ือ่ม กีารตดิต ั ง้อปุกรณท์ำความรอ้น
เบ ือ้งตน้ อปุกรณท์ำความเยน็ ระบบระบายอากาศ และระบบปรบัอากาศ (HVAC) ขณะน ี ้ ระบบน ี ้ไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่ลา้สมยัและไมม่ ี
ประส ทิธภิาพในการทำงานตลอด 24 ช ั ว่โมงทกุวนัตามตอ้งการ  

Swift Express ไดร้บัการรอ้งขอใหอ้อกแบบและระบโุซลชูนัท ีม่ คีวามสามารถดา้นประส ทิธภิาพท ีด่ ี ทำงานไดต้ามความตอ้งการระดบัสงู และ
อณุหภ มู จิำเพาะท ีต่อ้งการสำหรบัการทำงานหนกัในสำนกังานใหญด่า้นการบ นิแหง่น ี ้ ดงัน ั น้การระบแุบรนดแ์ละผลติภณัฑท์ ี ่ไวว้างใจไดจ้งึเป น็
ส ิง่จำเป น็สำหรบัการตดิต ั ง้คร ั ง้น ี ้ เพ ือ่หลกีเล ีย่งการแก ้ไขปญัหาและการซอ่มแซมเป น็ประจำ  
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กล ุม่ผลติภณัฑ ์ PACi ของชดุอปุกรณภ์ายในอาคารและภายนอกอาคารท ีพ่ฒันาข ึ น้ลา่สดุของ Panasonic ผา่นการพสิจูนแ์ลว้วา่เป น็ตวัเลอืกท ีด่ ี
ท ีส่ดุสำหรบัการประยกุต ์ใช ้ในคร ั ง้น ี ้ ชดุอปุกรณ์ PACi Elite 14kW จำนวนแปดชดุไดร้บัการตดิต ั ง้ภายนอกอาคาร ในขณะท ีช่ดุอปุกรณต์ดิเพดาน
ส ีช่ดุและระบบตอ่ทอ่ตดิผนงัส ีช่ดุไดร้บัการตดิต ั ง้ภายในอาคาร ม กีารระบใุหต้ดิต ั ง้เทคโนโลย ทีำความเยน็ PACi ขนาด 28kW เพ ิม่ภายในโรงงาน
ดว้ย

กล ุม่ผลติภณัฑ ์ PACi Elite ของระบบปรบัอากาศเชงิพาณ ชิยข์อง Panasonic ตดิอนัดบัหน ึง่ในดา้นคา่ COP สงูสดุในอตุสาหกรรม ความสามารถ
ของสารทำความเยน็ R410A ท ีม่ ปีระส ทิธภิาพสงูไมเ่พ ยีงสง่ผลใหต้น้ทนุการดำเน นิงานลดลงและการปลอ่ย CO2 ลดลงตามท ี ่ GE Aviation กำหนด
ไว ้โดยเฉพาะ แตร่ะบบทั ง้หมดท ีอ่ย ู่ในกล ุม่ผลติภณัฑ ์ PACi ชว่ยใหส้ามารถตดิต ั ง้ไดง้า่ยท ีส่ดุในขณะท ี ่ไดร้บัการรบัรองดา้นความปลอดภยัท ี ่
จำเป น็ ดงัน ั น้จงึรบัประกนัคณุภาพและความปลอดภยัสงูสดุ

เน ือ่งจากสภาพแวดลอ้มและอปุกรณท์ ีจ่ดัการโดย GE Aviation มคีวามละเอยีดออ่น จงึตอ้งม กีารเฝา้ระวงัอคัคภียัเป น็เวลา 4 ช ั ว่โมงสำหรบังานท ี ่
ตอ้งใชค้วามรอ้น ดงัน ั น้ Swift Express จงึเลอืกใชร้ะบบทอ่อะล มู เิน ยีม Reflok ท ีป่ฏวิตั วิงการกบัอปุกรณ์ Panasonic

ดว้ยความม ุง่ม ั น่ดา้นสขุภาพและความปลอดภยัของ Panasonic เคร ือ่งปรบัอากาศทั ง้หมดตอ้งผา่นการทดสอบคณุภาพและความปลอดภยัท ีเ่ขม้
งวดกอ่นวางจำหนา่ย กระบวนการท ีเ่ขม้งวดน ี ร้วมถงึการไดร้บัการรบัรองดา้นความปลอดภยัท ีจ่ำเป น็ท ั ง้หมด เพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่เคร ือ่งปรบัอากาศ
ทั ง้หมดท ีเ่ราขายไมเ่พ ยีงสรา้งข ึ น้ตามมาตรฐานสงูสดุของตลาดเทา่น ั น้ แตย่งัปลอดภยัอยา่งสมบรูณอ์กีดว้ย 

การปรบัปรงุใหมค่ร ั ง้แรกเร ิม่ตน้เม ือ่หา้ป ที ีแ่ลว้ เม ือ่ม กีารตดิต ั ง้ระบบปรบัอากาศขนาด 50kW ระยะแรกของการตดิต ั ง้ใหมน่ ี เ้ร ิม่ข ึ น้ในเดอืน
สงิหาคม 2014 ซ ึง่รวมถงึการตดิต ั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศ Panasonic PACi Elite ขนาด 30kW อปุกรณท์ ีเ่หลอืขนาด 70kW ไดร้บัการตดิต ั ง้ในระยะ
ท ีส่อง ซ ึง่เร ิม่ข ึ น้เม ือ่ตน้เดอืนตลุาคม 2014 และแลว้เสรจ็ภายในส ิ น้เดอืนเดยีวกนั จนถงึตอนน ี ้ การตดิต ั ง้ไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่ตอ้งการการ
บำรงุรกัษานอ้ยท ีส่ดุ

“ต ั ง้แตก่ารตดิต ั ง้คร ั ง้แรกเม ือ่หา้ป ที ีแ่ลว้ ระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ของ Panasonic ไมเ่คยหยดุทำงานหรอืม ปีญัหาใดๆ” Josh 
Muschamp ฝา่ยพฒันาธรุกจิของบร ษิทั Swift Express Maintenance Limited อธ บิาย “เราทำงานรว่มกบั Panasonic มาหลายป แีลว้และไมเ่คย
เกดิปญัหาทางเทคนคิใดๆ กบัชดุอปุกรณด์งักลา่ว น ีค่อืเหตผุลท ีเ่ราเลอืกระบกุล ุม่ผลติภณัฑเ์คร ือ่งปรบัอากาศ PACi ของ Panasonic สำหรบั
โครงการท ีม่ ชี ือ่เส ยีงน ี ้ เราตอ้งการเคร ือ่งท ี ่ไวว้างใจได ้ในการทำงานดว้ยความสามารถท ีม่ ปีระส ทิธภิาพสงูโดยท ีเ่ราไมต่อ้งด แูลและแก ้ไขทกุหก
เดอืน เราตอ้งการเคร ือ่งท ีต่ดิต ั ง้งา่ยและทนทานตอ่พนัธะการบ บีอดั เม ือ่คำนงึถงึส ิง่น ี ้ Panasonic จงึเป น็ตวัเลอืกท ีช่ดัเจนสำหรบัเรา”
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โครงการท ีม่ ชี ือ่เส ยีงน ี ้ เราตอ้งการเคร ือ่งท ี ่ไวว้างใจได ้ในการทำงานดว้ยความสามารถท ีม่ ปีระส ทิธภิาพสงูโดยท ีเ่ราไมต่อ้งด แูลและแก ้ไขทกุหก
เดอืน เราตอ้งการเคร ือ่งท ีต่ดิต ั ง้งา่ยและทนทานตอ่พนัธะการบ บีอดั เม ือ่คำนงึถงึส ิง่น ี ้ Panasonic จงึเป น็ตวัเลอืกท ีช่ดัเจนสำหรบัเรา”

    List of Products

·         Panasonic’s PACi Elite group of commercial air conditioning systems

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.


