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PROJECT

Gapurna Project

CLIENT

MARKET / TIME

Malaysia commercial oﬃce
building
APPLICATION

Oﬃces

Malaysia /

RANGE

VRF

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ท ศิ ทาง: 109 ระบบ
ประส ทิ ธ ภิ าพการทำความเย น็ : 5,370 kW / 1,526 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ชน ดิ คาสเซ ท็ 4 ท ศิ ทาง: 537 เคร ือ่ ง
ระบบควบคุม:
ตัวควบคุมระบบ: 10 ระบบ
อะแดปเตอร์ส ือ่ สาร: 5 ระบบ (สำหรับ BACnet IFU ของบร ษิ ทั ภายนอก)
อาคารสำนักงานพาณ ชิ ย์แห่งน ี อ้ ย หู่ า่ งจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 20 ก ิโลเมตร การพัฒนาโครงการไดร้ บั การจัดการโดย Gapurna Group ซ งึ ่ เป น็ หน งึ ่
ในกลุม่ บร ษิ ทั ดา้ นการก่อสร า้ งและการพัฒนาท ีป่ ระสบความสำเรจ็ มากท สี ่ ดุ ของมาเลเซ ยี Panasonic เคยร่วมงานกับ Gapurna มาก่อน โดยจัดหา
กล้องวงจรป ดิ ให ก้ บั สนามบ นิ นานาชาต กิ วั ลาลัมเปอร์ (KLIA) ในระหว่างการก่อสร า้ งสนามบ นิ ระยะท สี ่ อง ในโครงการนั น้ Panasonic ไดร้ บั คำชม
ไม่เพ ยี งเร ือ่ งการจัดหาผล ติ ภัณฑ์เท่านั น้ แต่ยงั รวมถ งึ เร ือ่ งการเสนอบร กิ ารออกแบบและต ดิ ตั ง้ แบบครบวงจรผ่านทาง Panasonic System
Engineering (M) Sdn. Bhd. ซ งึ ่ เป น็ บร ษิ ทั ในเคร อื Panasonic Malaysia อ กี ดว้ ย Gapurna Group จงึ ไม่ลงั เลท ีจ่ ะมองหา Panasonic เม ือ่ เร ิม่
ก่อสร า้ งอาคารสำนักงานแห่งใหม่น ี ้ เจา้ ของอาคารได ข้ อให ร้ ะบบ VRF ผสานรวมกับระบบการจัดการอาคาร (BMS) ผ่านโปรโตคอลการส ือ่ สาร
BACnet และ Panasonic ได ป้ ฏ บิ ตั ติ ามนั น้

เคร ือ่ งปรับอากาศสำหรับพ ื น้ ท ีข่ นาดใหญ่
การใช เ้ คร ือ่ งปรับอากาศชน ดิ คาสเซ ท็ ส ีท่ ศิ ทางและระบบระบายอากาศแบบผสมผสานช่วยให เ้ ราสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร และ
ทำให ผ้ ูเ้ ช่าของเราม สี ภาพแวดล้อมในสำนักงานท สี ่ บาย อาคารแห่งน ี ม้ พี ื น้ ท ีข่ นาดใหญ่ แต่เราสามารถครอบคลุมพ ื น้ ท ีข่ นาดใหญ่น ี ้ ไดด้ ว้ ยระบบ
Panasonic VRF ท ีป่ ระหยัดพลังงาน
List of Products
·

Panasonic VRF 2-Way FSV ME1

·

Panasonic 4-Way Cassette

·

Panasonic System controller

·

Panasonic Communication adapter
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