
ระบบปรบัอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ทศิทาง: 109 ระบบ
ประส ทิธภิาพการทำความเยน็: 5,370 kW / 1,526 USRT
ชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร:
ชนดิคาสเซท็ 4 ทศิทาง: 537 เคร ือ่ง
ระบบควบคมุ:
ตวัควบคมุระบบ: 10 ระบบ
อะแดปเตอรส์ ือ่สาร: 5 ระบบ (สำหรบั BACnet IFU ของบร ษิทัภายนอก)

อาคารสำนกังานพาณ ชิยแ์หง่น ีอ้ย ูห่า่งจากกรงุกวัลาลมัเปอร ์ 20 ก ิโลเมตร การพฒันาโครงการไดร้บัการจดัการโดย Gapurna Group ซ ึง่เป น็หน ึง่
ในกล ุม่บร ษิทัดา้นการกอ่สรา้งและการพฒันาท ีป่ระสบความสำเรจ็มากท ีส่ดุของมาเลเซ ยี Panasonic เคยรว่มงานกบั Gapurna มากอ่น โดยจดัหา
กลอ้งวงจรป ดิใหก้บัสนามบ นินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ (KLIA) ในระหวา่งการกอ่สรา้งสนามบ นิระยะท ีส่อง ในโครงการน ั น้ Panasonic ไดร้บัคำชม
ไมเ่พ ยีงเร ือ่งการจดัหาผลติภณัฑเ์ทา่น ั น้ แตย่งัรวมถงึเร ือ่งการเสนอบรกิารออกแบบและตดิต ั ง้แบบครบวงจรผา่นทาง Panasonic System 
Engineering (M) Sdn. Bhd. ซ ึง่เป น็บร ษิทัในเครอื Panasonic Malaysia อกีดว้ย Gapurna Group จงึไมล่งัเลท ีจ่ะมองหา Panasonic เม ือ่เร ิม่
กอ่สรา้งอาคารสำนกังานแหง่ใหมน่ ี ้ เจา้ของอาคารไดข้อใหร้ะบบ VRF ผสานรวมกบัระบบการจดัการอาคาร (BMS) ผา่นโปรโตคอลการส ือ่สาร 
BACnet และ Panasonic ไดป้ฏบิตัติามน ั น้
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เคร ือ่งปรบัอากาศสำหรบัพ ื น้ท ีข่นาดใหญ่
การใชเ้คร ือ่งปรบัอากาศชนดิคาสเซท็ส ีท่ศิทางและระบบระบายอากาศแบบผสมผสานชว่ยใหเ้ราสามารถปรบัปรงุคณุภาพอากาศภายในอาคาร และ
ทำใหผ้ ูเ้ชา่ของเรามสีภาพแวดลอ้มในสำนกังานท ีส่บาย อาคารแหง่น ี ม้ พี ื น้ท ีข่นาดใหญ่ แตเ่ราสามารถครอบคลมุพ ื น้ท ีข่นาดใหญน่ ี ้ไดด้ว้ยระบบ 
Panasonic VRF ท ีป่ระหยดัพลงังาน
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    List of Products

·         Panasonic VRF 2-Way FSV ME1

·         Panasonic 4-Way Cassette

·         Panasonic System controller

·         Panasonic Communication adapter
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


