
อาคาร Heal’s Building บนถนนทอ็ตแนมคอรท์ของกรงุลอนดอนเป น็แหลง่รวมนวตักรรมและการออกแบบคณุภาพสงูมาชา้นาน จติวญิญาณแหง่
การสรา้งสรรคน์ ี ย้งัคงอย ู่ในอาคารท ี ่ไดร้บัการตกแตง่ใหม่ ดว้ยระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ีล่ ้ ำสมยัจาก Panasonic ท ี ่ใหส้ภาพแวดลอ้ม
ท ีส่บายสำหรบัพนกังานของบร ษิทัตา่งๆ เชน่ Netflix และ Deliveroo

บร ษิทัท ีป่ร กึษา Cundall ทำงานรว่มกบั Easy Air Conditioning เพ ือ่ออกแบบและตดิต ั ง้ระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ีย่ ดืหย ุน่เพ ือ่ตอบ
สนองความตอ้งการของพ ื น้ท ีส่ำนกังานท ีห่ลากหลายซ ึง่กระจายอย ูท่ ั ง้หา้ช ั น้ ขนาดของโครงการตอ้งการระบบท ีท่รงพลงัและม ปีระส ทิธภิาพ ดงั
น ั น้ Easy Air Conditioning และ Cundall จงึระบรุะบบ Panasonic ECOi VRF ในระหวา่งการสง่มอบสามระยะ Easy Air Conditioning ไดต้ดิต ั ง้
ระบบ VRF 24 ระบบ ซ ึง่ประกอบดว้ยชดุแลกเปล ีย่นความรอ้นและชดุควบแนน่ป ั ม๊ความรอ้นของ Panasonic จำนวน 42 ชดุ ระบบ VRF แตล่ะ
ระบบควบคมุดว้ยตวัควบคมุหนา้จอสมัผสั Panasonic CZ-256ESMC2 และรวมอย ู่ในระบบการจดัการอาคารของไซตง์าน เพ ือ่ให ้โซลชูนัการทำความ
รอ้นและทำความเยน็ท ีย่ ดืหย ุน่และเป น็มติรกบัผ ู ้ใช ้  

“เม ือ่เราคำนวณขนาดของโครงการและจำนวนเคร ือ่งท ีเ่ราจะตอ้งตดิต ั ง้ ระบบ VRF ของ Panasonic กลายเป น็ตวัเลอืกท ีช่ดัเจน” Andy Wootton 
จาก Easy Air Conditioning กลา่ว “เราตอ้งการใหล้ กูคา้ม รีะบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ี ่ใชง้านงา่ยและใหป้ระส ทิธภิาพตามท ีต่อ้งการ 
และ Panasonic กต็อบโจทยเ์หลา่น ั น้ท ั ง้หมด พวกเขาม ผีลติภณัฑท์ ีย่อดเย ีย่มซ ึง่ตดิต ั ง้งา่ยและประหยดัพลงังานมาก”

ชดุแลกเปล ีย่นความรอ้นและชดุควบแนน่ป ั ม๊ความรอ้นของ Panasonic เป น็ผ ูน้ำตลาดในดา้นความงา่ยในการตดิต ั ง้และบำรงุรกัษา ซ ึง่เป น็ปจัจยั
สำคญัในโครงการน ี เ้น ือ่งจากตอ้งตดิต ั ง้เคร ือ่งดงักลา่วบนหลงัคาของอาคารท ีม่ พี ื น้ท ีจ่ำกดั ระบบ ECOi VRF ยงัใหป้ระส ทิธภิาพดา้นพลงังานใน
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ระดบัแนวหนา้ ในขณะท ีส่ามารถใหก้ารทำความรอ้นและทำความเยน็พรอ้มกนัดว้ยประส ทิธภิาพสงู จงึเป น็โซลชูนัท ีส่มบ รูณแ์บบสำหรบัอาคาร
สำนกังานขนาดใหญท่ ีม่ พีนกังานหลายรอ้ยคน
 
ความสงูจากพ ื น้ถงึเพดานในอาคาร Heal's Building น ั น้ต่ ำกวา่ท ีพ่บทั ว่ไปในอาคารสำนกังานสมยัใหม่ เน ือ่งจากเป น็ธรรมเน ยีมปกตขิองโรงงาน
ผลติเฟอรน์ เิจอร ์ ดงัน ั น้ Easy Air Conditioning จงึเลอืกและตดิต ั ง้ชดุตดิต ั ง้บนเพดานท ี ่ 'บางเฉยีบ' ตามแนวนอนในกล ุม่ผลติภณัฑ ์ MM ของ 
Panasonic ซ ึง่ออกแบบมาสำหรบัพ ื น้ท ีท่ ีม่ เีพดานต่ำ ชดุอปุกรณเ์หลา่น ี ้ไดร้บัการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรบัการใชง้านในบร เิวณท ีม่ คีวามสงู
จำกดัเหนอืเพดานหลอก อยา่งไรกต็าม เน ือ่งจากสถาปนกิไมต่อ้งการตดิต ั ง้เพดานหลอกในพ ื น้ท ีเ่พราะความสงูไมเ่พ ยีงพอ ซ ึง่หมายความวา่การ
จา่ยลมเยน็จากดฟิฟ วิเซอรข์าออกจะไหลลงมาถงึผ ูท้ ีท่ำงานอย ูด่า้นลา่งโดยตรง และทำใหเ้กดิกระจกุลมเยน็ท ั ว่สำนกังาน  

Easy Air Conditioning ยงัใชป้ระโยชนจ์ากระบบควบคมุอณุหภ มู ขิาออกจากคอยลข์องชดุอปุกรณข์อง Panasonic เพ ือ่รกัษาอณุหภ มู ิ 
'ขาออกจากคอยล'์ ใหส้ งูกวา่ 12 องศา ซ ึง่หมายความวา่ลมท ีป่ลอ่ยออกมาจากชดุอปุกรณน์ ั น้อ ุน่กวา่ระบบทำความเยน็ปกต เิลก็นอ้ยอย ูแ่ลว้ จงึ
ชว่ยลดความเส ีย่งจากกระแสลม นอกจากน ี ย้งัไดต้ดัส นิใจท ีจ่ะตดิต ั ง้แผน่โลหะไว ้ใตช้ดุอปุกรณร์อบๆ ดฟิฟ วิเซอรข์าออกเพ ือ่ชว่ยในการสรา้ง
เอฟเฟก็ต ์ Coandă โดยลมเยน็ท ีอ่อกจากดฟิฟ วิเซอรจ์ะไหลออกในแนวนอนไปตามดา้นลา่งของแผน่โลหะ และลดความเส ีย่งของลมท ีจ่ะตกลงส ู่
ผ ูท้ ีอ่ย ูล่า่งโดยตรง นอกจากน ี ย้งัชว่ยใหม้ ปีระส ทิธภิาพการทำความเยน็ท ีส่ม่ ำเสมอทั ว่ท ั ง้สำนกังานอกีดว้ย 

Easy Air Conditioning ชว่ยเสร มิการทำงานของชดุตดิต ั ง้บนเพดานดว้ยชดุอปุกรณต์ ั ง้พ ื น้ MR1 series ของ Panasonic จำนวนมาก โดยซอ่นไว ้
อยา่งแนบเน ยีนในต ู ้ใตห้นา้ตา่ง ชดุอปุกรณเ์หลา่น ี ้ไดร้บัการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ ือ่ซอ่นไว ้ในท ีป่กป ดิภายนอก ทำใหส้ามารถตดิต ั ง้ไดอ้ยา่ง
ยดืหย ุน่ เน ือ่งจากสามารถเช ือ่มตอ่ทอ่จา่ยเขา้กบัดา้นใดดา้นหน ึง่ของชดุอปุกรณจ์ากดา้นลา่งหรอืดา้นหลงัก ็ได ้ ความยดืหย ุน่น ี ช้ว่ยใหม้ ั น่ใจวา่
พ ื น้ท ีส่ำนกังานท ีอ่ย ู่ใกลห้นา้ตา่งมากกวา่ ซ ึง่อาจอ ุน่ข ึ น้ในฤด รูอ้นเน ือ่งจากแสงแดด จะไดร้บัการทำความเยน็จนถงึอณุหภ มู ทิ ีส่อดคลอ้งกนักบั
สว่นอ ืน่ๆ ของสำนกังาน เม ือ่ไมม่ เีพดานหลอก ชดุอปุกรณ์ รางเดนิสายไฟ และทอ่ทางของระบบปรบัอากาศก ็ไมม่ ที ีซ่อ่น ดงัน ั น้นกัออกแบบภายใน
จงึตดัส นิใจนำส ิง่น ี ม้าใชแ้ละรวมเขา้กบัสนุทร ยีภาพในการออกแบบท ีเ่ร ยีบงา่ยและเก๋ไกเ๋ช งิอตุสาหกรรมของ Heal’s Building ท ี ่โดดเดน่

Air Conditioning  |  Case Studies



อาคาร Heal’s Building บนถนนทอ็ตแนมคอรท์ของกรงุลอนดอนเป น็แหลง่รวมนวตักรรมและการออกแบบคณุภาพสงูมาชา้นาน จติวญิญาณแหง่
การสรา้งสรรคน์ ี ย้งัคงอย ู่ในอาคารท ี ่ไดร้บัการตกแตง่ใหม่ ดว้ยระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ีล่ ้ ำสมยัจาก Panasonic ท ี ่ใหส้ภาพแวดลอ้ม
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บร ษิทัท ีป่ร กึษา Cundall ทำงานรว่มกบั Easy Air Conditioning เพ ือ่ออกแบบและตดิต ั ง้ระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ีย่ ดืหย ุน่เพ ือ่ตอบ
สนองความตอ้งการของพ ื น้ท ีส่ำนกังานท ีห่ลากหลายซ ึง่กระจายอย ูท่ ั ง้หา้ช ั น้ ขนาดของโครงการตอ้งการระบบท ีท่รงพลงัและม ปีระส ทิธภิาพ ดงั
น ั น้ Easy Air Conditioning และ Cundall จงึระบรุะบบ Panasonic ECOi VRF ในระหวา่งการสง่มอบสามระยะ Easy Air Conditioning ไดต้ดิต ั ง้
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ระบบควบคมุดว้ยตวัควบคมุหนา้จอสมัผสั Panasonic CZ-256ESMC2 และรวมอย ู่ในระบบการจดัการอาคารของไซตง์าน เพ ือ่ให ้โซลชูนัการทำความ
รอ้นและทำความเยน็ท ีย่ ดืหย ุน่และเป น็มติรกบัผ ู ้ใช ้  

“เม ือ่เราคำนวณขนาดของโครงการและจำนวนเคร ือ่งท ีเ่ราจะตอ้งตดิต ั ง้ ระบบ VRF ของ Panasonic กลายเป น็ตวัเลอืกท ีช่ดัเจน” Andy Wootton 
จาก Easy Air Conditioning กลา่ว “เราตอ้งการใหล้ กูคา้ม รีะบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ี ่ใชง้านงา่ยและใหป้ระส ทิธภิาพตามท ีต่อ้งการ 
และ Panasonic กต็อบโจทยเ์หลา่น ั น้ท ั ง้หมด พวกเขาม ผีลติภณัฑท์ ีย่อดเย ีย่มซ ึง่ตดิต ั ง้งา่ยและประหยดัพลงังานมาก”
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พ ื น้ท ีส่ำนกังานท ีอ่ย ู่ใกลห้นา้ตา่งมากกวา่ ซ ึง่อาจอ ุน่ข ึ น้ในฤด รูอ้นเน ือ่งจากแสงแดด จะไดร้บัการทำความเยน็จนถงึอณุหภ มู ทิ ีส่อดคลอ้งกนักบั
สว่นอ ืน่ๆ ของสำนกังาน เม ือ่ไมม่ เีพดานหลอก ชดุอปุกรณ์ รางเดนิสายไฟ และทอ่ทางของระบบปรบัอากาศก ็ไมม่ ที ีซ่อ่น ดงัน ั น้นกัออกแบบภายใน
จงึตดัส นิใจนำส ิง่น ี ม้าใชแ้ละรวมเขา้กบัสนุทร ยีภาพในการออกแบบท ีเ่ร ยีบงา่ยและเก๋ไกเ๋ช งิอตุสาหกรรมของ Heal’s Building ท ี ่โดดเดน่

    List of Products

·         Panasonic ECOi VRF system

·         Panasonic CZ-256ESMC2 touchscreen controller

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.


