
'Only You Atocha' ม กีารออกแบบภายในดั ง้เดมิซ ึง่สรา้งโดย Lázaro Rosa Violán เพ ือ่สรา้งพ ื น้ท ีท่ ีท่นัสมยัและสะดวกสบายสำหรบันกัเดนิทาง
และคนในพ ื น้ท ี ่ ต ั ง้อย ู่ในจตัรุสั Atocha กรงุมาดรดิ เพ ือ่ตดิต ั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศใหก้บัโรงแรมอนัโดดเดน่แหง่น ี ้ Panasonic ไดต้ดิต ั ง้ระบบ 
ECO-G จำนวน 7 เคร ือ่ง และชดุมาตรฐาน PACi และชดุ Elite Inverter+ แบบตดิผนงัในหอ้งใตด้ นิ โครงการน ี เ้พ ิง่ไดร้บัรางวลั Best Innovative 
GHP Technology Project จาก Panasonic PRO AWARDS

โรงแรมใหมข่องมาดรดิ 'Only You Atocha' ซ ึง่เพ ิง่เป ดิโดยกล ุม่ Palladium ไดร้บัประโยชนจ์ากโซลชูนัท ีม่ ปีระส ทิธภิาพของ Panasonic ในดา้น
เคร ือ่งปรบัอากาศ โรงแรมน ี ม้ หีอ้งพกั 206 หอ้งและทมีงานมากกวา่ 60 คน และระบบท ีต่ดิต ั ง้ไวซ้ ึง่ประกอบดว้ยระบบ Panasonic ECO-G 
U-30GE2E5 เจด็เคร ือ่ง และชดุ KIT-60PKY1E5A สำหรบัหอ้งใตด้ นิ

การตกแตง่ภายในของ 'Only You Atocha' ซ ึง่อย ูห่นา้สถาน ี Atocha ใน Paseo Infanta Isabel เป น็การตดิต ั ง้โดย Lázaro Rosa Violán ท ีม่ กีาร
ผสมผสานเชงิศ ลิปแ์บบเร ยีบงา่ย โดยไดร้บัอทิธ พิลทางวฒันธรรมจากทั ว่โลก แตส่รา้งสมดลุท ีส่มบ รูณแ์บบระหวา่งรปูแบบและการใชง้าน สไตล์
ท ี ่โดดเดน่ของโรงแรมท ีม่ คีวามเป น็เอกลกัษณแ์หง่น ีส้รา้งข ึ น้โดยนกัออกแบบภายในดว้ยการจดัวางฉากอยา่งม กีลยทุธ ์ ซ ึง่ประกอบดว้ยเฟอรน์ เิจอร ์
จากยคุตา่งๆ และสไตลท์ ีแ่ตกตา่งกนัโดยตลอด

นอกจากการตกแตง่ท ีม่ สีไตลแ์ลว้ บรรยากาศของโรงแรมยงัเยน็สบายดว้ยระบบปรบัอากาศของ Panasonic ย ิง่กวา่น ั น้ โครงการท ีส่วยงามน ี ้ได ้
สง่ผลให ้ Lázaro Rosa Violán ไดร้บัรางวลั Panasonic PRO Award ในโครงการ Best Panasonic Innovative GHP Technology Project
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โรงแรม 'Only You Hotel Atocha' ม หีอ้งพกั 206 หอ้งกระจายอย ู่ในเจด็ช ั น้: หอ้งดลีกัซ ์ 114 หอ้ง หอ้งพร เีม ยีม 78 หอ้ง หอ้งจ เูน ยีรส์ว ที 12 หอ้ง 
และหอ้งสวที 2 หอ้ง รวมถงึระเบ ยีงท ีอ่อกแบบและตกแตง่อยา่งสมบรูณเ์พ ือ่สรา้งความประหลาดใจและผอ่นคลาย

นอกจากน ี ้ โรงแรมยงัม พี ื น้ท ีส่รา้งแรงบนัดาลใจหลายแหง่ เชน่ 'Mama Framboise bakery' เบเกอร ีส่ไตลน์ วิยอรก์แท ้ๆ  พรอ้มกบัรา้นอาหาร 
'Trotamundos' ท ี ่ใหบ้ร กิารอาหารฟ วิช ั น่ในการตกแตง่แบบสากลตามอทิธ พิลของ Big Apple และสดุทา้ยคอื 'You Universe' ท ีต่ ั ง้อย ูบ่นช ั น้ 7 
ของโรงแรมม รีะเบ ยีงขนาดใหญแ่ละทศัน ยีภาพของเมอืงแบบพาโนรามา ซ ึง่ผ ูเ้ขา้พกัสามารถด ืม่เคร ือ่งด ืม่และเพลดิเพลนิกบัการแสดงดนตรสีด
ของดเีจ

โครงการท ีป่รบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการและรปูแบบของอาคารท ีย่งัตอ้งการประส ทิธภิาพดา้นพลงังานสงูสดุดว้ย

อาคารน ี ม้ ี 13 ช ั น้ (ช ั น้ใตด้ นิ 4 ช ั น้ ช ั น้ลา่ง ช ั น้ 1 ถงึช ั น้ 7 และระเบ ยีงบนหลงัคา) ตอ้งการโซลชูนัพลงังาน 838kW ในการทำความเยน็และ 
698kW ในการทำความรอ้นท ีก่ำหนดจากการคำนวณของวศิวกร คา่เหลา่น ีส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการสงูสดุของโรงแรม ซ ึง่สามารถเกดิข ึ น้ได ้ใน
บางวนัในฤดรูอ้นและฤดหูนาวตามลำดบั สำหรบัชว่งเวลากลางๆ (เชน่ ม นีาคม-พฤษภาคม และกนัยายน-พฤศจกิายน) ความตอ้งการคาดวา่จะต่ำ
กวา่คา่สงูสดุของฤด รูอ้นและฤดหูนาวถงึ 70%

วศิวกรท ีร่บัผดิชอบโครงการ (ฝา่ยวศิวกรรมของ El Corte Inglés) ไดเ้ลอืกใช ้โซลชูนัพ ื น้ฐานของชดุอปุกรณ์ Panasonic GHP เจด็ชดุท ี ่ใชพ้ลงังาน
จากแกส๊ธรรมชาต ิ โดยแตล่ะชดุเช ือ่มตอ่กบัไฮโดรคติเพ ือ่ผลติน ้ ำรอ้นและน ้ ำเยน็ท ีอ่ณุหภ มู ิ 7°C / 12°C และ 48°C / 43°C ตามลำดบั เน ือ่งจาก
เคร ือ่งปรบัอากาศทำงานโดยใชช้ดุอปุกรณช์นดิคอยลพ์ดัลมภายในอาคาร

ความตอ้งการสำหรบัการทำความเยน็โดยชดุ GHP เทา่กบั 469kW และการทำความรอ้นเทา่กบั 560kW กำลงัไฟท ีเ่หลอืเพ ือ่ใหค้รอบคลมุความ
ตอ้งการทั ง้หมดของอาคารน ั น้เกดิข ึ น้ได ้โดยใชเ้คร ือ่งทำความเยน็และหมอ้ตม้ระบบดั ง้เดมิตามลำดบั

การผลติน ้ ำรอ้นและน ้ ำเยน็เพ ือ่การทำความเยน็และทำความรอ้นจะถ กูเปล ีย่นเป น็ตวัเกบ็ความรอ้นและความเยน็แยกกนั และทำการตดิต ั ง้เสรจ็
ส ิ น้เป น็ทอ่ส ีท่อ่ท ีม่ สีว่นประกอบของระบบไฮดรอลกิ ชดุป ั ม๊ วาลว์ และคอยลพ์ดัลมท ีส่อดคลอ้งกนัของแตล่ะระบบ

ระบบควบคมุอาคารกำหนดวา่การทำความรอ้น/การทำความเยน็ตอ้งครอบคลมุโดยใชแ้กส๊ เคร ือ่งทำความเยน็ หรอืป ั ม๊ความรอ้นของหมอ้ตม้ 
กรณ ขีา้งตน้ข ึ น้อย ูก่บัชดุของเง ือ่นไขภายนอกเพ ือ่ใหป้ระส ทิธภิาพของการตดิต ั ง้ไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสม ดว้ยการควบคมุรายการตามลำดบัของ
ชดุป ั ม๊ความรอ้นแบบใชแ้กส๊ ดงัน ้ น้จงึรบัประกนัประส ทิธภิาพดา้นพลงังานสงูสดุสำหรบัโรงแรม ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดใูบไมร้ว่ง ชดุอปุกรณค์ร ึง่
หน ึง่จะทำงานในโหมดทำความเยน็ไดส้บาย (ดว้ยการใชค้วามรอ้นท ีเ่หลอือย ูจ่ำนวนมากตามลำดบั) ในขณะท ีช่ดุอ ืน่ๆ จะทำงานในโหมดทำความ
รอ้น

การใชค้วามรอ้นท ีเ่หลอืสำหรบัการสรา้ง ACS ฟร ี ดว้ยการใชอ้ปุกรณ์ Panasonic GHP ทำใหส้ามารถก ูค้ นืพลงังานท ีเ่หลอืจากแกส๊ไอเส ยีและการ
ทำความเยน็เคร ือ่งยนตก์ลบัมาใช ้ใหมเ่พ ือ่อ ุน่ท ีเ่กบ็ ACS ของโรงแรมได ้ การก ูค้ นืพลงังานสงูสดุเกดิข ึ น้เม ือ่ป ั ม๊ความรอ้นแบบใชแ้กส๊ท ั ง้หมด
ทำงานท ีค่วามตอ้งการ 100% ในโหมดทำความเยน็ พลงังานท ีก่ ูค้ นืในขณะน ั น้สงูถงึ 30kw ตอ่เคร ือ่ง และสง่มอบน ้ ำรอ้นท ีม่ อีณุหภ มู อิย ูร่ะหวา่ง 
70ºC ถงึ 75ºC

ระบบท ีม่ ปีระส ทิธภิาพสงูของ Panasonic สามารถสง่มอบผลลพัธท์ ีด่ มีากสำหรบัโรงแรม 'Only You Atocha' ม กีารประเม นิวา่พลงังานท ีเ่หลอืของ
อปุกรณส์ามารถก ูค้ นืไดถ้งึ 82% ของพลงังานท ีจ่ำเป น็เพ ือ่ตอบสนองความตอ้งการของโรงแรมในดา้น ACS โดยหลกัการแลว้จะใชพ้ลงังานท ีเ่หลอื
ในการอ ุน่น ้ ำ



    List of Products

·         Panasonic seven ECO-G U-30GE2E5 systems
·         Panasonic Kit KIT-60PKY1E5A
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


