
โรงแรม EUROPA PARK HOTELS ไดร้บัประโยชนจ์ากอณุหภ มู ทิ ีส่มบ รูณแ์บบจาก PANASONIC

รสีอรท์ Europa Park ของเยอรมน ที ีต่ ั ง้อย ู่ในยา่นรสูต ์ เม อืงไฟรบ์วรก์ เพ ิง่ไดร้บัการปรบัปรงุคร ั ง้ใหญภ่ายในโรงแรม 'El Andaluz' และ 'Castillo 
Alcazar' ซ ึง่ขณะน ี ม้ หีอ้งพกั 300 หอ้งไดร้บัประโยชนจ์ากระบบปรบัอากาศ VRF ท ีเ่ป น็นวตักรรมใหมข่อง Panasonic

รสีอรท์ Europa Park เป น็หน ึง่ในสวนสนกุท ีม่ ชี ือ่เส ยีงท ีส่ดุในโลก ม ีโรงแรมธ มีระดบั 4 ดาวหา้แหง่ และสถานท ีท่อ่งเท ีย่วกวา่รอ้ยแหง่ท ีด่งึด ดูผ ู ้
เขา้ชมมากกวา่หา้ลา้นคนในแตล่ะป ี ร สีอรท์ท ีด่ำเน นิกจิการโดยครอบครวัแหง่น ี ้ไดร้บัการโหวตใหเ้ป น็สวนสนกุท ีด่ ที ีส่ดุจากทั ว่โลกเป น็เวลาสอง
ป ตีดิตอ่กนั มคีวามภาคภ มู ิใจในความม ุง่ม ั น่ส ูม่าตรฐานคณุภาพระดบัสงูท ีส่ม่ ำเสมอ แวดลอ้มไปดว้ยสถานท ีท่อ่งเท ีย่ว อาหารและเคร ือ่งด ืม่ 
การแสดงโชว ์ สวนหยอ่ม และโรงแรมธ มี

“บา้นพกัฤด รูอ้นแบบสเปน” จำนวน 181 หอ้งในโรงแรมธ มี "El Andaluz" ของ Europa Park จำเป น็ตอ้งม กีารปรบัปรงุใหมท่ ั ง้หมดสองระยะ และ
การตดิต ั ง้เทคโนโลย รีะบบปรบัอากาศลา่สดุในหอ้งพกัตอ้งอย ู่ในระดบัสงูตามขอ้สรปุของโรงแรม ในทำนองเดยีวกนั โรงแรม 'Castillo Alcazar' 
จำนวน 112 หอ้ง ซ ึง่ตกแตง่ในธ มีปราสาทของอศัว นิสเปน ยงัตอ้งการระบบปรบัอากาศอจัฉร ยิะท ีจ่ะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยโดยรวมของโรงแรมในขณะท ี ่
ยงัคงใหค้วามสบายแกแ่ขกตลอดเวลา

BS-Air GmbH บร ษิทัผ ูต้ดิต ั ง้ในไฟรบ์วรก์ไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัหาระบบทำความรอ้นและปรบัอากาศท ีเ่ช ือ่ถอืไดแ้ละย ั ง่ย นื เทคโนโลย เีหลา่น ี ้
ตอ้งมคีณุภาพสงู ไมม่ เีส ยีงรบกวนขณะใชง้าน และหลบสายตาเทา่ท ีจ่ะเป น็ไปได ้ น ีเ่ป น็ความทา้ทายท ีส่ำคญัเน ือ่งจากไมม่ หีอ้งพกัสองหอ้งใน
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โรงแรมใดท ีเ่หมอืนกนั โรงแรมท ีม่ ผี ูเ้ขา้พกัจำนวนมากจำเป น็ตอ้งตดิต ั ง้อยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย เพ ือ่ลดการหยดุชะงกัและระยะเวลาหยดุทำงาน
ของอาคารใหเ้หลอืนอ้ยท ีส่ดุในขณะท ีห่อ้งพกัอย ูร่ะหวา่งการปรบัปรงุ HVAC  

การตดิต ั ง้ไดด้ำเน นิการแลว้ในสองระยะ การวางแผนและการออกแบบเบ ือ้งตน้เร ิม่ข ึ น้ในป ี 2012 โดยมกีารจดัทำแบบรา่ง CAD และการคำนวณ
ภาระการทำงานของเคร ือ่งปรบัอากาศโดยละเอยีดตาม VDI2078 ระหวา่งป ี 2012 ถงึ 2013 ม กีารวางสายเคเบลิทองแดงความยาว 3,500 เมตร
ภายในโรงแรม Hotel El Andaluz ในขณะท ีห่อ้งพกั 82 หอ้งไดร้บัการตดิต ั ง้ระบบปรบัอากาศใหมข่อง Panasonic ภายในเวลาเพ ยีงแปดสปัดาห ์ 
ระยะท ีส่องเร ิม่ตน้ข ึ น้ระหวา่งป ี 2013 ถงึ 2014 โดยมจีำนวนหอ้งพกั 211 หอ้งระหวา่งโรงแรม 'Castillo Alcazar' และโรงแรม “El Andaluz” ภายใน
เวลาเพ ยีงเกา้สปัดาห ์  

“ความทา้ทายท ี ่ใหญท่ ีส่ดุในโรงแรมสองแหง่ท ี ่ Europa-Park นา่จะเป น็ขดีจำกดัระยะเวลาท ีเ่ขม้งวดท ีเ่ราถ กูจำกดั” Peter Scheitauer กรรมการ
ผ ูจ้ดัการของ BS-Klima GmbH อธ บิาย “เราภ มู ิใจท ีส่ามารถนำระบบทั ง้หมดมาใช ้ในโรงแรมทั ง้สองแหง่ไดท้นัทว่งท ี ตอ้งขอบคณุพนกังานท ีท่ ุม่เท
ของเราทกุคน นอกจากน ี ้ ขอขอบคณุผ ูบ้ร หิารของ Europa-Park ท ีม่อบความไวว้างใจใหก้บัเราในการสรา้งระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ี ่
ครบวงจรและเช ือ่ถอืไดส้ำหรบัโรงแรมระดบั 4 ดาวทั ง้สองแหง่”
 
ระบบ VRF ในกล ุม่ผลติภณัฑ ์ ECOi ของ Panasonic ไดร้บัการคดัเลอืกดว้ยประส ทิธภิาพท ีน่า่ประทบัใจ คอมเพรสเซอรอ์ นิเวอรเ์ตอร ์ DC ใหม่ 
มอเตอรพ์ดัลม DC ใหม่ เคร ือ่งแลกเปล ีย่นความรอ้นท ีอ่อกแบบใหม่ และการใชพ้ลงังานต่ำ ซ ึง่ทำได ้โดยใชส้ารทำความเยน็ประส ทิธภิาพสงู R410A

มกีารตดิต ั ง้ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารทั ง้หมด 14 ชดุระหวา่งโรงแรมทั ง้สองแหง่ โดยม ขีนาดเอาตพ์ตุต ั ง้แต่ 22.40 kW ถงึ 45 kW* 'El Andaluz' 
ตดิต ั ง้ระบบ ECOi VRF ของ Panasonic เกา้ชดุ ในขณะท ี ่ 'Castillo Alcazar' ม หีา้ชดุ ซ ึง่ใหป้ระส ทิธภิาพการทำความเยน็โดยรวม 500.80 kW

เม ือ่ตดิต ั ง้ระบบภายนอกอาคารเร ยีบรอ้ยแลว้ BS-Air ไดย้า้ยไปท ีช่ดุอปุกรณภ์ายในอาคารของโรงแรม เพ ือ่อำพรางระบบกบัเพดานท ีต่่ ำและการ
ออกแบบภายในของแตล่ะหอ้ง ผ ูต้ดิต ั ง้จงึตดัส นิใจวา่ MM1 series ของ Panasonic จะเป น็โซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัการทำความรอ้นและทำความ
เยน็ภายในอาคารเน ือ่งจากอปุกรณท์ ีเ่ป น็ทอ่ต ื น้ ดว้ยความสงูเพ ยีง 200 มม. อปุกรณท์อ่ MM1 Superflat ของ Panasonic มคีวามยดืหย ุน่สงูสดุ
และเหมาะสำหรบัการตดิต ั ง้บนเพดานหลอกท ีแ่คบ ดว้ยประส ทิธภิาพดา้นพลงังานสงูและม รีะดบัเส ยีงต่ ำท ีส่ดุ น ีเ่ป น็โซลชูนัท ีส่มบ รูณแ์บบตาม
ขอ้กำหนดการทำความรอ้นและทำความเยน็ภายในอาคารของ Europa Park  

เพ ือ่การควบคมุท ีแ่มน่ยำและยดืหย ุน่ของระบบ Panasonic VRF อนิเทอรเ์ฟซท ีอ่อกแบบและต ั ง้โปรแกรมเป น็พ เิศษโดยผ ูค้า้สง่ Alfred Kaut 
GmbH + Co. ไดผ้สานรวมระบบ VRF เขา้กบัระบบการจดัการอาคารในโรงแรม ซ ึง่ชว่ยใหส้ามารถควบคมุจากสว่นกลางและตรวจจบัขอ้ผดิพลาด
ไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย การต ั ง้คา่การทำความรอ้นและทำความเยน็สามระดบัถ กูควบคมุผา่นทางระบบการจดัการอาคาร ซ ึง่กำหนดโดยข ึ น้
อย ูก่บัวา่ม หีอ้งวา่งหรอืไม่ จำนวนคนท ีเ่ด นิไปมาในหอ้ง และยงัชว่ยใหส้ามารถต ั ง้คา่อณุหภ มู พิ ื น้ฐานไดด้ว้ย หอ้งพกัแตล่ะหอ้งของโรงแรมยงัได ้
รบัการตดิต ั ง้ร ีโมตคอนโทรล Panasonics CZ-RE2C2 สำหรบัโรงแรม เพ ือ่ใหแ้ขกสามารถปรบัอณุหภ มู ิไดด้ว้ยการกดป ุม่เพ ยีงป ุม่เดยีว ร ีโมตน ี ้
ทำใหก้ารเพ ิม่หร อืการลดอณุหภ มู ิ ความเรว็พดัลม หรอืการป ดิระบบเป น็ข ั น้ตอนท ี ่ไมย่ ุง่ยาก

“เราไมส่ามารถป ดิโรงแรมของเราไดน้านกวา่สองสามสปัดาหเ์พ ือ่ทำการปรบัปรงุใหม่ ดงัน ั น้จงึเป น็เร ือ่งสำคญัท ีเ่ราจะตอ้งไวว้างใจบร ษิทัท ีส่ามารถ
เช ือ่ถอืได ้ และเราสามารถเช ือ่ใจได ้ในเร ือ่งการไมล่ะเลยคณุภาพของอปุกรณท์ ีร่ะบไุว ้ และการปรบัใชร้ะบบเหลา่น ี ้ BS-Air GmbH ได ้ใหค้ำแนะนำ
ท ีด่ ที ีส่ดุแกเ่ราดว้ยการแนะนำระบบปรบัอากาศของ Panasonic และมาตรฐานคณุภาพระดบัสงูของเรายงัคงไมเ่ปล ีย่นแปลง” Roland Mack 
เจา้ของ Europa Park กลา่ว
   

*2x U-8ME1E81   
 6x U-12ME1E81   
 3x U-14ME1E81   
 3x U-16ME1E81
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ของเราทกุคน นอกจากน ี ้ ขอขอบคณุผ ูบ้ร หิารของ Europa-Park ท ีม่อบความไวว้างใจใหก้บัเราในการสรา้งระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ท ี ่
ครบวงจรและเช ือ่ถอืไดส้ำหรบัโรงแรมระดบั 4 ดาวทั ง้สองแหง่”
 
ระบบ VRF ในกล ุม่ผลติภณัฑ ์ ECOi ของ Panasonic ไดร้บัการคดัเลอืกดว้ยประส ทิธภิาพท ีน่า่ประทบัใจ คอมเพรสเซอรอ์ นิเวอรเ์ตอร ์ DC ใหม่ 
มอเตอรพ์ดัลม DC ใหม่ เคร ือ่งแลกเปล ีย่นความรอ้นท ีอ่อกแบบใหม่ และการใชพ้ลงังานต่ำ ซ ึง่ทำได ้โดยใชส้ารทำความเยน็ประส ทิธภิาพสงู R410A

มกีารตดิต ั ง้ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารทั ง้หมด 14 ชดุระหวา่งโรงแรมทั ง้สองแหง่ โดยม ขีนาดเอาตพ์ตุต ั ง้แต่ 22.40 kW ถงึ 45 kW* 'El Andaluz' 
ตดิต ั ง้ระบบ ECOi VRF ของ Panasonic เกา้ชดุ ในขณะท ี ่ 'Castillo Alcazar' ม หีา้ชดุ ซ ึง่ใหป้ระส ทิธภิาพการทำความเยน็โดยรวม 500.80 kW

เม ือ่ตดิต ั ง้ระบบภายนอกอาคารเร ยีบรอ้ยแลว้ BS-Air ไดย้า้ยไปท ีช่ดุอปุกรณภ์ายในอาคารของโรงแรม เพ ือ่อำพรางระบบกบัเพดานท ีต่่ ำและการ
ออกแบบภายในของแตล่ะหอ้ง ผ ูต้ดิต ั ง้จงึตดัส นิใจวา่ MM1 series ของ Panasonic จะเป น็โซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัการทำความรอ้นและทำความ
เยน็ภายในอาคารเน ือ่งจากอปุกรณท์ ีเ่ป น็ทอ่ต ื น้ ดว้ยความสงูเพ ยีง 200 มม. อปุกรณท์อ่ MM1 Superflat ของ Panasonic มคีวามยดืหย ุน่สงูสดุ
และเหมาะสำหรบัการตดิต ั ง้บนเพดานหลอกท ีแ่คบ ดว้ยประส ทิธภิาพดา้นพลงังานสงูและม รีะดบัเส ยีงต่ ำท ีส่ดุ น ีเ่ป น็โซลชูนัท ีส่มบ รูณแ์บบตาม
ขอ้กำหนดการทำความรอ้นและทำความเยน็ภายในอาคารของ Europa Park  

เพ ือ่การควบคมุท ีแ่มน่ยำและยดืหย ุน่ของระบบ Panasonic VRF อนิเทอรเ์ฟซท ีอ่อกแบบและต ั ง้โปรแกรมเป น็พ เิศษโดยผ ูค้า้สง่ Alfred Kaut 
GmbH + Co. ไดผ้สานรวมระบบ VRF เขา้กบัระบบการจดัการอาคารในโรงแรม ซ ึง่ชว่ยใหส้ามารถควบคมุจากสว่นกลางและตรวจจบัขอ้ผดิพลาด
ไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย การต ั ง้คา่การทำความรอ้นและทำความเยน็สามระดบัถ กูควบคมุผา่นทางระบบการจดัการอาคาร ซ ึง่กำหนดโดยข ึ น้
อย ูก่บัวา่ม หีอ้งวา่งหรอืไม่ จำนวนคนท ีเ่ด นิไปมาในหอ้ง และยงัชว่ยใหส้ามารถต ั ง้คา่อณุหภ มู พิ ื น้ฐานไดด้ว้ย หอ้งพกัแตล่ะหอ้งของโรงแรมยงัได ้
รบัการตดิต ั ง้ร ีโมตคอนโทรล Panasonics CZ-RE2C2 สำหรบัโรงแรม เพ ือ่ใหแ้ขกสามารถปรบัอณุหภ มู ิไดด้ว้ยการกดป ุม่เพ ยีงป ุม่เดยีว ร ีโมตน ี ้
ทำใหก้ารเพ ิม่หร อืการลดอณุหภ มู ิ ความเรว็พดัลม หรอืการป ดิระบบเป น็ข ั น้ตอนท ี ่ไมย่ ุง่ยาก

“เราไมส่ามารถป ดิโรงแรมของเราไดน้านกวา่สองสามสปัดาหเ์พ ือ่ทำการปรบัปรงุใหม่ ดงัน ั น้จงึเป น็เร ือ่งสำคญัท ีเ่ราจะตอ้งไวว้างใจบร ษิทัท ีส่ามารถ
เช ือ่ถอืได ้ และเราสามารถเช ือ่ใจได ้ในเร ือ่งการไมล่ะเลยคณุภาพของอปุกรณท์ ีร่ะบไุว ้ และการปรบัใชร้ะบบเหลา่น ี ้ BS-Air GmbH ได ้ใหค้ำแนะนำ
ท ีด่ ที ีส่ดุแกเ่ราดว้ยการแนะนำระบบปรบัอากาศของ Panasonic และมาตรฐานคณุภาพระดบัสงูของเรายงัคงไมเ่ปล ีย่นแปลง” Roland Mack 
เจา้ของ Europa Park กลา่ว
   

*2x U-8ME1E81   
 6x U-12ME1E81   
 3x U-14ME1E81   
 3x U-16ME1E81
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