
เทคโนโลย กีารทำความรอ้นและทำความเยน็ข ั น้สงูของ Panasonic ไดร้บัการตดิต ั ง้ในรา้น IKEA “Click and Collect” แหง่ใหม่ในใจกลางเมอืงเบอร ์
มงิแฮม ผ ูจ้ดัจำหนา่ย Logicool ไดจ้ดัหาระบบ ECOi และ ECO G ของ Panasonic ใหก้บั IKEA และทำงานรว่มกบับร ษิทั TSG Electrical Services 
ของ Wolverhampton เพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่ม กีารตดิต ั ง้ท ีม่ ปีระส ทิธภิาพและค ุม้คา่ซ ึง่ตรงตามวตัถปุระสงคข์องล กูคา้ 

“โครงการ IKEA ในเบอรม์งิแฮมเป น็โอกาสท ีน่า่ต ืน่เตน้มากสำหรบัเรา” Karl Richardson กรรมการผ ูจ้ดัการของ Logicool กลา่ว 
“รา้นคา้ตอ้งการโซลชูนัการทำความรอ้นและทำความเยน็ในงบประมาณท ีจ่ำกดั ระบบ ECOi VRF และ ECO G ของ Panasonic มคีวามสำคญัตอ่
ความสำเรจ็ของโครงการเน ือ่งจากความนา่เช ือ่ถอืและประส ทิธภิาพของระบบ ซ ึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมาตรฐานคณุภาพระดบัสงูของ IKEA และซพัพลาย
เออร ์ ผมร ูส้ กึสบายใจเป น็พ เิศษท ีแ่มว้า่โครงการจะมงีบประมาณท ีจ่ำกดั แต่ IKEA ไดท้ำงานรว่มกบัเราและ TSG Electrical Services เพ ือ่ให ้
แน่ใจวา่คณุภาพของโซลชูนัยงัคงสงู แทนท ีจ่ะทำการลดสเปค ซ ึง่เกดิข ึ น้บอ่ยมากในโครงการทั ง้ขนาดใหญแ่ละขนาดเลก็”

รา้น “Click and Collect” เป น็แนวคดิใหมท่ ี ่ IKEA กำลงัเป ดิตวัท ั ว่ประเทศ รา้นคา้กลางเบอรม์งิแฮมเป น็ตวัอยา่งท ีส่องของรปูแบบใหมน่ ี ้ ซ ึง่ต ั ง้
อย ูบ่นสถานท ีเ่ดมิของ Toys R Us ในเดลเอนด์ อาคารน ี ้ใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้านแลว้ และคาดวา่จะตอ้งร ื อ้ถอนในอกีส ีป่ ขีา้งหนา้เพ ือ่หลกีทาง
ใหก้บัการปรบัปรงุใจกลางเมอืงเบอรม์งิแฮม สญัญาเชา่ระยะส ั น้ดงักลา่วเหมาะอยา่งย ิง่สำหรบั IKEA ท ีจ่ะทดลองใชแ้นวคดิรา้นใหม่ แตน่ ั น่กห็มาย
ถงึงบประมาณท ีจ่ำกดั ความทา้ทายท ีเ่พ ิม่ข ึ น้ของการทำงานในสภาพแวดลอ้มใจกลางเมอืงคอืแหลง่จา่ยไฟท ีจ่ำกดั ซ ึง่หมายความวา่ไซตง์านไมม่ ี
พลงังานเพ ยีงพอท ีจ่ะใหบ้ร กิารทำความรอ้นและทำความเยน็ (ผา่นทางระบบ VRF ไฟฟา้) แกท่ ั ง้พ ื น้ท ีค่า้ปลกีหนา้รา้นและสำนกังานหลงัรา้น  

เทคโนโลย ี ECO G ของ Panasonic มคีวามสำคญัอยา่งย ิง่ตอ่ความสำเรจ็ของโครงการ Logicool ไดจ้ดัหาป ั ม๊ความรอ้น ECO G แบบใชแ้กส๊ของ 
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Panasonic สองชดุเพ ือ่การทำความรอ้นและทำความเยน็ในพ ื น้ท ีค่า้ปลกีหนา้รา้น ดว้ยระดบั COP ท ี ่ 1.25 และ EER ท ี ่ 1.15 ป ั ม๊ความรอ้น ECO 
G ของ Panasonic ใหป้ระส ทิธภิาพท ีม่ากกวา่ระบบท ี ่ใชแ้กส๊แบบดั ง้เดมิ ECO G ใชแ้หลง่จา่ยแกส๊ในสถานท ี ่ ซ ึง่หมายความวา่ Logicool สามารถ
สง่มอบสภาพแวดลอ้มท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบันกัชอ็ป โดยมคีวามตอ้งการแหลง่จา่ยไฟเพ ิม่เต มินอ้ยท ีส่ดุ

"Logicool ไดจ้ดัหาเคร ือ่งปรบัอากาศชนดิคาสเซท็ 4 ทศิทาง 90x90 ชนดิ U1 ท ีเ่ป น็นวตักรรมของ Panasonic จำนวน 16 เคร ือ่ง เคร ือ่งเหลา่น ี ้
ม ปีระส ทิธภิาพดา้นเส ยีงท ีด่ ขี ึ น้ ใหบ้รรยากาศท ีส่บายและผอ่นคลายมากข ึ น้สำหรบัพนกังานและนกัชอ็ปทั ง้หลาย รปูลกัษณท์ ีต่ ื น้และเร ยีบงา่ย
ของคาสเซท็ทำใหม้ ั น่ใจไดว้า่สามารถตดิต ั ง้ซอ่นไว ้ในพ ื น้ท ีค่า้ปลกีและไมด่งึด ดูสายตาล กูคา้จากส นิคา้ภายในรา้น Logicool และ TSG Electrical 
Services ไดล้ดจำนวนชดุคาสเซท็ภายในอาคารลง แตเ่พ ิม่ขนาดของคอยลพ์ดัลมแทน ซ ึง่ทำใหม้ ั น่ใจไดว้า่ระบบจะให ้โซลชูนัการทำความรอ้นและ
ทำความเยน็ท ีส่ม่ ำเสมอและครอบคลมุโดยไมเ่ก นิงบประมาณของ IKEA 
ในสำนกังานของพนกังานและพ ื น้ท ีร่วบรวมและสง่คนื Logicool ใชร้ะบบ ECOi VRF ของ Panasonic เพ ือ่จดัหาการทำความรอ้นและทำความเยน็ 
และสรา้งสภาพแวดลอ้มท ีม่ กีารควบคมุสภาพอากาศท ีส่บาย ระบบ VRF ท ีข่บัเคล ือ่นดว้ยไฟฟา้น ั น้ม ปีระส ทิธภิาพสงูสดุไดถ้งึระดบั SCOP ท ี ่ 
6.33 และ SEER ท ี ่ 8.06 ในพ ื น้ท ีห่ลงัรา้น TSG Electrical Services ยงัไดต้ดิต ั ง้ชดุคาสเซท็ 4 ทศิทาง 90x90 ชนดิ U1 ท ีเ่ช ือ่ถอืไดเ้พ ือ่ใหก้าร
ทำความรอ้นและทำความเยน็ กลอ่งควบคมุการแลกเปล ีย่นความรอ้นร ุน่ใหมข่อง Panasonic ถ กูนำมาใชเ้พ ือ่เพ ิม่ประส ทิธภิาพของระบบ ควบค ู่
ไปกบัตวัควบคมุ CZ-RTC4 เพ ือ่ใหพ้นกังานสามารถปรบัสภาพแวดลอ้มของตนไดอ้ยา่งละเอยีด และม ั น่ใจไดว้า่ไมม่ กีารส ิ น้เปลอืงพลงังานจากการ
ทำงานท ี ่ไมจ่ำเป น็"
เทคโนโลย กีารทำความรอ้นและทำความเยน็ข ั น้สงูของ Panasonic เป น็องคป์ระกอบท ีจ่ำเป น็สำหรบัโครงการน ี ้ Panasonic ชว่ยใหเ้กดิสภาพ
แวดลอ้มท ีเ่ป น็นวตักรรมและสบายสำหรบันกัชอ็ปและพนกังาน ในขณะท ีเ่อาชนะความทา้ทายทางเทคนคิและขอ้จำกดัดา้นงบประมาณดว้ยการ
ทำงานรว่มกนัอยา่งใกลช้ ดิกบั Logicool และ TSG Electrical Services
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เทคโนโลย กีารทำความรอ้นและทำความเยน็ข ั น้สงูของ Panasonic ไดร้บัการตดิต ั ง้ในรา้น IKEA “Click and Collect” แหง่ใหม่ในใจกลางเมอืงเบอร ์
มงิแฮม ผ ูจ้ดัจำหนา่ย Logicool ไดจ้ดัหาระบบ ECOi และ ECO G ของ Panasonic ใหก้บั IKEA และทำงานรว่มกบับร ษิทั TSG Electrical Services 
ของ Wolverhampton เพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่ม กีารตดิต ั ง้ท ีม่ ปีระส ทิธภิาพและค ุม้คา่ซ ึง่ตรงตามวตัถปุระสงคข์องล กูคา้ 

“โครงการ IKEA ในเบอรม์งิแฮมเป น็โอกาสท ีน่า่ต ืน่เตน้มากสำหรบัเรา” Karl Richardson กรรมการผ ูจ้ดัการของ Logicool กลา่ว 
“รา้นคา้ตอ้งการโซลชูนัการทำความรอ้นและทำความเยน็ในงบประมาณท ีจ่ำกดั ระบบ ECOi VRF และ ECO G ของ Panasonic มคีวามสำคญัตอ่
ความสำเรจ็ของโครงการเน ือ่งจากความนา่เช ือ่ถอืและประส ทิธภิาพของระบบ ซ ึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมาตรฐานคณุภาพระดบัสงูของ IKEA และซพัพลาย
เออร ์ ผมร ูส้ กึสบายใจเป น็พ เิศษท ีแ่มว้า่โครงการจะมงีบประมาณท ีจ่ำกดั แต่ IKEA ไดท้ำงานรว่มกบัเราและ TSG Electrical Services เพ ือ่ให ้
แน่ใจวา่คณุภาพของโซลชูนัยงัคงสงู แทนท ีจ่ะทำการลดสเปค ซ ึง่เกดิข ึ น้บอ่ยมากในโครงการทั ง้ขนาดใหญแ่ละขนาดเลก็”

รา้น “Click and Collect” เป น็แนวคดิใหมท่ ี ่ IKEA กำลงัเป ดิตวัท ั ว่ประเทศ รา้นคา้กลางเบอรม์งิแฮมเป น็ตวัอยา่งท ีส่องของรปูแบบใหมน่ ี ้ ซ ึง่ต ั ง้
อย ูบ่นสถานท ีเ่ดมิของ Toys R Us ในเดลเอนด์ อาคารน ี ้ใกลจ้ะหมดอายกุารใชง้านแลว้ และคาดวา่จะตอ้งร ื อ้ถอนในอกีส ีป่ ขีา้งหนา้เพ ือ่หลกีทาง
ใหก้บัการปรบัปรงุใจกลางเมอืงเบอรม์งิแฮม สญัญาเชา่ระยะส ั น้ดงักลา่วเหมาะอยา่งย ิง่สำหรบั IKEA ท ีจ่ะทดลองใชแ้นวคดิรา้นใหม่ แตน่ ั น่กห็มาย
ถงึงบประมาณท ีจ่ำกดั ความทา้ทายท ีเ่พ ิม่ข ึ น้ของการทำงานในสภาพแวดลอ้มใจกลางเมอืงคอืแหลง่จา่ยไฟท ีจ่ำกดั ซ ึง่หมายความวา่ไซตง์านไมม่ ี
พลงังานเพ ยีงพอท ีจ่ะใหบ้ร กิารทำความรอ้นและทำความเยน็ (ผา่นทางระบบ VRF ไฟฟา้) แกท่ ั ง้พ ื น้ท ีค่า้ปลกีหนา้รา้นและสำนกังานหลงัรา้น  

เทคโนโลย ี ECO G ของ Panasonic มคีวามสำคญัอยา่งย ิง่ตอ่ความสำเรจ็ของโครงการ Logicool ไดจ้ดัหาป ั ม๊ความรอ้น ECO G แบบใชแ้กส๊ของ 

Panasonic สองชดุเพ ือ่การทำความรอ้นและทำความเยน็ในพ ื น้ท ีค่า้ปลกีหนา้รา้น ดว้ยระดบั COP ท ี ่ 1.25 และ EER ท ี ่ 1.15 ป ั ม๊ความรอ้น ECO 
G ของ Panasonic ใหป้ระส ทิธภิาพท ีม่ากกวา่ระบบท ี ่ใชแ้กส๊แบบดั ง้เดมิ ECO G ใชแ้หลง่จา่ยแกส๊ในสถานท ี ่ ซ ึง่หมายความวา่ Logicool สามารถ
สง่มอบสภาพแวดลอ้มท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบันกัชอ็ป โดยมคีวามตอ้งการแหลง่จา่ยไฟเพ ิม่เต มินอ้ยท ีส่ดุ

"Logicool ไดจ้ดัหาเคร ือ่งปรบัอากาศชนดิคาสเซท็ 4 ทศิทาง 90x90 ชนดิ U1 ท ีเ่ป น็นวตักรรมของ Panasonic จำนวน 16 เคร ือ่ง เคร ือ่งเหลา่น ี ้
ม ปีระส ทิธภิาพดา้นเส ยีงท ีด่ ขี ึ น้ ใหบ้รรยากาศท ีส่บายและผอ่นคลายมากข ึ น้สำหรบัพนกังานและนกัชอ็ปทั ง้หลาย รปูลกัษณท์ ีต่ ื น้และเร ยีบงา่ย
ของคาสเซท็ทำใหม้ ั น่ใจไดว้า่สามารถตดิต ั ง้ซอ่นไว ้ในพ ื น้ท ีค่า้ปลกีและไมด่งึด ดูสายตาล กูคา้จากส นิคา้ภายในรา้น Logicool และ TSG Electrical 
Services ไดล้ดจำนวนชดุคาสเซท็ภายในอาคารลง แตเ่พ ิม่ขนาดของคอยลพ์ดัลมแทน ซ ึง่ทำใหม้ ั น่ใจไดว้า่ระบบจะให ้โซลชูนัการทำความรอ้นและ
ทำความเยน็ท ีส่ม่ ำเสมอและครอบคลมุโดยไมเ่ก นิงบประมาณของ IKEA 
ในสำนกังานของพนกังานและพ ื น้ท ีร่วบรวมและสง่คนื Logicool ใชร้ะบบ ECOi VRF ของ Panasonic เพ ือ่จดัหาการทำความรอ้นและทำความเยน็ 
และสรา้งสภาพแวดลอ้มท ีม่ กีารควบคมุสภาพอากาศท ีส่บาย ระบบ VRF ท ีข่บัเคล ือ่นดว้ยไฟฟา้น ั น้ม ปีระส ทิธภิาพสงูสดุไดถ้งึระดบั SCOP ท ี ่ 
6.33 และ SEER ท ี ่ 8.06 ในพ ื น้ท ีห่ลงัรา้น TSG Electrical Services ยงัไดต้ดิต ั ง้ชดุคาสเซท็ 4 ทศิทาง 90x90 ชนดิ U1 ท ีเ่ช ือ่ถอืไดเ้พ ือ่ใหก้าร
ทำความรอ้นและทำความเยน็ กลอ่งควบคมุการแลกเปล ีย่นความรอ้นร ุน่ใหมข่อง Panasonic ถ กูนำมาใชเ้พ ือ่เพ ิม่ประส ทิธภิาพของระบบ ควบค ู่
ไปกบัตวัควบคมุ CZ-RTC4 เพ ือ่ใหพ้นกังานสามารถปรบัสภาพแวดลอ้มของตนไดอ้ยา่งละเอยีด และม ั น่ใจไดว้า่ไมม่ กีารส ิ น้เปลอืงพลงังานจากการ
ทำงานท ี ่ไมจ่ำเป น็"
เทคโนโลย กีารทำความรอ้นและทำความเยน็ข ั น้สงูของ Panasonic เป น็องคป์ระกอบท ีจ่ำเป น็สำหรบัโครงการน ี ้ Panasonic ชว่ยใหเ้กดิสภาพ
แวดลอ้มท ีเ่ป น็นวตักรรมและสบายสำหรบันกัชอ็ปและพนกังาน ในขณะท ีเ่อาชนะความทา้ทายทางเทคนคิและขอ้จำกดัดา้นงบประมาณดว้ยการ
ทำงานรว่มกนัอยา่งใกลช้ ดิกบั Logicool และ TSG Electrical Services

    List of Products

·         Panasonic’s ECOi VRF
·         Panasonic ECO G systems
·         Panasonic CZ-RTC4 controllers
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


