
ระบบ: GHP + ชดุไฮดรอลกิ
ประส ทิธภิาพท ีต่ดิต ั ง้: 822 kW
ป ที ีต่ดิต ั ง้: 2013

ความเป น็มา
สถาบนั INPS เป น็สถาบนัประกนัสงัคมท ีซ่บัซอ้นท ีส่ดุในยโุรป INPS จดัการบทความมากกวา่ 500 เร ือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประกนัสงัคม ดว้ยการ
ใชม้าตรฐานและกฎหมายท ีค่วบคมุโลกของการประกนัสงัคม แตล่ะภ มูภิาคของอติาลมี สีำนกังานใหญป่ระจำจงัหวดั สำนกังานใหญป่ระจำจงัหวดั
แหง่หน ึง่ในแควน้ทสัคานตี ั ง้อย ู่ในเมอืงเซ ยีนา ผา่น Lippo Memmi ใกล ้ใจกลางเมอืง หา่งจากจตรุสั Piazza del Campo ท ีม่ ชี ือ่เส ยีงเพ ยีง 10 
นาท ี ม ขีนาด 9,237 ตร.ม. และแบง่เป น็ 2 ช ั น้

ความทา้ทายของโครงการ
ความทา้ทายประการแรก: การประกวดราคาท ีถ่ กูท ีส่ดุ
ความทา้ทายประการท ีส่อง: เจา้ของไดต้ดัส นิใจปรบัปรงุสำนกังานอาคารสำหรบั INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) เพ ือ่ปรบัปรงุ
ประส ทิธภิาพดา้นพลงังานและมลูคา่ของอาคาร อาคารอย ู่ใกลก้บัท ีพ่กัอาศยับางสว่น และท ีป่ร กึษาตอ้งการชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารท ีม่ รีะดบั
เส ยีงรบกวนต่ำ และคำนงึถงึขดีจำกดัดา้นกำลงัไฟในการตดิต ั ง้ HVAC แบบเดมิ
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วธิ แีกป้ญัหา
ระบบทำความรอ้นและทำความเยน็แบบอากาศส ูน่ ้ ำประกอบดว้ยป ั ม๊ความรอ้นแบบแกส๊ 2 ทาง 13 ชดุ และชดุไฮดรอลกิ 13 ชดุ ซ ึง่เช ือ่มตอ่กบั
ระบบน ้ ำท ีม่ อีย ูข่องชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร ชดุไฮดรอลกิแตล่ะชดุจะควบคมุป ั ม๊เพ ือ่สง่น ้ ำในระบบท ีม่ อีย ู่ ทางเลอืกของโซลชูนัน ี ถ้ กูกำหนด
จากประโยชนด์งัตอ่ไปน ี:้ การประกวดราคาท ีถ่ กูท ีส่ดุ ม ปีระส ทิธภิาพสงูในการทำความรอ้นและทำความเยน็ในสภาพอากาศเลวรา้ย การทำความ
เยน็/การทำความรอ้นภายในหอ้งท ีม่ ปีระส ทิธภิาพ ชดุอปุกรณภ์ายนอกมรีปูแบบคอ่นขา้งด ี มคีวามยดืหย ุน่ในการตดิต ั ง้

การควบคมุ
ม กีารตดิต ั ง้ร ีโมตคอนโทรลของเคร ือ่งต ั ง้เวลาแบบใชส้าย 13 ตวัเพ ือ่ต ั ง้คา่การทำงานในแตล่ะวนัและสำหรบัขอ้ม ลูการบร กิาร

โซลชูนัท ีต่ดิต ั ง้

GHP + ชดุไฮดรอลกิ

ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคาร 
1 x U-16GE2E5       
5 x U-20GE2E5       
7 x U-25GE2E5       

ชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร  
6 x S-500WX2E5     
7 x S-710WX2E5     

การควบคมุ
13 x CZ-RTC2
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    List of Products

·         Panasonic Gas Heat Pumps 2 way 
·         Panasonic hydraulic kits
·         Pansonic wired timer remote controllers 
·         Pansonic U-16GE2E5
·         Pansonic U-20GE2E5
·         Pansonic U-25GE2E5
·         Pansonic S-500WX2E5 
·         Pansonic S-710WX2E5
·         Pansonic CZ-RTC2
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


