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อุทยานธุรก จิ EastPoint Business Park ขนาด 40 เอเคอร์ ในดับล นิ ตั ง้ อย รู่ ะหว่างศ นู ย์บร กิ ารทางการเง นิ ระหว่างประเทศ ศ นู ย์การประชุมดับล นิ
และ The 3Arena ม อี าคารสำนักงานท คี ่ ุม้ ราคา ย ดื หยุน่ และให บ้ ร กิ ารอย่างด แี ก่ช มุ ชนธุรก จิ ท ีก่ ำลังเต บิ โตมากกว่า 50 บร ษิ ทั และม พี นักงาน
มากกว่า 6,000 คน อุทยานธุรก จิ ตั ง้ อย ู่ในสภาพแวดล้อมท ีม่ ภี มู ทิ ศั น์สวยงามใกล้กบั ปากแม่น ้ ำโทลก า้ และอ่าวดับล นิ
EastPoint เป น็ ย่านท ีเ่ ข า้ ถ งึ ไดง้ า่ ยและเป น็ ท ีต่ ั ง้ ของบร ษิ ทั ไอร ชิ และบร ษิ ทั ต่างชาต ิ ‘ชั น้ นำ’ ซ งึ ่ รวมถ งึ บร ษิ ทั ท สี ่ ำคัญแห่งหน งึ ่ อย่าง Internet
Search Giant เฉพาะบร ษิ ทั ดังกล่าวน ี ก้ นิ พ ื น้ ท สี ่ ำนักงาน 50,000 ตารางฟุตในทำเลท ดี ่ เี ย ีย่ มแห่งน ี ้ ซ งึ ่ ต อ้ งการโซล ชู นั การทำความร อ้ นและทำความ
เย น็ ท ีย่ ั ง่ ย นื และเป น็ ม ติ รกับพลังงาน บร ษิ ทั Tech Refrigeration พันธม ติ รของ Panasonic PRO ในดับล นิ เป น็ ผ ูต้ ดิ ตั ง้ โซล ชู นั VRF เฉพาะของ
Panasonic
ความท า้ ทาย
ความท า้ ทายประการแรกค อื ขนาดและการออกแบบของอาคาร Jim Weldon ผ ูต้ ดิ ตั ง้ ระบบจาก Tech Refrigeration กล่าวว่า
"บร ษิ ทั เส ริ ช์ เอ็นจ ิ น้ ยักษ์ ใหญ่แห่งน ี จ้ ำเป น็ ต อ้ งหาระบบท สี ่ ามารถรองรับพ ื น้ ท สี ่ ำนักงานขนาด 50,000 ตารางฟุตไดอ้ ย่างสบาย ห อ้ งโถงท ีเ่ ป ดิ
โล่งตรงกลางของอาคารม ลี กั ษณะท สี ่ วยงาม อย่างไรก็ตาม การทำความเย น็ ในพ ื น้ ท ีข่ นาดใหญ่ท ีป่ ดิ ดว้ ยกระจกในฤด รู อ้ นท ีอ่ ณ
ุ หภ มู สิ งู และทำความ
ร อ้ นในช่วงฤด หู นาวเป น็ ป ญ
ั หาสำคัญท ีอ่ าจเก ดิ ข ึ น้ ได ”้ บร ษิ ทั น ี ม้ พี นักงานมากกว่า 280 คนจากกว่า 24 สัญชาต ิ และการทำให ท้ กุ คนรูส้ กึ สบาย
ค อื ความท า้ ทายท ีแ่ ท จ้ ร งิ อย่างไรก็ตาม ป ญ
ั หาน ี เ้ อาชนะไดด้ ว้ ยประส ทิ ธ ภิ าพและความย ดื หยุน่ ของเทคโนโลย กี ารทำความร อ้ นและทำความเย น็
ของ Panasonic

โซล ชู นั ของ Panasonic
โซล ชู นั VRF ชน ดิ 3 ท่อ ECOi MF2 6N Series VRF ของ Panasonic ไดร้ บั การระบุวา่ เป น็ ผลจากคำแนะนำท ีย่ อดเย ีย่ มจากบร ษิ ทั ท ีป่ ร กึ ษา Ethos
Engineering เน ือ่ งจากสามารถให ้ โซล ชู นั ท ดี ่ ที สี ่ ดุ สำหรับการใชง้ านท ีม่ คี วามต อ้ งการส งู สุดเช่นน ี ้
เพ ือ่ รับประกันความสบายของพนักงาน ระบบ Panasonic ม ชี ว่ งการตั ง้ ค่าอุณหภ มู กิ ว า้ งตั ง้ แต่ 16-30⁰C พ ื น้ ท สี ่ ำนักงานท ีม่ แี ผนผังชั น้ ขนาด
ใหญ่น ี ้ ไดร้ บั การพ สิ จู น์แล้วว่าไม่เป น็ ป ญ
ั หาสำหรับกลุม่ ผล ติ ภัณฑ์ ECOi MF2 เน ือ่ งจากระบบสามารถปรับให เ้ ข า้ กับประเภทและขนาดของอาคาร
ต่างๆ ได ้ ทั ง้ น ี เ้ พราะม ตี วั เล อื กในการเล อื กกระสลม/เส น้ โคง้ คงท ีท่ ีเ่ หมาะสมท สี ่ ดุ โดยรวมแล้วการต ดิ ตั ง้ ครอบคลุมส ีช่ ั น้
“ข อ้ ได เ้ ปร ยี บท สี ่ ำคัญของระบบ Panasonic เหน อื ค แู่ ข่งค อื ความสามารถในการควบคุมอุณหภ มู ขิ าออกจากคอยล์” Jim กล่าวต่อ
“เซ น็ เซอร์ ในชุดอุปกรณ์ภายในอาคารช่วยให ร้ ะบบโดยรวมสามารถปรับอุณหภ มู กิ ารจ่ายลมเป น็ อุณหภ มู ติ ่ ำสุดท ีต่ ั ง้ ไวล้ ว่ งหน า้ ได ้ อุณหภ มู นิ ี ้
สามารถปรับได ้ ในระหว่างการทดสอบการทำงานระหว่าง 7 ถ งึ 22⁰C ซ งึ ่ ไม่เพ ยี งเพ ิม่ ความสบายเท่านั น้ แต่ยงั ประหยัดพลังงานและค่าใช จ้ า่ ยในการ
ดำเน นิ งานอ กี ดว้ ย”
เม ือ่ ระบบม ขี นาดใหญ่ การบำรุงรักษามักจะเป น็ ป จั จัยสำคัญเสมอ ประโยชน์ของการใช ก้ ลุม่ ผล ติ ภัณฑ์ Panasonic น ี ค้ อื แม ว้ า่ ชุดอุปกรณ์ภายใน
อาคารชุดใดชุดหน งึ ่ ต อ้ งการการบำรุงรักษา ชุดอุปกรณ์อ ืน่ ๆ จะยังคงทำงานต่อไปเพ ือ่ ลดระยะเวลาหยุดทำงาน และให ป้ ระส ทิ ธ ภิ าพของระบบส งู สุด
นอกเหน อื จากความสามารถทางเทคน คิ ของฮาร์ดแวร์ Panasonic แล้ว การสนับสนุนของผ ูต้ ดิ ตั ง้ Panasonic ในพ ื น้ ท ีซ่ งึ ่ ม ปี ระสบการณ์มากมาย
และความรูข้ องท ีป่ ร กึ ษาได เ้ พ ิม่ ความเช ือ่ มั น่ ให ร้ ะบบน ี ด้ ว้ ย
สรุป
คุณสมบัต ทิ สี ่ ำคัญของระบบน ี ค้ อื ความสามารถของระบบ ECOi MF2 ของ Panasonic ในการให ร้ ะดับความสบายท ีห่ ลากหลายในพ ื น้ ท ีต่ า่ งๆ และ
ในขนาดท ี ่ใหญ่เช่นน ี ้ ประโยชน์ของการใช ้ โซล ชู นั Panasonic VRF ชน ดิ 3 ท่อน ี ก้ บั ระบบทำความเย น็ ดว้ ยน ้ ำค อื ความสามารถในการให ก้ ารควบคุม
ตามต อ้ งการท ีม่ ปี ระส ทิ ธ ภิ าพ โดยปรับให เ้ ข า้ กับชุดอุปกรณ์แต่ละชุดเพ ือ่ ให ก้ ารทำความร อ้ นหร อื ทำความเย น็ และใหค้ วามสบายและประส ทิ ธ ภิ าพ
ส งู สุด โซล ชู นั น ี ้ ให ป้ ระโยชน์และเอาต์พ ตุ ส งู สุดดว้ ยระดับ COP ชั น้ นำของตลาดรวมถ งึ การลดเส ยี งรบกวน โดยใช ข้ นาดแชสซ ขี องชุดอุปกรณ์
ภายนอกหน งึ ่ ชุดท ีม่ ขี นาดประหยัด
โครงการน ี ป้ ระสบความสำเรจ็ อย่างมากจนไดร้ บั รางวัล Panasonic PRO Award เม ือ่ เรว็ ๆ น ี ้ ในสาขา Best Contribution ของโครงการท ีม่ ี
ประส ทิ ธ ภิ าพภายในยุโรป
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