
บทสรปุ
อทุยานธรุกจิ EastPoint Business Park ขนาด 40 เอเคอร ์ในดบัลนิต ั ง้อย ูร่ะหวา่งศนูยบ์ร กิารทางการเง นิระหวา่งประเทศ ศนูยก์ารประชมุดบัลนิ 
และ The 3Arena มอีาคารสำนกังานท ีค่ ุม้ราคา ยดืหย ุน่ และใหบ้ร กิารอยา่งดแีกช่มุชนธรุกจิท ีก่ำลงัเต บิโตมากกวา่ 50 บร ษิทั และม พีนกังาน
มากกวา่ 6,000 คน อทุยานธรุกจิต ั ง้อย ู่ในสภาพแวดลอ้มท ีม่ ภี มู ทิศันส์วยงามใกลก้บัปากแมน่ ้ ำโทลกา้และอา่วดบัลนิ

EastPoint เป น็ยา่นท ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและเป น็ท ีต่ ั ง้ของบร ษิทัไอร ชิและบร ษิทัตา่งชาต ิ ‘ช ั น้นำ’ ซ ึง่รวมถงึบร ษิทัท ีส่ำคญัแหง่หน ึง่อยา่ง Internet 
Search Giant เฉพาะบร ษิทัดงักลา่วน ี ก้ นิพ ื น้ท ีส่ำนกังาน 50,000 ตารางฟตุในทำเลท ีด่ เีย ีย่มแหง่น ี ้ ซ ึง่ตอ้งการโซลชูนัการทำความรอ้นและทำความ
เยน็ท ีย่ ั ง่ย นืและเป น็มติรกบัพลงังาน บร ษิทั Tech Refrigeration พนัธมติรของ Panasonic PRO ในดบัลนิเป น็ผ ูต้ดิต ั ง้โซลชูนั VRF เฉพาะของ 
Panasonic     

ความทา้ทาย
ความทา้ทายประการแรกคอืขนาดและการออกแบบของอาคาร Jim Weldon ผ ูต้ดิต ั ง้ระบบจาก Tech Refrigeration กลา่ววา่ 
"บร ษิทัเส ริช์เอน็จ ิ น้ยกัษ ์ใหญแ่หง่น ี จ้ำเป น็ตอ้งหาระบบท ีส่ามารถรองรบัพ ื น้ท ีส่ำนกังานขนาด 50,000 ตารางฟตุไดอ้ยา่งสบาย หอ้งโถงท ีเ่ป ดิ
โลง่ตรงกลางของอาคารมลีกัษณะท ีส่วยงาม อยา่งไรกต็าม การทำความเยน็ในพ ื น้ท ีข่นาดใหญท่ ีป่ ดิดว้ยกระจกในฤดรูอ้นท ีอ่ณุหภ มูสิ งูและทำความ
รอ้นในชว่งฤดหูนาวเป น็ปญัหาสำคญัท ีอ่าจเกดิข ึ น้ได ”้ บร ษิทัน ี ม้ พีนกังานมากกวา่ 280 คนจากกวา่ 24 สญัชาต ิ และการทำใหท้กุคนร ูส้ กึสบาย
คอืความทา้ทายท ีแ่ทจ้รงิ อยา่งไรกต็าม ปญัหาน ี เ้อาชนะไดด้ว้ยประส ทิธภิาพและความยดืหย ุน่ของเทคโนโลย กีารทำความรอ้นและทำความเยน็
ของ Panasonic
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โซลชูนัของ Panasonic
โซลชูนั VRF ชนดิ 3 ทอ่ ECOi MF2 6N Series VRF ของ Panasonic ไดร้บัการระบวุา่เป น็ผลจากคำแนะนำท ีย่อดเย ีย่มจากบร ษิทัท ีป่ร กึษา Ethos 
Engineering เน ือ่งจากสามารถให ้โซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัการใชง้านท ีม่ คีวามตอ้งการสงูสดุเชน่น ี ้

เพ ือ่รบัประกนัความสบายของพนกังาน ระบบ Panasonic ม ชีว่งการต ั ง้คา่อณุหภ มู กิวา้งต ั ง้แต่ 16-30⁰C พ ื น้ท ีส่ำนกังานท ีม่ แีผนผงัช ั น้ขนาด
ใหญน่ ี ้ไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้วา่ไมเ่ป น็ปญัหาสำหรบักล ุม่ผลติภณัฑ ์ ECOi MF2 เน ือ่งจากระบบสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัประเภทและขนาดของอาคาร
ตา่งๆ ได ้ ท ั ง้น ี เ้พราะมตีวัเลอืกในการเลอืกกระสลม/เสน้โคง้คงท ีท่ ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ โดยรวมแลว้การตดิต ั ง้ครอบคลมุส ีช่ ั น้  

“ขอ้ไดเ้ปร ยีบท ีส่ำคญัของระบบ Panasonic เหนอืค ูแ่ขง่คอืความสามารถในการควบคมุอณุหภ มู ขิาออกจากคอยล”์ Jim กลา่วตอ่ 
“เซน็เซอร ์ในชดุอปุกรณภ์ายในอาคารชว่ยใหร้ะบบโดยรวมสามารถปรบัอณุหภ มู กิารจา่ยลมเป น็อณุหภ มู ติ่ ำสดุท ีต่ ั ง้ไวล้ว่งหนา้ได ้ อณุหภ มู นิ ี ้
สามารถปรบัได ้ในระหวา่งการทดสอบการทำงานระหวา่ง 7 ถงึ 22⁰C ซ ึง่ไมเ่พ ยีงเพ ิม่ความสบายเทา่น ั น้ แตย่งัประหยดัพลงังานและคา่ใชจ้า่ยในการ
ดำเน นิงานอกีดว้ย”  

เม ือ่ระบบม ขีนาดใหญ่ การบำรงุรกัษามกัจะเป น็ปจัจยัสำคญัเสมอ ประโยชนข์องการใชก้ล ุม่ผลติภณัฑ ์ Panasonic น ีค้อื แมว้า่ชดุอปุกรณภ์ายใน
อาคารชดุใดชดุหน ึง่ตอ้งการการบำรงุรกัษา ชดุอปุกรณอ์ ืน่ๆ จะยงัคงทำงานตอ่ไปเพ ือ่ลดระยะเวลาหยดุทำงาน และใหป้ระส ทิธภิาพของระบบสงูสดุ 
นอกเหนอืจากความสามารถทางเทคนคิของฮารด์แวร ์ Panasonic แลว้ การสนบัสนนุของผ ูต้ดิต ั ง้ Panasonic ในพ ื น้ท ีซ่ ึง่ม ปีระสบการณม์ากมาย 
และความร ูข้องท ีป่ร กึษาไดเ้พ ิม่ความเช ือ่ม ั น่ใหร้ะบบน ีด้ว้ย

สรปุ
คณุสมบตั ทิ ีส่ำคญัของระบบน ีค้อืความสามารถของระบบ ECOi MF2 ของ Panasonic ในการใหร้ะดบัความสบายท ีห่ลากหลายในพ ื น้ท ีต่า่งๆ และ
ในขนาดท ี ่ใหญเ่ชน่น ี ้ ประโยชนข์องการใช ้โซลชูนั Panasonic VRF ชนดิ 3 ทอ่น ี ก้บัระบบทำความเยน็ดว้ยน ้ ำคอืความสามารถในการใหก้ารควบคมุ
ตามตอ้งการท ีม่ ปีระส ทิธภิาพ โดยปรบัใหเ้ขา้กบัชดุอปุกรณแ์ตล่ะชดุเพ ือ่ใหก้ารทำความรอ้นหรอืทำความเยน็ และใหค้วามสบายและประส ทิธภิาพ
สงูสดุ โซลชูนัน ี ้ใหป้ระโยชนแ์ละเอาตพ์ตุสงูสดุดว้ยระดบั COP ช ั น้นำของตลาดรวมถงึการลดเส ยีงรบกวน โดยใชข้นาดแชสซ ขีองชดุอปุกรณ์
ภายนอกหน ึง่ชดุท ีม่ ขีนาดประหยดั

โครงการน ี ป้ระสบความสำเรจ็อยา่งมากจนไดร้บัรางวลั Panasonic PRO Award เม ือ่เรว็ๆ น ี ้ในสาขา Best Contribution ของโครงการท ีม่ ี
ประส ทิธภิาพภายในยโุรป
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โครงการน ี ป้ระสบความสำเรจ็อยา่งมากจนไดร้บัรางวลั Panasonic PRO Award เม ือ่เรว็ๆ น ี ้ในสาขา Best Contribution ของโครงการท ีม่ ี
ประส ทิธภิาพภายในยโุรป

    List of Products

·         Panasonic’s 3-Pipe ECOi MF2 6N Series VRF

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0 2729 9000

อีเมล: ml_pat_service@th.panasonic.com

เว็บไซต์: www.panasonic.com/th

The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


