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PANASONIC ประสบความสำเรจ็ ในไม เ้ ด ยี วดว้ ยการต ดิ ตั ง้ ท ี ่ K CLUB
Panasonic ไดต้ ดิ ตั ง้ ระบบทำความร อ้ นและทำความเย น็ ท คี ่ รอบคลุมในส่วนต่อขยายใหม่ 70 ห อ้ งนอนให ก้ บั กอล์ฟร สี อร์ท K Club ท ี ่โด่งดังและม ชี ือ่
เส ยี งระดับนานาชาต ิในไอร์แลนด์ ดว้ ยการทำงานร่วมกับบร ษิ ทั ผ ูต้ ดิ ตั ง้ Crystal Air และว ศิ วกรท ีป่ ร กึ ษาของ O'Connor Sutton Cronin ทำให ้
Panasonic จัดหาระบบ VRF ท ีป่ ระหยัดพลังงานซ งึ ่ ผสมผสานเข า้ กับการออกแบบภายในของโรงแรม และให ้ โซล ชู นั การทำความร อ้ นและทำความ
เย น็ ท ีเ่ ง ยี บและละเอ ยี ดอ่อน
K Club เป น็ เจา้ ภาพการแข่งขัน Ryder Cup ป ี 2006 และ European Open 13 ครั ง้ ดงึ ด ดู ผ ูช้ ืน่ ชอบกอล์ฟจากทั ว่ โลก และม สี นามกอล์ฟ 2 สนาม
ท ีอ่ อกแบบโดย Arnold Palmer ในตำนานก ฬี ากอล์ฟ แขกท ีเ่ ข า้ พักในโรงแรมและสปาต่างคาดหวังส งิ ่ ท ดี ่ ที สี ่ ดุ ไม่เว น้ แม ก้ ระทั ง่ โซล ชู นั การทำความ
ร อ้ นและทำความเย น็ ระบบจำเป น็ ต อ้ งเง ยี บเพ ือ่ ไม่ให ร้ บกวนแขกท ีก่ ำลังหลับในห อ้ งนอน และไม่ก นิ พ ื น้ ท ีเ่ พ ือ่ ไม่ให ส้ ง่ ผลกระทบในทางลบต่อรูป
ลักษณ์ท ีห่ รูหราและความรูส้ กึ งามสง่าเฉพาะตัวของโรงแรม นอกจากน ี ย้ งั ต อ้ งม คี วามย ดื หยุน่ และง่ายต่อการควบคุม เพ ือ่ รองรับความต อ้ งการท ี ่
หลากหลายของแฟนกอล์ฟจากทั ว่ โลก
“เราภ มู ิใจมากกับงานท ีเ่ ราทำท ี ่ K Club” Vincent Mahony ผ ูจ้ ดั การฝ่ายบัญช ีในประเทศของ Panasonic Ireland ใหค้ วามเห น็
“การได ม้ สี ว่ นร่วมในโครงการท ีม่ ชี ือ่ เส ยี งดังกล่าวและให บ้ ร กิ ารโซล ชู นั ท ีเ่ ก นิ ความคาดหมายของโรงแรมนั น้ เป น็ เร ือ่ งท ีย่ อดเย ีย่ ม เรามุง่ เน น้ ท ี ่
การสร า้ งระบบทำความร อ้ นและทำความเย น็ ท ี ่ไม่เพ ยี งประหยัดพลังงานและม ปี ระส ทิ ธ ภิ าพเท่านั น้ แต่ยงั มอบความสบายและการควบคุมท ีแ่ ท ้
จร งิ ให ก้ บั ผ ู ้ ใช อ้ กี ดว้ ย และโครงการท ี ่ K Club เป น็ ตัวอย่างท ดี ่ มี ากในเร ือ่ งน ี ”้
ระบบ VRF ECOi ของ Panasonic ให ้ โซล ชู นั ท สี ่ มบ รู ณ์แบบตามข อ้ กำหนดท ีเ่ ข ม้ งวดของ K Club ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารชน ดิ ต่อท่อ MM ท ีเ่ ง ยี บ
เป น็ พ เิ ศษ ซ งึ ่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดโรงแรม ช่วยให ม้ ั น่ ใจว่าม เี ส ยี งรบกวนน อ้ ยท สี ่ ดุ และการออกแบบท ีบ่ างเป น็ พ เิ ศษเพ ือ่ ประหยัด
พ ื น้ ท ี ่ให แ้ นวทางท ีเ่ ร ยี บง่ายในการส่งลมร อ้ นและลมเย น็ เข า้ ส หู่ อ้ งนอนโดยไม่รบกวนความสวยงามภายในห อ้ ง Panasonic ยังจัดเตร ยี มแผงควบคุม
ท ี ่ใชง้ านง่ายไว ้ ในแต่ละห อ้ ง เพ ือ่ ให แ้ ขกสามารถควบคุมการทำงานของเคร ือ่ งปรับอากาศไดอ้ ย่างสมบ รู ณ์ ซ งึ ่ ทำให พ้ วกเขาสามารถสร า้ งสภาพอากาศ
ท สี ่ บายสำหรับตนเองได ้
ระบบควบคุมอุณหภ มู ขิ าออกจากคอยล์ (off-coil) ท ีเ่ ป น็ เอกลักษณ์ของ Panasonic ม คี วามสำคัญอย่างย งิ ่ ต่อความสำเรจ็ ของโครงการ ไม่เพ ยี งช่วย

ใหค้ วบคุมแต่ละอุปกรณ์แยกกันเพ ือ่ เป ดิ ใชง้ านการทำความเย น็ ส่วนตัว
สำหรับแต่ละห อ้ งเท่านั น้ แต่ยงั ช่วยให ม้ ั น่ ใจว่าสามารถเพ ิม่ อุณหภ มู ิ
ของลมท ีอ่ อกจากเคร ือ่ งได ้ และสามารถตั ง้ ค่าอุณหภ มู ิใดๆ ก็ได ้
ระหว่าง 7 ถ งึ 22°C เม ือ่ ลมท ีอ่ อกจากเคร ือ่ งอุน่ กว่าจงึ ช่วยกำจัดลมเย น็
ท ีป่ ล่อยออกมาและกระแสลมเย น็ ได ้ และมั น่ ใจไดว้ า่ ตลอดทั ง้ ค นื ห อ้ ง
จะไม่เย น็ เก นิ ไป
K Club มุง่ มั น่ ท ีจ่ ะส่งเสร มิ การรับรองความยั ง่ ย นื และส่วนสำคัญของ
ข อ้ กำหนดของโครงการก็ค อื ระบบทำความเย น็ จะต อ้ งม ปี ระส ทิ ธ ภิ าพ
ดา้ นพลังงานส งู มาก ระบบ Panasonic VRF 3-Pipe ECOi MF2 ท ีต่ ดิ
ตั ง้ ไว ้ ใน K Club ไดร้ บั การปรับให เ้ หมาะสมเพ ือ่ ให เ้ อาต์พ ตุ ส งู สุดโดย
ม อี ตั ราการใช พ้ ลังงานต่ ำ ดว้ ยคะแนน COP ระดับชั น้ นำของตลาดท ี ่
4.76 และสามารถให ก้ ารทำความร อ้ นและทำความเย น็ พร อ้ มกันสำหรับ
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารไดส้ งู สุด 52 เคร ือ่ ง MF2 ยังใช พ้ ื น้ ท ี ่ในการต ดิ
ตั ง้ น อ้ ยมาก ทำให ้ Crystal Air ดำเน นิ โครงการไดง้ า่ ยมากข ึ น้
การต ดิ ตั ง้ ท ี ่ K Club ถ อื เป น็ ความท า้ ทายท สี ่ ำคัญเน ือ่ งจากข อ้ จำกัด
ดา้ นเวลา และความต อ้ งการของ K Club ท ีจ่ ะไม่ใหง้ านก่อสร า้ งรบกวน
บรรยากาศท ีห่ รูหรา บร ษิ ทั Walsh Mechanical ซ งึ ่ เป น็ ผ ูร้ บั เหมาท ี ่
ดำเน นิ โครงการน ี ม้ เี วลา 5 เด อื นในการต ดิ ตั ง้ ให แ้ ล้วเสรจ็ ใน 70 ห อ้ งซ งึ ่
เป น็ ส่วนต่อขยายใหม่ของโรงแรม แต่ระยะเวลาท ีพ่ วกเขาต อ้ งทำให ส้ ำเรจ็
นั น้ สั น้ มาก

"เพ ือ่ หล กี เล ีย่ งการรบกวนแขกและรักษาบรรยากาศอันเง ยี บสงบของโรงแรม สปา และสนามกอล์ฟ Crystal Air และ Walsh Mechanical ถ กู จำกัด
ให อ้ ย ู่ในเพ ยี งบางพ ื น้ ท ี ่ในช่วงเวลาท ีก่ ำหนด และต อ้ งรักษามลภาวะทางเส ยี งให น้ อ้ ยท สี ่ ดุ เพ ือ่ ให แ้ น่ใจว่าแขกยังคงเพล ดิ เพล นิ กับประสบการณ์
ระดับ 5 ดาวในขณะท ีก่ ารก่อสร า้ งกำลังดำเน นิ อย ู่ ผ ูร้ บั เหมาจงึ ถ กู กันออกไปเพ ือ่ ไม่ให แ้ ขกของโรงแรมมองเห น็ ดว้ ยข อ้ จำกัดในการต ดิ ตั ง้ ทั ง้ หมด
น ี ้ ระบบทำความร อ้ นและทำความเย น็ จงึ จำเป น็ ต อ้ งต ดิ ตั ง้ ง่ายและสะดวกสบาย ระบบ VRF ECOi ของ Panasonic มอบโซล ชู นั ท สี ่ มบ รู ณ์แบบเพ ือ่
ตอบสนองข อ้ กำหนดท ีเ่ ข ม้ งวดของ K Club สำหรับความต อ้ งการดา้ นการทำความร อ้ นและทำความเย น็ ของโรงแรม ได แ้ ก่: ประหยัดพลังงาน เง ยี บ
และไม่ก นิ พ ื น้ ท ี ่ และให ส้ ภาพอากาศท สี ่ บายสำหรับแขก ท สี ่ ำคัญท สี ่ ดุ ก็ค อื ระบบของ Panasonic ควบคุมไดง้ า่ ยดว้ ยแผงควบคุมท ี ่ใชง้ านง่าย
เพ ือ่ ให แ้ ขกสามารถเล อื กสภาพอากาศท ีต่ อ้ งการไดอ้ ย่างง่ายดาย
"

List of Products
·
·

Panasonic’s VRF ECOi system
Panasonic VRF 3-Pipe ECOi MF2 system

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0 2729 9000
The applicable products and solutions may diﬀer in markets.
อีเมล: ml_pat_service@th.panasonic.com
Please contact us for the further information.
เว็บไซต์: www.panasonic.com/th

