
ระบบปรบัอากาศ: VRF ECOi MF1 Series 3 ทศิทาง: 18 ระบบ
ประส ทิธภิาพการทำความเยน็: 656 kW / 186 USRT
ชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร:
ชนดิคาสเซท็ 4 ทศิทาง: 6 เคร ือ่ง
ชนดิตอ่ทอ่ แรงดนัสงูและปานกลาง: 51 เคร ือ่ง
ระบบระบายอากาศ:
ERV ZDY2 series: 46 เคร ือ่ง
ระบบควบคมุ:
ร ีโมตคอนโทรลแบบใชส้าย: 51 เคร ือ่ง
จดุตอ่ T10 สำหรบั ERV: 36 จดุ
ตวัควบคมุอจัฉร ยิะ: 2 ระบบ

Le Centurie เป น็ศนูยก์ารคา้ท ีต่ ั ง้อย ู่ในจงัหวดัปาดวัทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอติาลที ีเ่ป ดิในป ี 2012 เพ ือ่ใหเ้ขา้กบัพ ื น้ท ี ่โดยรอบท ีเ่ตม็ไป
ดว้ยอาคารประวตัศิาสตร ์ หา้งสรรพส นิคา้จงึสรา้งข ึ น้ดว้ยวสัดจุากธรรมชาต เิป น็หลกั พ ื น้ท ีก่วา่คร ึง่ของพ ื น้ท ีท่ ั ง้หมด 40,000 ตร.ม. เป น็พ ื น้ท ี ่
ขายส นิคา้ โดยม พี ื น้ท ีเ่ช งิพาณ ชิย ์ 40 แหง่ท ีจ่ำหนา่ยส นิคา้แฟช ั น่ เคร ือ่งใช ้ไฟฟา้ ของใช ้ในบา้น และผลติภณัฑเ์พ ือ่สขุภาพและความงาม
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    List of Products

·         Panasonic VRF 3-Way ECOi MF1 Series

·         Panasonic 4-Way Cassette

·         Panasonic High- & mid-static ducted

·         Panasonic ERV ZDY2 series

·         Panasonic Wired remote controller

·         Panasonic Intelligent controller

·         Panasonic T10 connection for ERV

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


