
กล ุม่ผลติภณัฑร์ะบบก ึง่อตุสาหกรรม Panasonic PACi Elite ไดร้บัการพฒันาข ึ น้เพ ือ่เป น็ผ ูน้ำดา้นเคร ือ่งปรบัอากาศคณุภาพสำหรบัสภาพ
แวดลอ้มเชงิพาณ ชิย ์ กล ุม่ผลติภณัฑ ์ Elite เป น็ท ีแ่พรห่ลายในการใชง้านท ีอ่ณุหภ มู ติ่ ำ รวมถงึหอ้งเกบ็ไวน ์ หอ้งเซ ริฟ์เวอร ์ และพ ื น้ท ีจ่ดัเกบ็
อาหาร ดว้ยอปุกรณท์ ีผ่า่นการรบัรอง ErP ซ ึง่มคีะแนนระดบั SCOP A++ และความสามารถในการทำความเยน็ท ีย่อดเย ีย่ม 

ดว้ยเทคโนโลย นี ี ท้ำใหก้ล ุม่ผลติภณัฑ ์ Panasonic PACi Elite ไดร้บัการตดิต ั ง้ในรา้นขนม "Le Dolcezze" ในเมอืงซานลาซซาโร ประเทศอติาล ี

รา้น “Le Dolcezze” ท ีข่ ึ น้ช ือ่ในเร ือ่งขนมอบสไตลเ์นเป ลิสต์อ้งการโซลชูนัท ีท่นทาน มคีณุภาพสงู และเช ือ่ถอืได ้ ซ ึง่จะใหก้ารทำความรอ้นและ
ทำความเยน็ท ีส่ม่ ำเสมอภายในรา้นคา้ หอ้งเกบ็ของ และในหอ้งครวัท ีเ่ตร ยีมขนมอบสดใหม่

ตวัอาคารกอ่นหนา้น ี ม้ รีะบบปรบัอากาศสำหรบัท ีพ่กัอาศยั อปุกรณน์ ี ้ไมส่ามารถตอบสนองและรกัษาอณุหภ มูภิายในท ีต่อ้งการไวท้ ี ่ 15°C ซ ึง่
มคีวามสำคญัตอ่การจดัเกบ็และการเกบ็รกัษาวตัถดุ บิ เป น็ผลให ้ในฤด รูอ้นท ีร่อ้นเป น็พ เิศษในป ี 2015 เจา้ของรา้นประสบความสญูเส ยีคร ั ง้
ใหญ่ เน ือ่งจากการเส ือ่มคณุภาพของผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะชอ็กโกแลตซ ึง่ใช ้ในการทำเคก้สด

Mariani SRL บร ษิทัผ ูต้ดิต ั ง้ไดก้ำหนดและตดิต ั ง้กล ุม่ผลติภณัฑ ์ Panasonic PACi Elite เพ ือ่มอบโซลชูนัการปรบัอากาศท ีน่า่เช ือ่ถอื ม ี
ประส ทิธภิาพสงู และประหยดัพลงังาน  

ชดุอปุกรณภ์ายในท ีม่ อีย ูถ่ กูแทนท ีด่ว้ยระบบ Panasonic PACi Elite ซ งิเกลิสปลติ ซ ึง่เป น็โซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุท ีม่ ขีอ้กำหนดสำหรบัอณุหภ มู ติ ั ง้แต่ 
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8°C ถงึ 24°C ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารเพ ยีงชดุเดยีวใหค้วามสามารถในการทำความเยน็ต ั ง้แต่ 4.9kW ถงึ 18.5kW และม ฟีงักช์นั 
“หอ้งเกบ็ไวน”์ โดยเฉพาะ คณุสมบตั นิ ี ้ไดร้บัการพฒันาข ึ น้โดยเฉพาะสำหรบัการใชง้านเชงิพาณ ชิยห์ร อือตุสาหกรรม เชน่ “Le Dolcezze” ท ี ่
จำเป น็ตอ้งม กีารรกัษาอณุหภ มู ิใหเ้ยน็อยา่งสม่ำเสมอ 

นอกจากน ี ้ ชดุอปุกรณย์งัม เีทคโนโลย ี DC อนิเวอรเ์ตอร ์ ซ ึง่ชว่ยลดการสญูเส ยีพลงังาน และสารทำความเยน็ R410A เพ ือ่ลดการปลอ่ย CO2 
ของเคร ือ่ง ชดุอปุกรณน์ ีค้วบคมุผา่นร ีโมตคอนโทรล CZ-RTC5 ของ Panasonic ทำใหผ้ ู ้ใชส้ามารถตรวจสอบและรกัษาอณุหภ มู อิากาศให ้
สม่ ำเสมอ คณุสมบตั นิ ี ช้ว่ยใหม้ ั น่ใจวา่เจา้ของสามารถต ั ง้อณุหภ มูภิายในอาคารท ีต่อ้งการเพ ือ่รกัษาวตัถดุ บิได ้   

โซลชูนั Panasonic PACi
กล ุม่ผลติภณัฑ ์ Panasonic PACi Elite มคีณุสมบตั มิากมายท ีท่ำใหเ้ป น็โซลชูนัท ีส่มบ รูณแ์บบสำหรบัความตอ้งการเชงิพาณ ชิยแ์ละตามฤด กูาล
ท ีท่า้ทาย ชดุอปุกรณน์ ี ้ไมเ่พ ยีงสามารถใหก้ารทำความเยน็อยา่งตอ่เน ือ่งขณะอณุหภ มูภิายนอกสงูถงึ 46°C เทา่น ั น้ แตย่งัใหก้ารทำความรอ้น
เม ือ่อณุหภ มูภิายนอกต่ำลงถงึ -20°C และการทำความเยน็เม ือ่อณุหภ มูภิายนอกลดลงถงึ -15°C

ดว้ยประส ทิธภิาพดา้นพลงังานท ีย่อดเย ีย่ม ระบบน ี ้ไดร้บัการจดัอนัดบัใหด้ ที ีส่ดุในระดบัเดยีวกนั (SEER A++ / SCOP A+) และเทคโนโลยอี นิ
เวอรเ์ตอรช์ว่ยลดการใชพ้ลงังานและตน้ทนุการดำเน นิงานลง 20% เม ือ่รวมกบัการใชก้า๊ซ R410A เพ ือ่ลดการปลอ่ย CO2 ของเคร ือ่ง ทำใหม้ ั น่ใจ
ไดว้า่โซลชูนั PACi ของ Panasonic มอบประส ทิธภิาพช ั น้นำของตลาด

ร ุน่ลา่สดุในซ รี สีน์ ี ้ไมเ่พ ยีงสรา้งข ึ น้ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมสงูสดุเพ ือ่รบัประกนัประส ทิธภิาพสงูสดุเทา่น ั น้ แตย่งัม นี ้ ำหนกัเบาอกีดว้ย ชดุ
อปุกรณเ์หลา่น ีต้ดิต ั ง้งา่ยมากเน ือ่งจากการออกแบบท ีเ่พร ยีวบางและกะทดัรดั  

อปุกรณค์วบคมุ CZ-RTC5 ของ Panasonic
ร ีโมตคอนโทรลแบบใชส้าย CZ-RTC5 ของ Panasonic ม เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัเน ือ่งจากการออกแบบท ีห่รหูรา การควบคมุการทำงานตามตอ้งการ 
และการแสดงผลการใชพ้ลงังานท ีเ่ป น็ปจัจบุนั ขอ้ม ลูการทำงานจะแสดงบนหนา้จอในตวัเคร ือ่งเป น็รปูภาพเพ ือ่ใหท้ราบถงึการใชพ้ลงังานได ้
ทนัท ี ขอ้ความแสดงผลม ีใหเ้ลอืก 5 ภาษา (อติาล ี องักฤษ เยอรมนั ฝร ั ง่เศส และสเปน) และจอแสดงผลแบบเร อืงแสงชว่ยใหม้องเหน็ไดง้า่ยแม ้
ในท ีม่ ดืหร อืม แีสงนอ้ย คณุสมบตั หิลกัของ CZ-RTC5 ไดแ้ก่ ความสามารถในการต ั ง้โปรแกรมตวัจบัเวลา การเลอืกการต ั ง้คา่ภายในอาคาร และ
การแสดงผลการใชพ้ลงังาน
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    List of Products

·         Panasonic PACi Elite range of semi-industrial systems
·         Panasonic CZ-RTC5 Control

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
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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.


