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VRF

ไม่ยากท ีจ่ ะเป น็ ม ติ รกับส งิ ่ แวดล้อม: PANASONIC มอบโซล ชู นั HVAC ท ีย่ ั ง่ ย นื ให ก้ บั อาคารสำนักงานเม อื งไบรตัน
Panasonic ไดจ้ ดั หาระบบทำความร อ้ นและทำความเย น็ ท ีม่ ปี ระส ทิ ธ ภิ าพและต ดิ ตั ง้ ง่ายให ก้ บั อาคารสำนักงานท ี ่ไดร้ บั การตกแต่งใหม่ใจกลาง
เม อื งไบรตัน Coolerway บร ษิ ทั ผ ูต้ ดิ ตั ง้ ในเม อื งเฮสต ิง้ ส์ ไดร้ ะบุกล่องควบคุมการแลกเปล ีย่ นความร อ้ นแบบมัลต ิ 3 ท ศิ ทางท ีเ่ ป น็ นวัตกรรม
ใหม่ของ Panasonic และระบบ VRF ECOi เพ ือ่ มอบโซล ชู นั ท ี ่ไม่เพ ยี งให ก้ ารทำความร อ้ นและทำความเย น็ พร อ้ มกันเท่านั น้ แต่ยงั ช่วยให พ้ นักงาน
ควบคุมไดง้ า่ ยอ กี ดว้ ย
ผ ูเ้ ช่ารายใหม่ท ีช่ ั น้ ล่างของ Lees House ซ งึ ่ เป น็ เอเจนซ ีก่ ารตลาดด จิ ทิ ลั ชั น้ นำ Net Natives ไดด้ ำเน นิ การปรับปรุงพ ื น้ ท สี ่ ำนักงานครั ง้ สำคัญ
สองแห่งเพ ือ่ สร า้ งสไตล์ท ีท่ นั สมัยและเก๋ ไก๋เช งิ อุตสาหกรรม สถาปน กิ Jeremy Diaper จาก Chalk Architecture มุง่ มั น่ ท ีจ่ ะปล่อยกระเบ ื อ้ งฝ า้
เพดานด นิ เผาดั ง้ เด มิ ไว ้ ซ งึ ่ หมายความว่าไม่สามารถซ่อนระบบทำความร อ้ นและทำความเย น็ ไว เ้ หน อื เพดานหลอกได ้ สไตล์เร ยี บง่ายเช่นน ี ช้ ว่ ย
สร า้ งสุนทร ยี ภาพทางอุตสาหกรรม เพ ือ่ ให ร้ ะบบท่อทางและชุดอุปกรณ์ของระบบทำความร อ้ นและทำความเย น็ กลายเป น็ คุณสมบัต ทิ าง
สถาป ตั ยกรรม แทนท ีจ่ ะเป น็ เพ ยี งช ิ น้ งานของเทคโนโลย ี
เม ือ่ Panasonic เป ดิ ตัวกล่องควบคุมการแลกเปล ีย่ นความร อ้ นแบบมัลต ิ HR 3 ท ศิ ทางใหม่ในช่วงปลายป ี 2015 Coolerway มองเห น็ ประโยชน์
ของผล ติ ภัณฑ์ ใหม่น ี ้ และระบุได ท้ นั ท วี า่ โครงการน ี จ้ ะไดก้ ำไรจากการต ดิ ตั ง้ ระบบเหล่าน ี ้ เม ือ่ ไดจ้ ดั หาผ่าน TF Solutions ผ ูจ้ ดั จำหน่ายของ
Panasonic แล้ว Coolerway ไดต้ ดิ ตั ง้ กล่องควบคุม HR สองชุด (หน งึ ่ ชุดในแต่ละส่วนของสำนักงาน) และเช ือ่ มต่อระบบเข า้ กับเคร ือ่ งปรับอากาศ
ชน ดิ คาสเซ ท็ 4 ท ศิ ทางของ Panasonic จำนวน 8 เคร ือ่ ง

สำหรับผ ูต้ ดิ ตั ง้ ระบบใหม่น ี จ้ ะลดระยะเวลาของโครงการลงไดอ้ ย่างมาก เน ือ่ งจากกล่องควบคุมแบบมัลต ิ HR 3 ท ศิ ทางใหม่ชว่ ยลดความจำเป น็
ในการต ดิ ตั ง้ ชุด PCB 3 ท ศิ ทางและชุดโซล นิ อยด์วาล์วโดยเฉพาะสำหรับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารแต่ละชุด นอกจากน ี ย้ งั ช่วยลดความยุง่ ยากและ
ลดต น้ ทุนและระยะเวลาในกระบวนการต ดิ ตั ง้ และการออกแบบอ กี ดว้ ย สำหรับผ ู ้ ใช ้ ข อ้ ด คี อื สามารถควบคุมชุดคาสเซ ท็ แต่ละชุดแยกกันได ้ ทำให ้
ชุดหน งึ ่ อย ู่ในโหมดทำความเย น็ ในขณะท ีอ่ กี ชุดอย ู่ในโหมดทำความร อ้ น
“การใช ก้ ล่องควบคุมแบบมัลต ิ HR ของ Panasonic ช่วยให เ้ ราลดระยะเวลาการต ดิ ตั ง้ ในไซต์งานลงไดอ้ ย่างมาก เน ือ่ งจากเราเพ ยี งแค่ต ั ง้ กล่อง
และต ดิ ตั ง้ แต่ละชุดเท่านั น้ ง่ายมากจร งิ ๆ” Greg Smith จาก Coolerway กล่าว
“นอกจากน ี ย้ งั ช่วยให ก้ ารออกแบบและการต ดิ ตั ง้ ระบบท่อทางง่ายข ึ น้ มาก เพราะม ที อ่ เช ือ่ มต่อสำหรับท่อระบบสารทำความเย น็ หลักทั ง้ สองดา้ น
ของชุดอุปกรณ์ ซ งึ ่ เป น็ นวัตกรรมท ีย่ อดเย ีย่ มอ กี อย่างหน งึ ่ เรากำลังรอท ีจ่ ะใช ช้ ดุ น ี ้ ในโครงการอ ืน่ ๆ อ กี หลายโครงการ”
Coolerway ไดต้ ดิ ตั ง้ ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร Panasonic VRF ECOi จำนวน 3 ชุด เพ ือ่ ให ก้ ารทำความร อ้ นและทำความเย น็ พร อ้ มกันใน
สำนักงานชั น้ ล่างท ี ่ไดร้ บั การตกแต่งใหม่ เน ือ่ งจากพ ื น้ ท ีห่ ลังคาม จี ำกัด ผ ูต้ ดิ ตั ง้ จงึ ต อ้ งการโซล ชู นั ท ีช่ ว่ ยประหยัดพ ื น้ ท ี ่ ชุดอุปกรณ์ของ
Panasonic ม ขี นาดกะทัดรัดท สี ่ ดุ ในตลาดและใช พ้ ื น้ ท ี ่ในการต ดิ ตั ง้ น อ้ ยมาก ดังนั น้ จงึ เป น็ ตัวเล อื กท ดี ่ ที สี ่ ดุ สำหรับโครงการน ี ้
Coolerway ได เ้ ช ือ่ มต่อตัวควบคุม Panasonic CZ-RTC4 เข า้ กับชุดอุปกรณ์แต่ละชุดเพ ือ่ เป ดิ ใชง้ านการควบคุมเฉพาะส่วนในชุดคาสเซ ท็ แต่ละ
ชุด ซ งึ ่ ทำให พ้ นักงานม ตี วั เล อื กมากมายในการควบคุมสภาพแวดล้อมของตน รวมถ งึ การเปล ีย่ นอุณหภ มู ิ ความเรว็ พัดลม และท ศิ ทางกระแสลม
รวมถ งึ การตั ง้ โปรแกรมฟ งั ก์ช นั รายสัปดาห์ CZ-RTC4 ใชง้ านง่ายมาก ช่วยให พ้ นักงานท ี ่ไม่ม ปี ระสบการณ์เก ีย่ วกับโซล ชู นั การทำความร อ้ นและ
ทำความเย น็ สามารถปรับอุณหภ มู ิให เ้ หมาะกับความต อ้ งการไดอ้ ย่างง่ายดาย และสร า้ งสภาพแวดล้อมท สี ่ บายสำหรับพนักงานทุกคน
โซล ชู นั การทำความร อ้ นและทำความเย น็ ท ีม่ ปี ระส ทิ ธ ภิ าพและย ดื หยุน่ ของ Panasonic ได พ้ สิ จู น์ความสำเรจ็ ครั ง้ ใหญ่ในสำนักงานเม อื งไบรตัน
ท ี ่ไดร้ บั การตกแต่งใหม่ โดยให ส้ ภาพแวดล้อมการทำงานท สี ่ บายสำหรับพนักงาน และม สี ว่ นช่วยให เ้ ก ดิ สุนทร ยี ภาพทางอุตสาหกรรมท ีเ่ ร ยี บง่ายใน
สำนักงานท ีท่ นั สมัย เทคโนโลย ชี ั น้ นำของตลาด ได แ้ ก่ กล่องควบคุมการแลกเปล ีย่ นความร อ้ น 3 ท ศิ ทาง ช่วยให ม้ ั น่ ใจไดว้ า่ Coolerway จะดำเน นิ
โครงการน ี ้ ให แ้ ล้วเสรจ็ อย่างรวดเรว็ และง่ายดาย

List of Products
·
·
·

Panasonic 3-way Multi Heat Recovery Control Boxes
Panasonic VRF ECOi system
Panasonic CZ-RTC4 controller
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