
ป ั ม๊ความรอ้นช ั น้นำของตลาดจาก Panasonic ไดร้บัการตดิต ั ง้ในศนูยธ์รุกจิ Meads ในเมอืงฟารน์โบโรห ์ มณฑลแฮมปเ์ช ยีร ์ เพ ือ่ใหก้ารทำความ
รอ้นและปรบัอากาศสำหรบัเจา้ของศนูย ์ St Modwen บร ษิทัพฒันาอสงัหาร มิทรพัย ์ในกรงุลอนดอน 

ศนูยธ์รุกจิ Meads เป น็อาคารสำนกังานท ีต่กแตง่อยา่งครบครนัต ั ง้อย ู่ใจกลางยา่น Meads ของฟารน์โบโรห ์ และลอ้มรอบดว้ยรา้นคา้ปลกีรายใหญ่
และสถานท ีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ บร ษิทั Woodhouse Environmental Services ผ ูต้ดิต ั ง้ไดร้บัมอบหมายใหอ้อกแบบและตดิต ั ง้ระบบทำความรอ้นและ
ปรบัอากาศท ีป่ระหยดัพลงังานและตดิต ั ง้รวดเรว็ โดยไมร่บกวนความสวยงามของการออกแบบภายใน St Modwen เจา้ของศนูยย์งัตอ้งการใหร้ะบบ
มคีวามยดืหย ุน่เพ ยีงพอเพ ือ่ใหผ้ ูเ้ชา่ในอนาคตสามารถใชง้านได ้โดยไมต่อ้งม กีารเปล ีย่นแปลงเพ ิม่เต มิใดๆ อกี

“ขอ้กงัวลหลกัคอืการเลอืกระบบท ีป่ระหยดัพลงังาน ตดิต ั ง้งา่ยและรวดเรว็ และมคีวามยดืหย ุน่เพ ยีงพอสำหรบัเราในการปรบัการออกแบบตามความ
ตอ้งการของไซตง์าน” Trevor Woodhouse กรรมการผ ูจ้ดัการของ Woodhouse Environmental Services กลา่ว “ระบบของ Panasonic เหมาะอยา่ง
ย ิง่สำหรบัโครงการน ี ้ ดงัน ั น้สำหรบัเราจงึเป น็การตดัส นิใจท ีง่า่ยมาก ทมีงานดา้นส ิง่อำนวยความสะดวกของผ ูเ้ชา่เองกเ็หน็ดว้ยเม ือ่พวกเขามาจาก
สหรฐัอเมร กิาเพ ือ่ตรวจสอบข ั น้สดุทา้ย พวกเขาคดิวา่ยอดเย ีย่มมาก”   

Hurley Palmer Flatt สถาปนกิท ีท่ำงานในนามของผ ูเ้ชา่ซ ึง่เป น็ท ีป่ร กึษาดา้นความย ั ง่ย นืไดต้ดัส นิใจท ีจ่ะใหเ้ป ดิเผยสว่นบร กิารท ั ง้หมดโดยม ี
เพดานคอนกรตีเร ยีบอย ูด่า้นบนและพ ื น้ท ี ่โคง้ขนาดใหญอ่ย ูต่รงกลาง ส ิง่น ี ท้ำใหเ้กดิความทา้ทายเป น็พ เิศษตอ่การออกแบบระบบทำความรอ้นและ
ปรบัอากาศ เน ือ่งจากหมายความวา่ตอ้งม กีารวางแผนการวางตำแหนง่ของสว่นประกอบทั ง้หมดของระบบอยา่งรอบคอบ ซ ึง่รวมถงึชดุอปุกรณ์ 
ระบบทอ่ทาง ทอ่รอ้ยสายเคเบลิ และบร กิารระบายน ้ ำ นอกจากน ี ย้งัตอ้งจดัวางสว่นประกอบตา่งๆ อยา่งพ ถิ พี ถินัเพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบดสูอดคลอ้ง
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กนัท ั ง้หมดเพ ือ่รกัษาความสวยงามของภายใน ซ ึง่สรา้งความทา้ทายใหก้บัผ ูต้ดิต ั ง้จาก Woodhouse อกีคร ั ง้

ความทา้ทายเหลา่น ี ท้ำให ้ Woodhouse ตอ้งออกแบบระบบท ีต่ดิต ั ง้งา่ยและรวดเรว็ แตย่งัใหฟ้งักช์นัการทำงานและการควบคมุแกผ่ ู ้ใชป้ลายทาง
ดว้ย ในการทำงานรว่มกบัผ ูจ้ดัจำหนา่ย Environmental Site Supplies (ESS) พวกเขาไดร้ะบรุะบบ Panasonic ซ ึง่ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถสรา้งการ
ออกแบบท ีย่ ดืหย ุน่ท ีม่ รีะดบัประส ทิธภิาพดา้นพลงังานสงู ระบบปรบัอากาศของ Panasonic ยงัเป น็ผ ูน้ำในอตุสาหกรรมดว้ยระดบัเส ยีงรบกวน
ต่ำ ซ ึง่ชว่ยเพ ิม่คณุคา่ในการใชง้านในโครงการสำนกังานดงักลา่ว เน ือ่งจากไมร่บกวนบรรยากาศท ีส่งบสขุและม ปีระส ทิธ ผิล Woodhouse ไดต้ดิต ั ง้
ระบบ Panasonic ชนดิ 3 ทอ่ ECOi MF2 VRF สองระบบ ซ ึง่เป น็ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารท ีม่ ปีระส ทิธภิาพสงูสดุท ีส่ามารถทำความรอ้นและ
ทำความเยน็ไดพ้รอ้มกนั และตดิต ั ง้และบำรงุรกัษางา่ย พวกเขาไดต้ดิต ั ง้ชดุอปุกรณช์นดิตอ่ทอ่แบบซอ่น Panasonic S-36MF2E5 หลายชดุ และชดุ
อปุกรณแ์บบตดิผนงั S-36MK1E5 หน ึง่ชดุไวภ้ายในสำนกังาน เพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามสไตลก์ารออกแบบท ีก่ำหนดโดยสถาปนกิ

Woodhouse ไดต้ดิต ั ง้ CZ-256ESMC2 ซ ึง่เป น็ตวัควบคมุหนา้จอสมัผสัข ั น้สงูผา่นเวบ็ท ี ่ใหก้ารควบคมุจากสว่นกลางแกผ่ ู ้ใชท้ ีก่ำหนด เพ ือ่ให ้
แน่ใจวา่ม กีารทำความรอ้นและการปรบัอากาศตามโซนท ีแ่มน่ยำ ฟงักช์นัน ี ย้งัชว่ยใหแ้น่ใจวา่บคุคลท ี ่ไม่ไดร้บัอนญุาตไมส่ามารถรบกวนระบบได ้
โดยการเปล ีย่นแปลงการต ั ง้คา่อณุหภ มู ิ บร ษิทัยงัไดต้ดิต ั ง้ชดุอปุกรณแ์ลกเปล ีย่นความรอ้นหลายชดุ ซ ึง่ชว่ยปรบัปรงุตน้ทนุการดำเน นิงานโดยลด
ภาระในชดุปรบัอากาศลงประมาณ 20% และยงัชว่ยใหอ้ากาศท ีส่ะอาดมากข ึ น้เขา้ส ูภ่ายในอาคารอกีดว้ย

"ระบบของ Panasonic ท ีต่ดิต ั ง้ในโครงการน ี ป้ระกอบดว้ยกล ุม่ผลติภณัฑท์ ีล่ ้ ำสมยัท ีส่ดุของแบรนด์ ชดุอปุกรณภ์ายในอาคารท ีก่ำหนดโดย 
Woodhouse น ั น้งา่ยตอ่การตดิต ั ง้และบำรงุรกัษา และท ีส่ำคญัอยา่งย ิง่สำหรบัสภาพแวดลอ้มในสำนกังาน ม รีะดบัเส ยีงต่ ำท ี ่ไมม่ ีใครเทยีบใน
อตุสาหกรรม ซ ึง่หมายความวา่ม กีารรบกวนนอ้ยท ีส่ดุ ตวัควบคมุอจัฉร ยิะชว่ยใหม้คีวามยดืหย ุน่ในการควบคมุของแตล่ะบคุคล โดยจำกดัอทิธ พิล
ท ีม่ ตีอ่ปจัจยัตา่งๆ เชน่ อณุหภ มู แิละระยะเวลาในการทำงาน ชดุแลกเปล ีย่นความรอ้นสามารถก ูค้ นืความรอ้นไดถ้งึ 77% จากอากาศท ีร่ะบายออก
และยงัม รีะดบัเส ยีงท ีต่่ ำมาก
"
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ท ีม่ ตีอ่ปจัจยัตา่งๆ เชน่ อณุหภ มู แิละระยะเวลาในการทำงาน ชดุแลกเปล ีย่นความรอ้นสามารถก ูค้ นืความรอ้นไดถ้งึ 77% จากอากาศท ีร่ะบายออก
และยงัม รีะดบัเส ยีงท ีต่่ ำมาก
"

    List of Products

·         Panasonic 3-Pipe ECOi MF2 VRF systems
·         Panasonic S-36MF2E5
·         Panasonic S-36MK1E5
·         Panasonic CZ-256ESMC2 touchscreen controller

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.


