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ความเป น็ มา: บ า้ นพักคนชราแห่งใหม่ในเม อื ง Montcenis ในเขต Saône et Loire สร า้ งข ึ น้ เม ือ่ ปลายป ี 2012 ม หี อ้ งพักจำนวน 85 ห อ้ ง ม พี ื น้ ท ี ่
กว่า 6,100 ตร.ม. ประกอบดว้ ยอาคารหลายหลัง รวมถ งึ 'หม บู่ า้ น' ซ งึ ่ เป น็ ท ีพ่ กั อาศัยท ีม่ หี อ้ งเด ีย่ วหลายห อ้ งและอาคารหลัก 3 ชั น้ ได แ้ ก่ ห อ้ งส่วน
กลาง สำนักงานบร หิ าร และห อ้ งครัว บ า้ นพักคนชราแห่งน ี ร้ ูจ้ กั กันในช ือ่ EHPDA (établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) บ า้ นพักคนชราประเภทหน งึ ่ สำหรับผ ู ท้ ีต่ อ้ งพ งึ ่ พ งิ ผ ูอ้ ืน่ ผ ู พ้ กั อาศัยทั ง้ หมดม อี ายุมากกว่า 60 ป ี ม รี า่ งกายไม่สมบ รู ณ์และต อ้ งพบ
แพทย์เป น็ ประจำ ภาครัฐจะดำเน นิ การตรวจสอบเป น็ ประจำและรับประกันแนวปฏ บิ ตั ทิ ดี ่ ี
ความท า้ ทายของโครงการ: อาคารทั ง้ หมดในการพัฒนาน ี ม้ รี ะดับประส ทิ ธ ภิ าพ 2005 และประส ทิ ธ ภิ าพดา้ นความร อ้ นของ BBC ส งู กว่า RT 2005
ถ งึ 53% บ า้ นพักคนชราแห่งใหม่น ี ้ ไดร้ บั ความสนใจเป น็ พ เิ ศษเก ีย่ วกับประส ทิ ธ ภิ าพดา้ นความร อ้ นและประส ทิ ธ ภิ าพดา้ นพลังงาน ดังนั น้ ตัวอาคาร
จงึ ไดร้ บั การต ดิ ตั ง้ ฉนวนกันความร อ้ นภายนอกท ดี ่ เี ย ีย่ ม วัตถุประสงค์หลักค อื การจำกัดการใช พ้ ลังงาน และรักษาความต อ้ งการในการบำรุงรักษา
และต น้ ทุนให ต้ ่ ำ ดว้ ยธรรมชาต ขิ องสถาบันและความต อ้ งการตามฤด กู าลท ีเ่ ปล ีย่ นแปลงของผ ู พ้ กั อาศัย ระบบจะต อ้ งสามารถให ก้ ารทำความร อ้ น
หร อื ทำความเย น็ และสามารถผล ติ น ้ ำร อ้ นได ้ ในขณะท ี ่ไว ว้ างใจไดก้ บั ประส ทิ ธ ภิ าพดา้ นพลังงานระดับส งู
ว ธิ กี ารแก ้ ไข: เม ือ่ ต อ้ งเผช ญ
ิ กับความท า้ ทายประเภทน ี ้ ความย ดื หยุน่ ของระบบได ช้ ว่ ยกำหนดทางเล อื กของระบบ VRF ท ี ่ใช แ้ ก๊สของ Panasonic
ECO G ระบบดังกล่าวช่วยให แ้ น่ใจได ท้ ั ง้ น ้ ำร อ้ นและน ้ ำเย น็ ทำให ้ ไม่จำเป น็ ต อ้ งใช อ้ ปุ กรณ์ทำความเย น็ เฉพาะท ีม่ รี ะดับเส ยี งรบกวนต่ ำ ข อ้ ด ที ี ่
สำคัญอ ืน่ ๆ ในระบบของ Panasonic ค อื การใช พ้ ลังงานท ีต่ ่ ำมากและความสามารถในการตอบสนองความต อ้ งการดา้ นการทำความร อ้ น การทำความ

เย น็ และน ้ ำร อ้ น ซ งึ ่ ม คี วามสำคัญอย่างย งิ ่ ต่อโครงการท ีอ่ ย อู่ าศัย เช่น บ า้ นพักคนชรา
การว เิ คราะห์พลังงานของอาคาร: ท ีบ่ า้ นพักคนชรา Montcenis ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารจะจ่ายพลังงานให เ้ คร อื ข่ายหม อ้ น ้ ำท ีม่ กี ารใช พ้ ลังงาน
ต่ ำภายในพ ื น้ ท ีซ่ งึ ่ ครอบคลุม 75% ของความต อ้ งการดา้ นการทำความร อ้ นของอาคาร หม อ้ ต ม้ แก๊สแบบควบแน่นสองตัวจะให พ้ ลังงานเพ ิม่ เต มิ ใน
ท สี ่ ดุ สามารถครอบคลุมความต อ้ งการน ้ ำร อ้ นเก อื บ 15% ดว้ ยการก คู ้ นื พลังงานจากระบบ ECO G
ข อ้ ม ลู การต ดิ ตั ง้
กลุม่ ผล ติ ภัณฑ์: ECO G
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Panasonic gas-driven VRF
Pansonic ECO-G
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