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ความเป น็มา: บา้นพกัคนชราแหง่ใหม่ในเมอืง Montcenis ในเขต Saône et Loire สรา้งข ึ น้เม ือ่ปลายป ี 2012 ม หีอ้งพกัจำนวน 85 หอ้ง ม พี ื น้ท ี ่
กวา่ 6,100 ตร.ม. ประกอบดว้ยอาคารหลายหลงั รวมถงึ 'หม ูบ่า้น' ซ ึง่เป น็ท ีพ่กัอาศยัท ีม่ หีอ้งเด ีย่วหลายหอ้งและอาคารหลกั 3 ช ั น้ ไดแ้ก่ หอ้งสว่น
กลาง สำนกังานบร หิาร และหอ้งครวั บา้นพกัคนชราแหง่น ี ร้ ูจ้กักนัในช ือ่ EHPDA (établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) บา้นพกัคนชราประเภทหน ึง่สำหรบัผ ูท้ ีต่อ้งพ ึง่พงิผ ูอ้ ืน่ ผ ูพ้กัอาศยัท ั ง้หมดมอีายมุากกวา่ 60 ป ี ม รีา่งกายไมส่มบรูณแ์ละตอ้งพบ
แพทยเ์ป น็ประจำ ภาครฐัจะดำเน นิการตรวจสอบเป น็ประจำและรบัประกนัแนวปฏบิตั ทิ ีด่ ี

ความทา้ทายของโครงการ: อาคารทั ง้หมดในการพฒันาน ี ม้ รีะดบัประส ทิธภิาพ 2005 และประส ทิธภิาพดา้นความรอ้นของ BBC สงูกวา่ RT 2005 
ถงึ 53% บา้นพกัคนชราแหง่ใหมน่ ี ้ไดร้บัความสนใจเป น็พ เิศษเก ีย่วกบัประส ทิธภิาพดา้นความรอ้นและประส ทิธภิาพดา้นพลงังาน ดงัน ั น้ตวัอาคาร
จงึไดร้บัการตดิต ั ง้ฉนวนกนัความรอ้นภายนอกท ีด่ เีย ีย่ม วตัถปุระสงคห์ลกัคอืการจำกดัการใชพ้ลงังาน และรกัษาความตอ้งการในการบำรงุรกัษา
และตน้ทนุใหต้่ ำ ดว้ยธรรมชาตขิองสถาบนัและความตอ้งการตามฤด กูาลท ีเ่ปล ีย่นแปลงของผ ูพ้กัอาศยั ระบบจะตอ้งสามารถใหก้ารทำความรอ้น
หรอืทำความเยน็ และสามารถผลติน ้ ำรอ้นได ้ ในขณะท ี ่ไวว้างใจไดก้บัประส ทิธภิาพดา้นพลงังานระดบัสงู

วธิ กีารแก ้ไข: เม ือ่ตอ้งเผช ญิกบัความทา้ทายประเภทน ี ้ ความยดืหย ุน่ของระบบไดช้ว่ยกำหนดทางเลอืกของระบบ VRF ท ี ่ใชแ้กส๊ของ Panasonic 
ECO G ระบบดงักลา่วชว่ยใหแ้น่ใจไดท้ ั ง้น ้ ำรอ้นและน ้ ำเยน็ ทำให ้ไมจ่ำเป น็ตอ้งใชอ้ปุกรณท์ำความเยน็เฉพาะท ีม่ รีะดบัเส ยีงรบกวนต่ำ ขอ้ดที ี ่
สำคญัอ ืน่ๆ ในระบบของ Panasonic คอืการใชพ้ลงังานท ีต่่ ำมากและความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการดา้นการทำความรอ้น การทำความ
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เยน็ และน ้ ำรอ้น ซ ึง่มคีวามสำคญัอยา่งย ิง่ตอ่โครงการท ีอ่ย ูอ่าศยั เชน่ บา้นพกัคนชรา

การว เิคราะหพ์ลงังานของอาคาร: ท ีบ่า้นพกัคนชรา Montcenis ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารจะจา่ยพลงังานใหเ้ครอืขา่ยหมอ้น ้ ำท ีม่ กีารใชพ้ลงังาน
ต่ำภายในพ ื น้ท ีซ่ ึง่ครอบคลมุ 75% ของความตอ้งการดา้นการทำความรอ้นของอาคาร หมอ้ตม้แกส๊แบบควบแนน่สองตวัจะใหพ้ลงังานเพ ิม่เต มิ ใน
ท ีส่ดุสามารถครอบคลมุความตอ้งการน ้ ำรอ้นเกอืบ 15% ดว้ยการก ูค้ นืพลงังานจากระบบ ECO G

ขอ้ม ลูการตดิต ั ง้
กล ุม่ผลติภณัฑ:์ ECO G
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    List of Products

·         Panasonic gas-driven VRF
·         Pansonic ECO-G
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


