Air Conditioning | Case Studies

PROJECT

Monument Hotel

CLIENT

MARKET / TIME

Monument Hotel
APPLICATION

Hotels

Spain /
RANGE

VRF

เครด ติ ภาพ: Rafael Vargas
โรงแรม Monument โรงแรมระดับ 5 ดาวตั ง้ อย ู่ในอาคารเก่าแก่บนถนน Paseo de Gracia ย่านหรูหราในบาร์เซโลนาเพ งิ ่ เป ดิ ใหม่หลังจากการปรับปรุง
ครั ง้ ใหญ่ โรงแรมท ีม่ ชี ือ่ เส ยี งแห่งน ี ม้ มี าตรฐานท ีเ่ ข ม้ งวดเก ีย่ วกับโครงการปรับปรุงใหม่ รวมถ งึ ข อ้ กำหนดเฉพาะสำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร
ซ งึ ่ จะต อ้ งช่วยเสร มิ การออกแบบภายในท ีน่ า่ ประทับใจ
IJT Instalaciones ผ ูต้ ดิ ตั ง้ ในบาร์เซโลนาได เ้ ล อื กโซล ชู นั ระบบแลกเปล ีย่ นความร อ้ น ECOi VRF ของ Panasonic เน ือ่ งจากให ก้ ารทำความร อ้ นและ
ทำความเย น็ ท ีม่ ปี ระส ทิ ธ ภิ าพส งู การต ดิ ตั ง้ ท ี ่ไม่ก นิ พ ื น้ ท ี ่ และความสามารถในการประหยัดพลังงาน
โรงแรม Monument ท สี ่ วยงามและเป น็ ส่วนหน งึ ่ ของ Preferred Hotels & Resorts Collection ตั ง้ อย ู่ในปราสาทสไตล์น ีโอโกธ คิ ซ งึ ่ ย อ้ นหลังกลับไป
ไดถ้ งึ ป ี 1896 โรงแรมน ี ต้ ั ง้ อย ู่ในใจกลางย่านการคา้ แหล่งท่องเท ีย่ ว ศ นู ย์กลางวัฒนธรรม และย่านธุรก จิ ของเม อื งบนถนน Paseo de Gracia ซ งึ ่ เป น็
หน งึ ่ ในถนนท ีพ่ เิ ศษสุดในบาร์เซโลนา
ภายนอกอาคารม ซี ุม้ หลากส สี นั ซ งึ ่ เป น็ หน งึ ่ ในงานศ ลิ ปะท ีน่ า่ ประทับใจมากท สี ่ ดุ บนถนน Paseo de Gracia ท สี ่ ร า้ งข ึ น้ จากการผสมผสานของ
วัสดุตา่ งๆ เช่น อ ฐิ ห นิ เซราม กิ และเหล็กดัด ภายในอาคารม กี ารผสมผสานระหว่างพ ื น้ ท ีแ่ ละองค์ประกอบสมัยใหม่โดยเน น้ ท ีแ่ สงและพ ื น้ ผ วิ ทำให ้
เก ดิ การตกแต่งภายในท ีน่ า่ สนใจ สร า้ งสรรค์ โดยสถาปน กิ Oscar Tusquets, Carles Bassó และ Tote Moreno ร่วมกับนักออกแบบภายใน Mercè
Borrell

โรงแรม Monument ม หี อ้ งพักและห อ้ งสว ที แบบเอ็กซ์คล ซู ฟี 84 ห อ้ ง ซ งึ ่ ม ขี นาดแตกต่างกันไปตั ง้ แต่ 24 ตร.ม. ถ งึ 85 ตร.ม. ออกแบบมาเพ ือ่ แสดง
ความกว า้ งขวางและความเจ ดิ จา้ ของอาคารดว้ ยเพดานส งู และหน า้ ต่างบานใหญ่ การออกแบบภายในของแต่ละห อ้ งม รี ายละเอ ยี ดของงานก่ออ ฐิ บน
ผนัง พ ื น้ ไม ้ โอ๊ค และเฟอร์น เิ จอร์ท ีท่ ำจากวัสดุธรรมชาต ซิ งึ ่ ใหค้ วามอบอุน่ ความกลมกล นื และความสบายตาอย่างย งิ ่
สำหรับโครงการปรับปรุงใหม่ ระบบปรับอากาศจะต อ้ งผสานรวมกับด ีไซน์ของโรงแรมไดอ้ ย่างลงตัว โดยอุปกรณ์ตา่ งๆ ถ กู ซ่อนไวอ้ ย่างแนบเน ยี นภายใน
โครงสร า้ งภายใน
ความหรูหราและสบายพร อ้ มประส ทิ ธ ภิ าพส งู สุด
IJT Instalaciones ทำงานอย่างใกล้ช ดิ กับว ศิ วกร RF2 ในการต ดิ ตั ง้ ระบบปรับอากาศ ECOi VRF ของ Panasonic เพ ือ่ ให บ้ ร กิ ารห อ้ งนอนในโรงแรม
ทั ง้ หมดห า้ ชั น้ ระบบ ECOi VRF ออกแบบมาเพ ือ่ มอบความสบายส งู สุดสำหรับแขกผ ูเ้ ข า้ พัก ระบบน ี เ้ หมาะอย่างย งิ ่ สำหรับโครงการเช งิ พาณ ชิ ย์
ขนาดใหญ่ ดว้ ยการออกแบบท ีป่ รับเปล ีย่ นได แ้ ละคุณสมบัต ดิ า้ นการประหยัดพลังงาน ECOi VRF ยังม คี วามสามารถในการทำความร อ้ นและทำความ
เย น็ พร อ้ มกัน ซ งึ ่ ช่วยประหยัดทั ง้ พลังงานและค่าใช จ้ า่ ย เน ือ่ งจากสามารถแยกอากาศอุน่ ท ีเ่ ก ดิ ข ึ น้ ในระหว่างการทำงานออกมาแล้วจ่ายไปยังพ ื น้ ท ี ่
ส่วนอ ืน่ ๆ ของโรงแรมเพ ือ่ การทำความร อ้ นได ้ การถ่ายเทความร อ้ นท ีเ่ ป น็ ม ติ รกับส งิ ่ แวดล้อมเช่นน ี ย้ งั ช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ดา้ นความยั ง่ ย นื
โดยรวมของโรงแรมอ กี ดว้ ย
ย งิ ่ ไปกว่านั น้ อุปกรณ์ภายนอกอาคารของ ECOi VRF ม ขี นาดกะทัดรัดมากเพ ยี ง 1 ตร.ม. ต่อเคร ือ่ ง และต อ้ งการพ ื น้ ท ีร่ ะหว่างแต่ละเคร ือ่ งเพ ยี ง
10 ซม. เท่านั น้ ซ งึ ่ ก นิ พ ื น้ ท ีเ่ พ ยี งหน งึ ่ ในสามของพ ื น้ ท ีร่ ะบบไฮดรอล กิ ทั ว่ ไป ส งิ ่ น ี เ้ ป น็ ประโยชน์อย่างย งิ ่ สำหรับโรงแรมอย่างเช่น Monument ซ งึ ่
ตั ง้ อย ู่ใจกลางเม อื งท ีพ่ ลุกพล่าน ซ งึ ่ ม พี ื น้ ท ภี ่ ายนอกน อ้ ยท สี ่ ดุ การต ดิ ตั ง้ ภายนอกอาคารทั ง้ หมดประกอบดว้ ยชุดป ั ม๊ ความร อ้ นภายนอกอาคาร
ECOi ส ีช่ ดุ และชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร ECOi VRF จำนวน 12 ชุด ท ีม่ รี ะบบแลกเปล ีย่ นความร อ้ น
ภายในห อ้ งพักแต่ละห อ้ งของโรงแรมไดร้ บั การต ดิ ตั ง้ ชุดแรงดันสถ ติ แบบปรับได ้ M1 ท ีบ่ างเป น็ พ เิ ศษซ งึ ่ ม รี ะดับเส ยี งท ีเ่ ง ยี บมากเพ ยี ง 25dB ชุด
อุปกรณ์ท ีบ่ างและไม่ก นิ พ ื น้ ท ีเ่ หล่าน ี ้ ไดร้ บั การต ดิ ตั ง้ ไวภ้ ายในเพดานหลอกท ีแ่ คบมากเพ ือ่ ไม่ให ร้ บกวนการตกแต่งภายใน
ในส่วนท ีเ่ หล อื ของอาคารซ งึ ่ ม เี พดานค่อนข า้ งต่ ำ ม กี ารต ดิ ตั ง้ ชุดอุปกรณ์ R1 ชน ดิ ตั ง้ พ ื น้ แบบซ่อนไว ้ ในพ ื น้ ท ีร่ อบนอกเพ ือ่ ให เ้ คร ือ่ งปรับอากาศ
ทำงานได เ้ ต็มกำลังและม ปี ระส ทิ ธ ภิ าพ ชุดอุปกรณ์ R1 ไดร้ บั การต ดิ ตั ง้ โดยไม่ม สี งิ ่ ห่อหุม้ ดังนั น้ จงึ ถ กู ซ่อนไวอ้ ย่างม ดิ ช ดิ ภายในส่วนตกแต่งท ีม่ ี
อย ู่
ระบบควบคุมอัจฉร ยิ ะ
เคร ือ่ งปรับอากาศของโรงแรมไดร้ บั การจัดการดว้ ยระบบควบคุมโรงแรมอัจฉร ยิ ะของ Panasonic ซ งึ ่ ช่วยให ส้ ามารถควบคุมอุณหภ มู ภิ ายในห อ้ งได ้
อย่างอ สิ ระ ขณะเด ยี วกันก็เช ือ่ มต่อกับแผนกต อ้ นรับของโรงแรมเพ ือ่ ประส ทิ ธ ภิ าพและการควบคุมท ดี ่ ขี ึ น้
เทอร์ โมสตัทด จิ ทิ ลั หน งึ ่ ตัวท ีต่ ดิ ตั ง้ อย ู่ในแต่ละห อ้ งช่วยให แ้ ขกสามารถจัดการทั ง้ เคร ือ่ งปรับอากาศภายในอาคารและระบบทำความร อ้ นในห อ้ งน ้ ำ
ได ้ นอกจากน ี ย้ งั สามารถตั ง้ ค่าตัวควบคุมไวล้ ว่ งหน า้ ไดด้ ว้ ยระดับอุณหภ มู ติ ่ ำสุดและส งู สุดและสถานการณ์เฉพาะ เช่น 'ว่าง', 'ไม่วา่ ง' หร อื 'กลางวัน'
และ 'กลางค นื '
แม ว้ า่ ห อ้ งพักของโรงแรมจะเหม อื นควบคุมดว้ ยเทอร์ โมสตัทด จิ ทิ ลั แบบเร ยี บง่ายธรรมดา แต่ระบบท สี ่ มบ รู ณ์น ั น้ ซับซ อ้ นกว่ามาก เทอร์ โมสตัทภายใน
ห อ้ งจะเช ือ่ มโยงกับระบบควบคุมคลาวด์บนอ นิ เทอร์เนต็ KNX ผ่านอะแดปเตอร์ Panasonic CZ-CFUNC2 ซ งึ ่ รวมศ นู ย์การควบคุมทั ง้ หมดของเท
อร์ โมสตัททุกตัว ดว้ ยระบบการจัดการแบบรวมศ นู ย์น ี ้ ผ ูจ้ ดั การฝ่ายส งิ ่ อำนวยและอาคารสามารถตรวจสอบการใช พ้ ลังงานทั ว่ ทั ง้ โรงแรม และเพ ิม่
ประส ทิ ธ ภิ าพและประหยัดค่าใช จ้ า่ ยไดส้ งู สุด
องค์ประกอบอย่างอ ืน่ ท สี ่ ามารถรวมเข า้ กับระบบควบคุมคลาวด์ KNX ไดก้ ค็ อื ระบบการจองห อ้ งพัก ดว้ ยคุณสมบัต นิ ี ้ ผ ู ้ ใช ส้ ามารถกำหนดสถานะ
ห อ้ งท ีต่ า่ งกัน เช่น "ห อ้ งท ีเ่ ง ยี บ" และ "ห อ้ งท ี ่ไม่ไดจ้ อง" เม ือ่ รวมข อ้ ม ลู น ี เ้ ข า้ กับสถานะ “ห อ้ งไม่วา่ ง” และ “ห อ้ งว่าง” ผ่านระบบค ยี ก์ าร์ดอัจฉร ยิ ะ
ผ ู ้ ใช ส้ ามารถกำหนดตารางการตั ง้ ค่าสำหรับแต่ละสถานการณ์ ได ้ ซ งึ ่ ช่วยให พ้ วกเขาสามารถเพ ิม่ ความสะดวกสบายและการประหยัดได ้
ณ โรงแรม Monument แห่งน ี ้ Panasonic ไดส้ ง่ มอบโซล ชู นั ท ีย่ ั ง่ ย นื และคุม้ ค่า ดว้ ยการผสมผสานท ีป่ ระสบความสำเรจ็ ระหว่างเคร ือ่ งปรับอากาศ
ประส ทิ ธ ภิ าพส งู และระบบควบคุมคลาวด์อจั ฉร ยิ ะ การต ดิ ตั ง้ ท สี ่ มบ รู ณ์แบบน ี ้ ไม่เพ ยี งช่วยประหยัดค่าใช จ้ า่ ยและพลังงานในระยะยาวเท่านั น้ แต่ยงั
รวมถ งึ อุปกรณ์ต ดิ ตั ง้ ท ี ่ไม่ก นิ พ ื น้ ท ีซ่ งึ ่ ผสมผสานอย่างลงตัวกับการออกแบบภายในท สี ่ วยงามของโรงแรมอ กี ดว้ ย

คี ่ ล กิ ท ีน่ ีเ่ พ ือ่ ด ขู อ้ ม ลู เพ ิม่ เต มิ เก ีย่ วกับโซล ชู นั โรงแรมของ Panasonic
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·
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