
เครดติภาพ: Rafael Vargas
โรงแรม Monument โรงแรมระดบั 5 ดาวต ั ง้อย ู่ในอาคารเกา่แกบ่นถนน Paseo de Gracia ยา่นหรหูราในบารเ์ซโลนาเพ ิง่เป ดิใหมห่ลงัจากการปรบัปรงุ
คร ั ง้ใหญ่ โรงแรมท ีม่ ชี ือ่เส ยีงแหง่น ี ม้ มีาตรฐานท ีเ่ขม้งวดเก ีย่วกบัโครงการปรบัปรงุใหม่ รวมถงึขอ้กำหนดเฉพาะสำหรบัระบบปรบัอากาศของอาคาร
ซ ึง่จะตอ้งชว่ยเสร มิการออกแบบภายในท ีน่า่ประทบัใจ 

IJT Instalaciones ผ ูต้ดิต ั ง้ในบารเ์ซโลนาไดเ้ลอืกโซลชูนัระบบแลกเปล ีย่นความรอ้น ECOi VRF ของ Panasonic เน ือ่งจากใหก้ารทำความรอ้นและ
ทำความเยน็ท ีม่ ปีระส ทิธภิาพสงู การตดิต ั ง้ท ี ่ไมก่ นิพ ื น้ท ี  ่และความสามารถในการประหยดัพลงังาน

โรงแรม Monument ท ีส่วยงามและเป น็สว่นหน ึง่ของ Preferred Hotels & Resorts Collection ต ั ง้อย ู่ในปราสาทสไตลน์ ีโอโกธคิซ ึง่ยอ้นหลงักลบัไป
ไดถ้งึป ี 1896 โรงแรมน ีต้ ั ง้อย ู่ในใจกลางยา่นการคา้ แหลง่ทอ่งเท ีย่ว ศนูยก์ลางวฒันธรรม และยา่นธรุกจิของเมอืงบนถนน Paseo de Gracia ซ ึง่เป น็
หน ึง่ในถนนท ีพ่ เิศษสดุในบารเ์ซโลนา   

ภายนอกอาคารม ซี ุม้หลากสสีนั ซ ึง่เป น็หน ึง่ในงานศ ลิปะท ีน่า่ประทบัใจมากท ีส่ดุบนถนน Paseo de Gracia ท ีส่รา้งข ึ น้จากการผสมผสานของ
วสัดตุา่งๆ เชน่ อฐิ ห นิ เซราม กิ และเหลก็ดดั ภายในอาคารม กีารผสมผสานระหวา่งพ ื น้ท ีแ่ละองคป์ระกอบสมยัใหม่โดยเนน้ท ีแ่สงและพ ื น้ผ วิ ทำให ้
เกดิการตกแตง่ภายในท ีน่า่สนใจ สรา้งสรรค์โดยสถาปนกิ Oscar Tusquets, Carles Bassó และ Tote Moreno รว่มกบันกัออกแบบภายใน Mercè 
Borrell

Monument Hotel
PROJECT CLIENT

APPLICATION

Hotels

RANGE

VRF

Monument Hotel

MARKET / TIME

Spain / 

โรงแรม Monument ม หีอ้งพกัและหอ้งสวทีแบบเอก็ซค์ลซู ฟี 84 หอ้ง ซ ึง่ม ขีนาดแตกตา่งกนัไปต ั ง้แต่ 24 ตร.ม. ถงึ 85 ตร.ม. ออกแบบมาเพ ือ่แสดง
ความกวา้งขวางและความเจดิจา้ของอาคารดว้ยเพดานสงูและหนา้ตา่งบานใหญ่ การออกแบบภายในของแตล่ะหอ้งม รีายละเอยีดของงานกอ่อฐิบน
ผนงั พ ื น้ไม ้โอค๊ และเฟอรน์ เิจอรท์ ีท่ำจากวสัดธุรรมชาตซิ ึง่ใหค้วามอบอ ุน่ ความกลมกลนื และความสบายตาอยา่งย ิง่  

สำหรบัโครงการปรบัปรงุใหม่ ระบบปรบัอากาศจะตอ้งผสานรวมกบัด ีไซนข์องโรงแรมไดอ้ยา่งลงตวั โดยอปุกรณต์า่งๆ ถ กูซอ่นไวอ้ยา่งแนบเน ยีนภายใน
โครงสรา้งภายใน

ความหรหูราและสบายพรอ้มประส ทิธภิาพสงูสดุ
IJT Instalaciones ทำงานอยา่งใกลช้ ดิกบัวศิวกร RF2 ในการตดิต ั ง้ระบบปรบัอากาศ ECOi VRF ของ Panasonic เพ ือ่ใหบ้ร กิารหอ้งนอนในโรงแรม
ทั ง้หมดหา้ช ั น้ ระบบ ECOi VRF ออกแบบมาเพ ือ่มอบความสบายสงูสดุสำหรบัแขกผ ูเ้ขา้พกั ระบบน ี เ้หมาะอยา่งย ิง่สำหรบัโครงการเชงิพาณ ชิย ์
ขนาดใหญ่ ดว้ยการออกแบบท ีป่รบัเปล ีย่นไดแ้ละคณุสมบตัดิา้นการประหยดัพลงังาน ECOi VRF ยงัมคีวามสามารถในการทำความรอ้นและทำความ
เยน็พรอ้มกนั ซ ึง่ชว่ยประหยดัท ั ง้พลงังานและคา่ใชจ้า่ย เน ือ่งจากสามารถแยกอากาศอ ุน่ท ีเ่กดิข ึ น้ในระหวา่งการทำงานออกมาแลว้จา่ยไปยงัพ ื น้ท ี ่
สว่นอ ืน่ๆ ของโรงแรมเพ ือ่การทำความรอ้นได ้ การถา่ยเทความรอ้นท ีเ่ป น็มติรกบัส ิง่แวดลอ้มเชน่น ี ย้งัชว่ยสนบัสนนุวตัถปุระสงคด์า้นความย ั ง่ย นื
โดยรวมของโรงแรมอกีดว้ย

ย ิง่ไปกวา่น ั น้ อปุกรณภ์ายนอกอาคารของ ECOi VRF ม ขีนาดกะทดัรดัมากเพ ยีง 1 ตร.ม. ตอ่เคร ือ่ง และตอ้งการพ ื น้ท ีร่ะหวา่งแตล่ะเคร ือ่งเพ ยีง 
10 ซม. เทา่น ั น้ ซ ึง่ก นิพ ื น้ท ีเ่พ ยีงหน ึง่ในสามของพ ื น้ท ีร่ะบบไฮดรอลกิท ั ว่ไป ส ิง่น ี เ้ป น็ประโยชนอ์ยา่งย ิง่สำหรบัโรงแรมอยา่งเชน่ Monument ซ ึง่
ต ั ง้อย ู่ใจกลางเมอืงท ีพ่ลกุพลา่น ซ ึง่ม พี ื น้ท ีภ่ายนอกนอ้ยท ีส่ดุ การตดิต ั ง้ภายนอกอาคารทั ง้หมดประกอบดว้ยชดุป ั ม๊ความรอ้นภายนอกอาคาร 
ECOi ส ีช่ดุ และชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคาร ECOi VRF จำนวน 12 ชดุ ท ีม่ รีะบบแลกเปล ีย่นความรอ้น 

ภายในหอ้งพกัแตล่ะหอ้งของโรงแรมไดร้บัการตดิต ั ง้ชดุแรงดนัสถติแบบปรบัได ้ M1 ท ีบ่างเป น็พ เิศษซ ึง่ม รีะดบัเส ยีงท ีเ่ง ยีบมากเพ ยีง 25dB ชดุ
อปุกรณท์ ีบ่างและไมก่ นิพ ื น้ท ีเ่หลา่น ี ้ไดร้บัการตดิต ั ง้ไวภ้ายในเพดานหลอกท ีแ่คบมากเพ ือ่ไม่ใหร้บกวนการตกแตง่ภายใน

ในสว่นท ีเ่หลอืของอาคารซ ึง่ม เีพดานคอ่นขา้งต่ ำ ม กีารตดิต ั ง้ชดุอปุกรณ์ R1 ชนดิต ั ง้พ ื น้แบบซอ่นไว ้ในพ ื น้ท ีร่อบนอกเพ ือ่ใหเ้คร ือ่งปรบัอากาศ
ทำงานไดเ้ตม็กำลงัและม ปีระส ทิธภิาพ ชดุอปุกรณ์ R1 ไดร้บัการตดิต ั ง้โดยไมม่ สี ิง่หอ่ห ุม้ ดงัน ั น้จงึถ กูซอ่นไวอ้ยา่งมดิชดิภายในสว่นตกแตง่ท ีม่ ี
อย ู่

ระบบควบคมุอจัฉร ยิะ
เคร ือ่งปรบัอากาศของโรงแรมไดร้บัการจดัการดว้ยระบบควบคมุโรงแรมอจัฉร ยิะของ Panasonic ซ ึง่ชว่ยใหส้ามารถควบคมุอณุหภ มูภิายในหอ้งได ้
อยา่งอสิระ ขณะเดยีวกนักเ็ช ือ่มตอ่กบัแผนกตอ้นรบัของโรงแรมเพ ือ่ประส ทิธภิาพและการควบคมุท ีด่ ขี ึ น้  

เทอร ์โมสตทัดจิ ทิลัหน ึง่ตวัท ีต่ดิต ั ง้อย ู่ในแตล่ะหอ้งชว่ยใหแ้ขกสามารถจดัการทั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศภายในอาคารและระบบทำความรอ้นในหอ้งน ้ ำ
ได ้ นอกจากน ี ย้งัสามารถต ั ง้คา่ตวัควบคมุไวล้ว่งหนา้ไดด้ว้ยระดบัอณุหภ มู ติ่ ำสดุและสงูสดุและสถานการณเ์ฉพาะ เชน่ 'วา่ง', 'ไมว่า่ง' หร อื 'กลางวนั' 
และ 'กลางคนื'

แมว้า่หอ้งพกัของโรงแรมจะเหมอืนควบคมุดว้ยเทอร ์โมสตทัดจิ ทิลัแบบเร ยีบงา่ยธรรมดา แตร่ะบบท ีส่มบ รูณน์ ั น้ซบัซอ้นกวา่มาก เทอร ์โมสตทัภายใน
หอ้งจะเช ือ่มโยงกบัระบบควบคมุคลาวดบ์นอนิเทอรเ์นต็ KNX ผา่นอะแดปเตอร ์ Panasonic CZ-CFUNC2 ซ ึง่รวมศนูยก์ารควบคมุท ั ง้หมดของเท
อร ์โมสตทัทกุตวั ดว้ยระบบการจดัการแบบรวมศนูยน์ ี ้ ผ ูจ้ดัการฝา่ยส ิง่อำนวยและอาคารสามารถตรวจสอบการใชพ้ลงังานทั ว่ท ั ง้โรงแรม และเพ ิม่
ประส ทิธภิาพและประหยดัคา่ใชจ้า่ยไดส้ งูสดุ

องคป์ระกอบอยา่งอ ืน่ท ีส่ามารถรวมเขา้กบัระบบควบคมุคลาวด์ KNX ไดก้ค็อืระบบการจองหอ้งพกั ดว้ยคณุสมบตั นิ ี ้ ผ ู ้ใชส้ามารถกำหนดสถานะ
หอ้งท ีต่า่งกนั เชน่ "หอ้งท ีเ่ง ยีบ" และ "หอ้งท ี ่ไม่ไดจ้อง" เม ือ่รวมขอ้ม ลูน ี เ้ขา้กบัสถานะ “หอ้งไมว่า่ง” และ “หอ้งวา่ง” ผา่นระบบคยีก์ารด์อจัฉร ยิะ 
ผ ู ้ใชส้ามารถกำหนดตารางการต ั ง้คา่สำหรบัแตล่ะสถานการณ์ได ้ ซ ึง่ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถเพ ิม่ความสะดวกสบายและการประหยดัได ้

ณ โรงแรม Monument แหง่น ี ้ Panasonic ไดส้ง่มอบโซลชูนัท ีย่ ั ง่ย นืและค ุม้คา่ ดว้ยการผสมผสานท ีป่ระสบความสำเรจ็ระหวา่งเคร ือ่งปรบัอากาศ
ประส ทิธภิาพสงูและระบบควบคมุคลาวดอ์จัฉร ยิะ การตดิต ั ง้ท ีส่มบ รูณแ์บบน ี ้ไมเ่พ ยีงชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยและพลงังานในระยะยาวเทา่น ั น้ แตย่งั
รวมถงึอปุกรณต์ดิต ั ง้ท ี ่ไมก่ นิพ ื น้ท ีซ่ ึง่ผสมผสานอยา่งลงตวักบัการออกแบบภายในท ีส่วยงามของโรงแรมอกีดว้ย  
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ทั ง้หมดหา้ช ั น้ ระบบ ECOi VRF ออกแบบมาเพ ือ่มอบความสบายสงูสดุสำหรบัแขกผ ูเ้ขา้พกั ระบบน ี เ้หมาะอยา่งย ิง่สำหรบัโครงการเชงิพาณ ชิย ์
ขนาดใหญ่ ดว้ยการออกแบบท ีป่รบัเปล ีย่นไดแ้ละคณุสมบตัดิา้นการประหยดัพลงังาน ECOi VRF ยงัมคีวามสามารถในการทำความรอ้นและทำความ
เยน็พรอ้มกนั ซ ึง่ชว่ยประหยดัท ั ง้พลงังานและคา่ใชจ้า่ย เน ือ่งจากสามารถแยกอากาศอ ุน่ท ีเ่กดิข ึ น้ในระหวา่งการทำงานออกมาแลว้จา่ยไปยงัพ ื น้ท ี ่
สว่นอ ืน่ๆ ของโรงแรมเพ ือ่การทำความรอ้นได ้ การถา่ยเทความรอ้นท ีเ่ป น็มติรกบัส ิง่แวดลอ้มเชน่น ี ย้งัชว่ยสนบัสนนุวตัถปุระสงคด์า้นความย ั ง่ย นื
โดยรวมของโรงแรมอกีดว้ย

ย ิง่ไปกวา่น ั น้ อปุกรณภ์ายนอกอาคารของ ECOi VRF ม ขีนาดกะทดัรดัมากเพ ยีง 1 ตร.ม. ตอ่เคร ือ่ง และตอ้งการพ ื น้ท ีร่ะหวา่งแตล่ะเคร ือ่งเพ ยีง 
10 ซม. เทา่น ั น้ ซ ึง่ก นิพ ื น้ท ีเ่พ ยีงหน ึง่ในสามของพ ื น้ท ีร่ะบบไฮดรอลกิท ั ว่ไป ส ิง่น ี เ้ป น็ประโยชนอ์ยา่งย ิง่สำหรบัโรงแรมอยา่งเชน่ Monument ซ ึง่
ต ั ง้อย ู่ใจกลางเมอืงท ีพ่ลกุพลา่น ซ ึง่ม พี ื น้ท ีภ่ายนอกนอ้ยท ีส่ดุ การตดิต ั ง้ภายนอกอาคารทั ง้หมดประกอบดว้ยชดุป ั ม๊ความรอ้นภายนอกอาคาร 
ECOi ส ีช่ดุ และชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคาร ECOi VRF จำนวน 12 ชดุ ท ีม่ รีะบบแลกเปล ีย่นความรอ้น 

ภายในหอ้งพกัแตล่ะหอ้งของโรงแรมไดร้บัการตดิต ั ง้ชดุแรงดนัสถติแบบปรบัได ้ M1 ท ีบ่างเป น็พ เิศษซ ึง่ม รีะดบัเส ยีงท ีเ่ง ยีบมากเพ ยีง 25dB ชดุ
อปุกรณท์ ีบ่างและไมก่ นิพ ื น้ท ีเ่หลา่น ี ้ไดร้บัการตดิต ั ง้ไวภ้ายในเพดานหลอกท ีแ่คบมากเพ ือ่ไม่ใหร้บกวนการตกแตง่ภายใน

ในสว่นท ีเ่หลอืของอาคารซ ึง่ม เีพดานคอ่นขา้งต่ ำ ม กีารตดิต ั ง้ชดุอปุกรณ์ R1 ชนดิต ั ง้พ ื น้แบบซอ่นไว ้ในพ ื น้ท ีร่อบนอกเพ ือ่ใหเ้คร ือ่งปรบัอากาศ
ทำงานไดเ้ตม็กำลงัและม ปีระส ทิธภิาพ ชดุอปุกรณ์ R1 ไดร้บัการตดิต ั ง้โดยไมม่ สี ิง่หอ่ห ุม้ ดงัน ั น้จงึถ กูซอ่นไวอ้ยา่งมดิชดิภายในสว่นตกแตง่ท ีม่ ี
อย ู่

ระบบควบคมุอจัฉร ยิะ
เคร ือ่งปรบัอากาศของโรงแรมไดร้บัการจดัการดว้ยระบบควบคมุโรงแรมอจัฉร ยิะของ Panasonic ซ ึง่ชว่ยใหส้ามารถควบคมุอณุหภ มูภิายในหอ้งได ้
อยา่งอสิระ ขณะเดยีวกนักเ็ช ือ่มตอ่กบัแผนกตอ้นรบัของโรงแรมเพ ือ่ประส ทิธภิาพและการควบคมุท ีด่ ขี ึ น้  

เทอร ์โมสตทัดจิ ทิลัหน ึง่ตวัท ีต่ดิต ั ง้อย ู่ในแตล่ะหอ้งชว่ยใหแ้ขกสามารถจดัการทั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศภายในอาคารและระบบทำความรอ้นในหอ้งน ้ ำ
ได ้ นอกจากน ี ย้งัสามารถต ั ง้คา่ตวัควบคมุไวล้ว่งหนา้ไดด้ว้ยระดบัอณุหภ มู ติ่ ำสดุและสงูสดุและสถานการณเ์ฉพาะ เชน่ 'วา่ง', 'ไมว่า่ง' หร อื 'กลางวนั' 
และ 'กลางคนื'

แมว้า่หอ้งพกัของโรงแรมจะเหมอืนควบคมุดว้ยเทอร ์โมสตทัดจิ ทิลัแบบเร ยีบงา่ยธรรมดา แตร่ะบบท ีส่มบ รูณน์ ั น้ซบัซอ้นกวา่มาก เทอร ์โมสตทัภายใน
หอ้งจะเช ือ่มโยงกบัระบบควบคมุคลาวดบ์นอนิเทอรเ์นต็ KNX ผา่นอะแดปเตอร ์ Panasonic CZ-CFUNC2 ซ ึง่รวมศนูยก์ารควบคมุท ั ง้หมดของเท
อร ์โมสตทัทกุตวั ดว้ยระบบการจดัการแบบรวมศนูยน์ ี ้ ผ ูจ้ดัการฝา่ยส ิง่อำนวยและอาคารสามารถตรวจสอบการใชพ้ลงังานทั ว่ท ั ง้โรงแรม และเพ ิม่
ประส ทิธภิาพและประหยดัคา่ใชจ้า่ยไดส้ งูสดุ

องคป์ระกอบอยา่งอ ืน่ท ีส่ามารถรวมเขา้กบัระบบควบคมุคลาวด์ KNX ไดก้ค็อืระบบการจองหอ้งพกั ดว้ยคณุสมบตั นิ ี ้ ผ ู ้ใชส้ามารถกำหนดสถานะ
หอ้งท ีต่า่งกนั เชน่ "หอ้งท ีเ่ง ยีบ" และ "หอ้งท ี ่ไม่ไดจ้อง" เม ือ่รวมขอ้ม ลูน ี เ้ขา้กบัสถานะ “หอ้งไมว่า่ง” และ “หอ้งวา่ง” ผา่นระบบคยีก์ารด์อจัฉร ยิะ 
ผ ู ้ใชส้ามารถกำหนดตารางการต ั ง้คา่สำหรบัแตล่ะสถานการณ์ได ้ ซ ึง่ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถเพ ิม่ความสะดวกสบายและการประหยดัได ้

ณ โรงแรม Monument แหง่น ี ้ Panasonic ไดส้ง่มอบโซลชูนัท ีย่ ั ง่ย นืและค ุม้คา่ ดว้ยการผสมผสานท ีป่ระสบความสำเรจ็ระหวา่งเคร ือ่งปรบัอากาศ
ประส ทิธภิาพสงูและระบบควบคมุคลาวดอ์จัฉร ยิะ การตดิต ั ง้ท ีส่มบ รูณแ์บบน ี ้ไมเ่พ ยีงชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยและพลงังานในระยะยาวเทา่น ั น้ แตย่งั
รวมถงึอปุกรณต์ดิต ั ง้ท ี ่ไมก่ นิพ ื น้ท ีซ่ ึง่ผสมผสานอยา่งลงตวักบัการออกแบบภายในท ีส่วยงามของโรงแรมอกีดว้ย  
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    List of Products

·         Panasonic ECOi VRF system

·         Panasonic CZ-CFUNC2

The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.

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.
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