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PROJECT

Mosaic, Panama Paciﬁco

CLIENT

MARKET / TIME

Panama Paciﬁco residential
development
APPLICATION

Residentials

Panama /

RANGE

VRF

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV LE1 Series 2 ท ศิ ทาง: 156 ระบบ
ประส ทิ ธ ภิ าพการทำความเย น็ : 2,338 kW / 664 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
สล มิ ต่อท่อ แรงดันต่ ำ M1 series: 210 เคร ือ่ ง
ชน ดิ ต่อท่อ แรงดันปานกลาง F2 series: 147 เคร ือ่ ง
ระบบควบคุม:
ร ีโมตคอนโทรลแบบใช ส้ าย: 357 เคร ือ่ ง
Mosaic ค อื โครงการพัฒนาท ีพ่ กั อาศัยในเม อื งท ีล่ ้ ำสมัยซ งึ ่ ประกอบดว้ ยอพาร์ตเมนต์ 145 ห อ้ ง ตั ง้ เป า้ ไปท ีน่ กั ธุรก จิ ท ีท่ ำงานในพ ื น้ ท ี ่ Panama
Pacifico ท มี ว ศิ วกรและสถาปน กิ ท ีท่ ำงานในโครงการ Mosaic ได พ้ จิ ารณาทางเล อื กมากมายก่อนท ีจ่ ะตัดส นิ ใจเล อื กใช ้ โซล ชู นั เคร ือ่ งปรับอากาศ
ของ Panasonic การม อี ทิ ธ พิ ลต่อการเล อื กของล กู คา้ ค อื ประวัต ดิ า้ นคุณภาพและความน่าเช ือ่ ถ อื ของ Panasonic ประกอบกับข อ้ เท็จจร งิ ท ีว่ า่ สามารถ
นำเสนอโซล ชู นั ท คี ่ ุม้ ค่าและประหยัดพ ื น้ ท ีม่ ากท สี ่ ดุ หลังจากว เิ คราะห์แผนผังทางสถาป ตั ยกรรมแล้ว ว ศิ วกรของ Panasonic ได เ้ สนอโซล ชู นั ท ีร่ วม
ระบบมัลต สิ ปล ติ เข า้ ดว้ ยกัน ซ งึ ่ ทำให แ้ ต่ละอพาร์ทเมนท์สามารถใช ช้ ดุ อุปกรณ์ภายนอกอาคารเพ ยี งชุดเด ยี วเพ ือ่ ให บ้ ร กิ ารชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร
หลายชุด

List of Products
·

Panasonic VRF 2-Way FSV LE1

·

Panasonic Slim low-static ducted M1

·

Panasonic Mid-static ducted F2

·

Panasonic Wired remote controllers
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