
ไมม่ กีารหยดุชะงกัของเซ ริฟ์เวอร ์
นอกจากน ี ย้งัม กีารสลบัระบบสำรองเพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่เซ ริฟ์เวอรท์ำงานโดย
ไมห่ยดุชะงกัในขณะท ีร่กัษาขดีจำกดัอณุหภ มู ิ ซ ึง่ทำได ้โดยใชอ้ นิเท
อรเ์ฟซ PAW-SERVER-PKEA ของ Panasonic ซ ึง่รบัประกนัการทำงาน
สำรองของระบบปรบัอากาศทั ง้สองระบบ ดว้ยวธิ นี ีส้ามารถควบคมุ
ระบบท ีเ่ช ือ่มตอ่กนัได ้ในการทำงานแบบสำรองหรอืแบบทางเลอืกตาม
การต ั ง้คา่ท ีต่อ้งการ ทนัท ที ีร่ะบบหน ึง่เปล ีย่นสถานะเป น็ 'ลม้เหลว' 
ระบบท ีส่องจะเร ิม่ทำงานทนัท ี เชน่เดยีวกบัถา้อณุหภ มู ิโดยรอบเกนิ
คา่ท ีต่ ั ง้ไว ้ นอกจากน ี ้ หนา้สมัผสัแยกสำหรบัเป ดิ
/ป ดิและรายงานความลม้เหลวภายนอกยงัใหค้วามเป น็ไปได ้ในการผสานรวมภายนอกอกีดว้ย

เม ือ่ Elektro-Kälte-Wärme Forster ไดร้บัขอ้กำหนดของโครงการของล กูคา้ปลายทางแลว้ ไดท้ำงานอยา่งใกลช้ ดิกบั Kaut ในม วิน กิ ซ ึง่ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและคำแนะนำอยา่งตอ่เน ือ่งต ั ง้แตแ่นวคดิเร ิม่ตน้จนถงึการเป ดิใชง้าน เน ือ่งจากในขณะน ั น้ม กีารใชม้าตรการปรบัปรงุตา่งๆ ในโรงพยาบาล 
จงึม กีารแบง่โครงการออกเป น็สามระยะและแลว้เสรจ็ในป ี 2014 แนน่อนวา่จำเป น็ตอ้งคำนงึถงึเวลาพกัในโรงพยาบาล ตลอดจนเง ือ่นไขการปอ้งกนั
อคัคภียัในสถานท ี ่

Lorenz Forster กรรมการผ ูจ้ดัการ อธ บิายวา่: “เราเลอืก Panasonic เพราะเราเคยตดิต ั ง้เคร ือ่งจาก PKEA series ในหอ้งเซ ริฟ์เวอร ์ไดป้ระสบผล
สำเรจ็มาหลายคร ั ง้แลว้ กล ุม่ผลติภณัฑด์งักลา่วน ี ซ้ ึง่ไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสำหรบัการใชง้านในหอ้งอเนกประสงคม์คีวามสมบรูณแ์บบสำหรบั
ล กูคา้ปลายทางของเรา ม กีารเช ือ่มตอ่แบบพ เิศษและทำงานไดอ้ยา่งราบร ืน่และม ปีระส ทิธภิาพมาก ส ิง่เหลา่น ี เ้ป น็ปจัจยัช ี ข้าดในการเลอืกแนวคดิ
น ี ”้

Panasonic CS-E9PKEA 3 ชดุ และ CU-E9PKEA
Panasonic CS-E12PKEA 3 ชดุ และ CU-E12PKEA
Panasonic CS-E15PKEA 1 ชดุ และ CU-E15PKEA
ระบบ Panasonic PAW-SERVER-PKEA 4 ชดุ ควบคมุดว้ย SPS-S7 (Siemens)

คณุสมบตั ทิางเทคนคิของชดุเคร ือ่งปรบัอากาศ Panasonic PKEA series
การใชท้อ่สารหลอ่เยน็ R22 ท ีม่ อีย ูแ่ลว้
ออกแบบมาเพ ือ่การทำงานอยา่งตอ่เน ือ่ง
ประส ทิธภิาพสงูสดุแมเ้ม ือ่อณุหภ มูภิายนอกจะอย ูท่ ี ่ -15 °C
แบร ิง่ล กูกล ิง้ท ีท่นทาน
เซน็เซอรอ์ณุหภ มู ทิอ่เพ ิม่เต มิเพ ือ่ปอ้งกนัการเย อืกแขง็

อนิเทอรเ์ฟซสำหรบัเคร ือ่งปรบัอากาศของหอ้งเซ ริฟ์เวอร ์
อ นิเทอรเ์ฟซ PAW-SERVER-PKEA สำหรบัหอ้งเซ ริฟ์เวอรท์ ีม่ หีนา้สมัผสัแยกเพ ือ่การผสานรวมเขา้กบั BMS ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
สามารถเช ือ่มตอ่ชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร PKEA ไดส้ งูสดุสองชดุเขา้กบัอนิเทอรเ์ฟซชดุเดยีว
- อนิเทอรเ์ฟซม ฟีงักช์นัตอ่ไปน ีส้ำหรบัหอ้งเซ ริฟ์เวอร:์
- การสลบัเป ดิ/ป ดิผา่นหนา้สมัผสัแยก
- การต ั ง้คา่อณุหภ มู ิ (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์
- ระบบสำรอง (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์
- การทำงานท ีเ่ป น็ทางเลอืก (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์
- การรายงานความลม้เหลวผา่นหนา้สมัผสัแยก (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์
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ความปลอดภยัส ูพ่ลงัอนัย ิง่ใหญ่
โรงพยาบาลเทศบาลมวิน กิไดร้บัประโยชนจ์ากเทคโนโลย ี Panasonic PKEA สำหรบัหอ้งเซ ริฟ์เวอรข์องโรงพยาบาล
หอ้งเซ ริฟ์เวอรท์ ีม่ เีทคโนโลย ที ีซ่ บัซอ้นจะรอ้นข ึ น้อยา่งรวดเรว็เน ือ่งจากความรอ้นท ีป่ลอ่ยออกมาจากอปุกรณ์ เพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่ทกุอยา่งทำงานอยา่ง
ปลอดภยัและเช ือ่ถอืได ้ ตอ้งม กีารรบัประกนัขดีจำกดัอณุหภ มู ิ อยา่งไรกต็าม มคีวามตอ้งการภายในท ีส่ งูข ึ น้ ไมเ่พ ยีงเพราะอปุกรณท์างเทคนคิ 
เชน่ ช ั น้วางเซ ริฟ์เวอร ์ ระบบ UPS (เคร ือ่งสำรองไฟ) หรอือปุกรณท์างการแพทยเ์ทา่น ั น้ แตย่งัเน ือ่งมาจากความหนาแนน่ท ีเ่พ ิม่ข ึ น้ของอาคารท ี ่
ไดร้บัการปรบัปรงุใหมห่ร อืสรา้งใหมอ่กีดว้ย ปจัจยัท ั ง้หมดเหลา่น ี ท้ำใหก้ารตดิต ั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศเป น็ส ิง่ท ีข่าดไม่ได ้

สามารถด ตูวัอยา่งไดท้ ี ่โรงพยาบาลเทศบาลมวิน กิ ซ ึง่เป น็สมาคมโรงพยาบาลท ี ่ใหญท่ ีส่ดุแหง่หน ึง่ของบาวาเร ยี องคก์รดงักลา่วไดอ้าศยัเคร ือ่งปรบั
อากาศเพ ือ่รกัษา UPS และหอ้งเซ ริฟ์เวอร ์ใหเ้ยน็มาระยะหน ึง่แลว้ สถานประกอบการทางการแพทยท์ ีม่ ชี ือ่เส ยีงแหง่น ี ม้ ุง่เนน้ท ีข่ ั น้ตอนการผา่ตดั
มากกวา่ความเช ีย่วชาญดา้นอ ืน่ๆ และเป น็หน ึง่ในโรงพยาบาลช ั น้นำของโลกในสาขาศลัยกรรมมอื

เม ือ่ม กีารหา้มใชส้ารหลอ่เยน็ R22 โดยส ิ น้เช งิเม ือ่ตน้ป ี 2015 โรงพยาบาลจำเป น็ตอ้งตอ่อายรุะบบปรบัอากาศของตนเอง การหา้มใช ้ R22 หมาย
ถงึการหา้มบำรงุรกัษาอปุกรณเ์กา่อกีตอ่ไปในกรณ ที ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสารหลอ่เยน็ และจำเป น็ตอ้งตดิต ั ง้ระบบปรบัอากาศใหม่ในชว่งเวลาส ั น้ๆ ระหวา่ง
การทำงาน เพ ือ่ปอ้งกนัความเส ยีหายตอ่เซ ริฟ์เวอร ์ นอกจากน ี ้ การปรบัปรงุประส ทิธภิาพดา้นพลงังานกเ็ป น็ประโยชนอ์กีประการหน ึง่ เน ือ่งจาก
ระบบใหมน่ ี ม้ ขีอ้ดตีรงท ีต่อ้งการพลงังานไฟฟา้ลดลงอยา่งนอ้ย 30% เพ ือ่สรา้งประส ทิธภิาพการทำความเยน็ในระดบัเดยีวกนั ย ิง่เปล ีย่นเคร ือ่ง
มากเทา่ใด การประหยดัตน้ทนุการดำเน นิงานกย็ ิง่มากข ึ น้เทา่น ั น้

วสิยัทศันน์ ี ้ไดด้ำเน นิการมาต ั ง้แตต่น้ฤดใูบไมร้ว่งป ี 2013 เพ ือ่การน ั น้ ฝา่ยวางแผนของสมาคมโรงพยาบาลจงึไดน้ำเสนอบร ษิทั 
Elektro-Kälte-Wärme Forster ซ ึง่เป น็บร ษิทัทำความรอ้นและทำความเยน็ดว้ยไฟฟา้จาก Schongau เขา้ส ูข่ ั น้ตอนการวางแผนเบ ือ้งตน้สำหรบั
การตอ่อายรุะบบ ม กีารทำสญัญาจา้งและเร ิม่งานในเดอืนม นีาคม 2014 จดุสำคญัท ีส่ดุในการวางแผนเบ ือ้งตน้คอืการถอดระบบ R22 ท ีล่า้สมยั 
การตดิต ั ง้ระบบใหม่ และการปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการดา้นพลงังานของพวกเขา นอกจากน ีจ้ะตอ้งรวมระบบปรบัอากาศใหมเ่ขา้กบัระบบการ
จดัการอาคาร (BMS) ท ีม่ อีย ูเ่ดมิดว้ย

การระบโุซลชูนัการแปลงของ Panasonic ทำใหย้งัคงสามารถใชร้ะบบทอ่ทางของ R22 และแหลง่จา่ยไฟท ีม่ อีย ูแ่ลว้ในการตดิต ั ง้ระบบใหมซ่ ึง่ใชส้าร
หลอ่เยน็ประส ทิธภิาพสงู R410A ได ้ แทบไมม่ ขีอ้จำกดัเฉพาะผ ูผ้ลติ นอกเหนอืจากข ั น้ตอนการทดสอบท ีม่ ีโครงสรา้งอยา่งชดัเจน
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ไมม่ กีารหยดุชะงกัของเซ ริฟ์เวอร ์
นอกจากน ี ย้งัม กีารสลบัระบบสำรองเพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่เซ ริฟ์เวอรท์ำงานโดย
ไมห่ยดุชะงกัในขณะท ีร่กัษาขดีจำกดัอณุหภ มู ิ ซ ึง่ทำได ้โดยใชอ้ นิเท
อรเ์ฟซ PAW-SERVER-PKEA ของ Panasonic ซ ึง่รบัประกนัการทำงาน
สำรองของระบบปรบัอากาศทั ง้สองระบบ ดว้ยวธิ นี ีส้ามารถควบคมุ
ระบบท ีเ่ช ือ่มตอ่กนัได ้ในการทำงานแบบสำรองหรอืแบบทางเลอืกตาม
การต ั ง้คา่ท ีต่อ้งการ ทนัท ที ีร่ะบบหน ึง่เปล ีย่นสถานะเป น็ 'ลม้เหลว' 
ระบบท ีส่องจะเร ิม่ทำงานทนัท ี เชน่เดยีวกบัถา้อณุหภ มู ิโดยรอบเกนิ
คา่ท ีต่ ั ง้ไว ้ นอกจากน ี ้ หนา้สมัผสัแยกสำหรบัเป ดิ
/ป ดิและรายงานความลม้เหลวภายนอกยงัใหค้วามเป น็ไปได ้ในการผสานรวมภายนอกอกีดว้ย

เม ือ่ Elektro-Kälte-Wärme Forster ไดร้บัขอ้กำหนดของโครงการของล กูคา้ปลายทางแลว้ ไดท้ำงานอยา่งใกลช้ ดิกบั Kaut ในม วิน กิ ซ ึง่ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและคำแนะนำอยา่งตอ่เน ือ่งต ั ง้แตแ่นวคดิเร ิม่ตน้จนถงึการเป ดิใชง้าน เน ือ่งจากในขณะน ั น้ม กีารใชม้าตรการปรบัปรงุตา่งๆ ในโรงพยาบาล 
จงึม กีารแบง่โครงการออกเป น็สามระยะและแลว้เสรจ็ในป ี 2014 แนน่อนวา่จำเป น็ตอ้งคำนงึถงึเวลาพกัในโรงพยาบาล ตลอดจนเง ือ่นไขการปอ้งกนั
อคัคภียัในสถานท ี ่

Lorenz Forster กรรมการผ ูจ้ดัการ อธ บิายวา่: “เราเลอืก Panasonic เพราะเราเคยตดิต ั ง้เคร ือ่งจาก PKEA series ในหอ้งเซ ริฟ์เวอร ์ไดป้ระสบผล
สำเรจ็มาหลายคร ั ง้แลว้ กล ุม่ผลติภณัฑด์งักลา่วน ี ซ้ ึง่ไดร้บัการปรบัใหเ้หมาะสมสำหรบัการใชง้านในหอ้งอเนกประสงคม์คีวามสมบรูณแ์บบสำหรบั
ล กูคา้ปลายทางของเรา ม กีารเช ือ่มตอ่แบบพ เิศษและทำงานไดอ้ยา่งราบร ืน่และม ปีระส ทิธภิาพมาก ส ิง่เหลา่น ี เ้ป น็ปจัจยัช ี ข้าดในการเลอืกแนวคดิ
น ี ”้

Panasonic CS-E9PKEA 3 ชดุ และ CU-E9PKEA
Panasonic CS-E12PKEA 3 ชดุ และ CU-E12PKEA
Panasonic CS-E15PKEA 1 ชดุ และ CU-E15PKEA
ระบบ Panasonic PAW-SERVER-PKEA 4 ชดุ ควบคมุดว้ย SPS-S7 (Siemens)

คณุสมบตั ทิางเทคนคิของชดุเคร ือ่งปรบัอากาศ Panasonic PKEA series
การใชท้อ่สารหลอ่เยน็ R22 ท ีม่ อีย ูแ่ลว้
ออกแบบมาเพ ือ่การทำงานอยา่งตอ่เน ือ่ง
ประส ทิธภิาพสงูสดุแมเ้ม ือ่อณุหภ มูภิายนอกจะอย ูท่ ี ่ -15 °C
แบร ิง่ล กูกล ิง้ท ีท่นทาน
เซน็เซอรอ์ณุหภ มู ทิอ่เพ ิม่เต มิเพ ือ่ปอ้งกนัการเย อืกแขง็

อนิเทอรเ์ฟซสำหรบัเคร ือ่งปรบัอากาศของหอ้งเซ ริฟ์เวอร ์
อ นิเทอรเ์ฟซ PAW-SERVER-PKEA สำหรบัหอ้งเซ ริฟ์เวอรท์ ีม่ หีนา้สมัผสัแยกเพ ือ่การผสานรวมเขา้กบั BMS ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
สามารถเช ือ่มตอ่ชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร PKEA ไดส้ งูสดุสองชดุเขา้กบัอนิเทอรเ์ฟซชดุเดยีว
- อนิเทอรเ์ฟซม ฟีงักช์นัตอ่ไปน ีส้ำหรบัหอ้งเซ ริฟ์เวอร:์
- การสลบัเป ดิ/ป ดิผา่นหนา้สมัผสัแยก
- การต ั ง้คา่อณุหภ มู ิ (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์
- ระบบสำรอง (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์
- การทำงานท ีเ่ป น็ทางเลอืก (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์
- การรายงานความลม้เหลวผา่นหนา้สมัผสัแยก (การต ั ง้คา่แบบงา่ยผา่นอนิเทอรเ์ฟซ ไมต่อ้งใชค้อมพวิเตอร )์

ความปลอดภยัส ูพ่ลงัอนัย ิง่ใหญ่
โรงพยาบาลเทศบาลมวิน กิไดร้บัประโยชนจ์ากเทคโนโลย ี Panasonic PKEA สำหรบัหอ้งเซ ริฟ์เวอรข์องโรงพยาบาล
หอ้งเซ ริฟ์เวอรท์ ีม่ เีทคโนโลย ที ีซ่ บัซอ้นจะรอ้นข ึ น้อยา่งรวดเรว็เน ือ่งจากความรอ้นท ีป่ลอ่ยออกมาจากอปุกรณ์ เพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่ทกุอยา่งทำงานอยา่ง
ปลอดภยัและเช ือ่ถอืได ้ ตอ้งม กีารรบัประกนัขดีจำกดัอณุหภ มู ิ อยา่งไรกต็าม มคีวามตอ้งการภายในท ีส่ งูข ึ น้ ไมเ่พ ยีงเพราะอปุกรณท์างเทคนคิ 
เชน่ ช ั น้วางเซ ริฟ์เวอร ์ ระบบ UPS (เคร ือ่งสำรองไฟ) หรอือปุกรณท์างการแพทยเ์ทา่น ั น้ แตย่งัเน ือ่งมาจากความหนาแนน่ท ีเ่พ ิม่ข ึ น้ของอาคารท ี ่
ไดร้บัการปรบัปรงุใหมห่ร อืสรา้งใหมอ่กีดว้ย ปจัจยัท ั ง้หมดเหลา่น ี ท้ำใหก้ารตดิต ั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศเป น็ส ิง่ท ีข่าดไม่ได ้

สามารถด ตูวัอยา่งไดท้ ี ่โรงพยาบาลเทศบาลมวิน กิ ซ ึง่เป น็สมาคมโรงพยาบาลท ี ่ใหญท่ ีส่ดุแหง่หน ึง่ของบาวาเร ยี องคก์รดงักลา่วไดอ้าศยัเคร ือ่งปรบั
อากาศเพ ือ่รกัษา UPS และหอ้งเซ ริฟ์เวอร ์ใหเ้ยน็มาระยะหน ึง่แลว้ สถานประกอบการทางการแพทยท์ ีม่ ชี ือ่เส ยีงแหง่น ี ม้ ุง่เนน้ท ีข่ ั น้ตอนการผา่ตดั
มากกวา่ความเช ีย่วชาญดา้นอ ืน่ๆ และเป น็หน ึง่ในโรงพยาบาลช ั น้นำของโลกในสาขาศลัยกรรมมอื

เม ือ่ม กีารหา้มใชส้ารหลอ่เยน็ R22 โดยส ิ น้เช งิเม ือ่ตน้ป ี 2015 โรงพยาบาลจำเป น็ตอ้งตอ่อายรุะบบปรบัอากาศของตนเอง การหา้มใช ้ R22 หมาย
ถงึการหา้มบำรงุรกัษาอปุกรณเ์กา่อกีตอ่ไปในกรณ ที ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสารหลอ่เยน็ และจำเป น็ตอ้งตดิต ั ง้ระบบปรบัอากาศใหม่ในชว่งเวลาส ั น้ๆ ระหวา่ง
การทำงาน เพ ือ่ปอ้งกนัความเส ยีหายตอ่เซ ริฟ์เวอร ์ นอกจากน ี ้ การปรบัปรงุประส ทิธภิาพดา้นพลงังานกเ็ป น็ประโยชนอ์กีประการหน ึง่ เน ือ่งจาก
ระบบใหมน่ ี ม้ ขีอ้ดตีรงท ีต่อ้งการพลงังานไฟฟา้ลดลงอยา่งนอ้ย 30% เพ ือ่สรา้งประส ทิธภิาพการทำความเยน็ในระดบัเดยีวกนั ย ิง่เปล ีย่นเคร ือ่ง
มากเทา่ใด การประหยดัตน้ทนุการดำเน นิงานกย็ ิง่มากข ึ น้เทา่น ั น้

วสิยัทศันน์ ี ้ไดด้ำเน นิการมาต ั ง้แตต่น้ฤดใูบไมร้ว่งป ี 2013 เพ ือ่การน ั น้ ฝา่ยวางแผนของสมาคมโรงพยาบาลจงึไดน้ำเสนอบร ษิทั 
Elektro-Kälte-Wärme Forster ซ ึง่เป น็บร ษิทัทำความรอ้นและทำความเยน็ดว้ยไฟฟา้จาก Schongau เขา้ส ูข่ ั น้ตอนการวางแผนเบ ือ้งตน้สำหรบั
การตอ่อายรุะบบ ม กีารทำสญัญาจา้งและเร ิม่งานในเดอืนม นีาคม 2014 จดุสำคญัท ีส่ดุในการวางแผนเบ ือ้งตน้คอืการถอดระบบ R22 ท ีล่า้สมยั 
การตดิต ั ง้ระบบใหม่ และการปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการดา้นพลงังานของพวกเขา นอกจากน ีจ้ะตอ้งรวมระบบปรบัอากาศใหมเ่ขา้กบัระบบการ
จดัการอาคาร (BMS) ท ีม่ อีย ูเ่ดมิดว้ย

การระบโุซลชูนัการแปลงของ Panasonic ทำใหย้งัคงสามารถใชร้ะบบทอ่ทางของ R22 และแหลง่จา่ยไฟท ีม่ อีย ูแ่ลว้ในการตดิต ั ง้ระบบใหมซ่ ึง่ใชส้าร
หลอ่เยน็ประส ทิธภิาพสงู R410A ได ้ แทบไมม่ ขีอ้จำกดัเฉพาะผ ูผ้ลติ นอกเหนอืจากข ั น้ตอนการทดสอบท ีม่ ีโครงสรา้งอยา่งชดัเจน

    List of Products

·         Panasonic CS-E9PKEA and CU-E9PKEA
·         Panasonic CS-E12PKEA and CU-E12PKEA
·         Panasonic CS-E15PKEA and CU-E15PKEA
·         Panasonic PAW-SERVER-PKEA system control with SPS-S7 (Siemens)

Panasonic Air-Conditioning Philippines (PACPH)
Panasonic Manufacturing Philippines Corporation (PMPC)

Ortigas Avenue Extension, Taytay, Rizal, 1920 Philippines
Email: pacph.support@ph.panasonic.com

The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.
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เว็บไซต์: www.panasonic.com/th

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




