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ความปลอดภัยส พู่ ลังอันย งิ ่ ใหญ่
โรงพยาบาลเทศบาลม วิ น กิ ไดร้ บั ประโยชน์จากเทคโนโลย ี Panasonic PKEA สำหรับห อ้ งเซ ริ ฟ์ เวอร์ของโรงพยาบาล
ห อ้ งเซ ริ ฟ์ เวอร์ท ีม่ เี ทคโนโลย ที ีซ่ บั ซ อ้ นจะร อ้ นข ึ น้ อย่างรวดเรว็ เน ือ่ งจากความร อ้ นท ีป่ ล่อยออกมาจากอุปกรณ์ เพ ือ่ ให แ้ น่ใจว่าทุกอย่างทำงานอย่าง
ปลอดภัยและเช ือ่ ถ อื ได ้ ต อ้ งม กี ารรับประกันข ดี จำกัดอุณหภ มู ิ อย่างไรก็ตาม ม คี วามต อ้ งการภายในท สี ่ งู ข ึ น้ ไม่เพ ยี งเพราะอุปกรณ์ทางเทคน คิ
เช่น ชั น้ วางเซ ริ ฟ์ เวอร์ ระบบ UPS (เคร ือ่ งสำรองไฟ) หร อื อุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั น้ แต่ยงั เน ือ่ งมาจากความหนาแน่นท ีเ่ พ ิม่ ข ึ น้ ของอาคารท ี ่
ไดร้ บั การปรับปรุงใหม่หร อื สร า้ งใหม่อ กี ดว้ ย ป จั จัยทั ง้ หมดเหล่าน ี ท้ ำให ก้ ารต ดิ ตั ง้ เคร ือ่ งปรับอากาศเป น็ ส งิ ่ ท ีข่ าดไม่ได ้
สามารถด ตู วั อย่างได ท้ ี ่โรงพยาบาลเทศบาลม วิ น กิ ซ งึ ่ เป น็ สมาคมโรงพยาบาลท ี ่ใหญ่ท สี ่ ดุ แห่งหน งึ ่ ของบาวาเร ยี องค์กรดังกล่าวไดอ้ าศัยเคร ือ่ งปรับ
อากาศเพ ือ่ รักษา UPS และห อ้ งเซ ริ ฟ์ เวอร์ ให เ้ ย น็ มาระยะหน งึ ่ แล้ว สถานประกอบการทางการแพทย์ท ีม่ ชี ือ่ เส ยี งแห่งน ี ม้ งุ่ เน น้ ท ีข่ ั น้ ตอนการผ่าตัด
มากกว่าความเช ีย่ วชาญดา้ นอ ืน่ ๆ และเป น็ หน งึ ่ ในโรงพยาบาลชั น้ นำของโลกในสาขาศัลยกรรมม อื
เม ือ่ ม กี ารห า้ มใช ส้ ารหล่อเย น็ R22 โดยส ิ น้ เช งิ เม ือ่ ต น้ ป ี 2015 โรงพยาบาลจำเป น็ ต อ้ งต่ออายุระบบปรับอากาศของตนเอง การห า้ มใช ้ R22 หมาย
ถ งึ การห า้ มบำรุงรักษาอุปกรณ์เก่าอ กี ต่อไปในกรณ ที ีเ่ ก ีย่ วข อ้ งกับสารหล่อเย น็ และจำเป น็ ต อ้ งต ดิ ตั ง้ ระบบปรับอากาศใหม่ในช่วงเวลาสั น้ ๆ ระหว่าง
การทำงาน เพ ือ่ ป อ้ งกันความเส ยี หายต่อเซ ริ ฟ์ เวอร์ นอกจากน ี ้ การปรับปรุงประส ทิ ธ ภิ าพดา้ นพลังงานก็เป น็ ประโยชน์อ กี ประการหน งึ ่ เน ือ่ งจาก
ระบบใหม่น ี ม้ ขี อ้ ด ตี รงท ีต่ อ้ งการพลังงานไฟฟ า้ ลดลงอย่างน อ้ ย 30% เพ ือ่ สร า้ งประส ทิ ธ ภิ าพการทำความเย น็ ในระดับเด ยี วกัน ย งิ ่ เปล ีย่ นเคร ือ่ ง
มากเท่าใด การประหยัดต น้ ทุนการดำเน นิ งานก็ย งิ ่ มากข ึ น้ เท่านั น้
ว สิ ยั ทัศน์น ี ้ ไดด้ ำเน นิ การมาตั ง้ แต่ต น้ ฤด ใู บไม ร้ ว่ งป ี 2013 เพ ือ่ การนั น้ ฝ่ายวางแผนของสมาคมโรงพยาบาลจงึ ได น้ ำเสนอบร ษิ ทั
Elektro-Kälte-Wärme Forster ซ งึ ่ เป น็ บร ษิ ทั ทำความร อ้ นและทำความเย น็ ดว้ ยไฟฟ า้ จาก Schongau เข า้ ส ขู่ ั น้ ตอนการวางแผนเบ ื อ้ งต น้ สำหรับ
การต่ออายุระบบ ม กี ารทำสัญญาจา้ งและเร ิม่ งานในเด อื นม นี าคม 2014 จุดสำคัญท สี ่ ดุ ในการวางแผนเบ ื อ้ งต น้ ค อื การถอดระบบ R22 ท ีล่ า้ สมัย
การต ดิ ตั ง้ ระบบใหม่ และการปรับให เ้ ข า้ กับความต อ้ งการดา้ นพลังงานของพวกเขา นอกจากน ี จ้ ะต อ้ งรวมระบบปรับอากาศใหม่เข า้ กับระบบการ
จัดการอาคาร (BMS) ท ีม่ อี ย เู่ ด มิ ดว้ ย
การระบุโซล ชู นั การแปลงของ Panasonic ทำให ย้ งั คงสามารถใช ร้ ะบบท่อทางของ R22 และแหล่งจ่ายไฟท ีม่ อี ย แู่ ล้วในการต ดิ ตั ง้ ระบบใหม่ซ งึ ่ ใช ส้ าร
หล่อเย น็ ประส ทิ ธ ภิ าพส งู R410A ได ้ แทบไม่ม ขี อ้ จำกัดเฉพาะผ ูผ้ ล ติ นอกเหน อื จากขั น้ ตอนการทดสอบท ีม่ ีโครงสร า้ งอย่างชัดเจน

ไม่ม กี ารหยุดชะงักของเซ ริ ฟ์ เวอร์
นอกจากน ี ย้ งั ม กี ารสลับระบบสำรองเพ ือ่ ให แ้ น่ใจว่าเซ ริ ฟ์ เวอร์ทำงานโดย
ไม่หยุดชะงักในขณะท ีร่ กั ษาข ดี จำกัดอุณหภ มู ิ ซ งึ ่ ทำได ้ โดยใช อ้ นิ เท
อร์เฟซ PAW-SERVER-PKEA ของ Panasonic ซ งึ ่ รับประกันการทำงาน
สำรองของระบบปรับอากาศทั ง้ สองระบบ ดว้ ยว ธิ นี ี ส้ ามารถควบคุม
ระบบท ีเ่ ช ือ่ มต่อกันได ้ ในการทำงานแบบสำรองหร อื แบบทางเล อื กตาม
การตั ง้ ค่าท ีต่ อ้ งการ ทันท ที ีร่ ะบบหน งึ ่ เปล ีย่ นสถานะเป น็ 'ล้มเหลว'
ระบบท สี ่ องจะเร ิม่ ทำงานทันท ี เช่นเด ยี วกับถ า้ อุณหภ มู ิโดยรอบเก นิ
ค่าท ีต่ ั ง้ ไว ้ นอกจากน ี ้ หน า้ สัมผัสแยกสำหรับเป ดิ
/ป ดิ และรายงานความล้มเหลวภายนอกยังใหค้ วามเป น็ ไปได ้ ในการผสานรวมภายนอกอ กี ดว้ ย
เม ือ่ Elektro-Kälte-Wärme Forster ไดร้ บั ข อ้ กำหนดของโครงการของล กู คา้ ปลายทางแล้ว ได ท้ ำงานอย่างใกล้ช ดิ กับ Kaut ในม วิ น กิ ซ งึ ่ ใหค้ วาม
ช่วยเหล อื และคำแนะนำอย่างต่อเน ือ่ งตั ง้ แต่แนวค ดิ เร ิม่ ต น้ จนถ งึ การเป ดิ ใชง้ าน เน ือ่ งจากในขณะนั น้ ม กี ารใช ม้ าตรการปรับปรุงต่างๆ ในโรงพยาบาล
จงึ ม กี ารแบ่งโครงการออกเป น็ สามระยะและแล้วเสรจ็ ในป ี 2014 แน่นอนว่าจำเป น็ ต อ้ งคำน งึ ถ งึ เวลาพักในโรงพยาบาล ตลอดจนเง ือ่ นไขการป อ้ งกัน
อัคค ภี ยั ในสถานท ี ่
Lorenz Forster กรรมการผ ูจ้ ดั การ อธ บิ ายว่า: “เราเล อื ก Panasonic เพราะเราเคยต ดิ ตั ง้ เคร ือ่ งจาก PKEA series ในห อ้ งเซ ริ ฟ์ เวอร์ ได ป้ ระสบผล
สำเรจ็ มาหลายครั ง้ แล้ว กลุม่ ผล ติ ภัณฑ์ดงั กล่าวน ี ซ้ งึ ่ ไดร้ บั การปรับให เ้ หมาะสมสำหรับการใชง้ านในห อ้ งอเนกประสงค์ม คี วามสมบ รู ณ์แบบสำหรับ
ล กู คา้ ปลายทางของเรา ม กี ารเช ือ่ มต่อแบบพ เิ ศษและทำงานไดอ้ ย่างราบร ืน่ และม ปี ระส ทิ ธ ภิ าพมาก ส งิ ่ เหล่าน ี เ้ ป น็ ป จั จัยช ี ข้ าดในการเล อื กแนวค ดิ
น ี ”้
Panasonic CS-E9PKEA 3 ชุด และ CU-E9PKEA
Panasonic CS-E12PKEA 3 ชุด และ CU-E12PKEA
Panasonic CS-E15PKEA 1 ชุด และ CU-E15PKEA
ระบบ Panasonic PAW-SERVER-PKEA 4 ชุด ควบคุมดว้ ย SPS-S7 (Siemens)
คุณสมบัต ทิ างเทคน คิ ของชุดเคร ือ่ งปรับอากาศ Panasonic PKEA series
การใช ท้ อ่ สารหล่อเย น็ R22 ท ีม่ อี ย แู่ ล้ว
ออกแบบมาเพ ือ่ การทำงานอย่างต่อเน ือ่ ง
ประส ทิ ธ ภิ าพส งู สุดแม เ้ ม ือ่ อุณหภ มู ภิ ายนอกจะอย ทู่ ี ่ -15 °C
แบร งิ ่ ล กู กล ิง้ ท ีท่ นทาน
เซ น็ เซอร์อณ
ุ หภ มู ทิ อ่ เพ ิม่ เต มิ เพ ือ่ ป อ้ งกันการเย อื กแข ็ง
อ นิ เทอร์เฟซสำหรับเคร ือ่ งปรับอากาศของห อ้ งเซ ริ ฟ์ เวอร์
อ นิ เทอร์เฟซ PAW-SERVER-PKEA สำหรับห อ้ งเซ ริ ฟ์ เวอร์ท ีม่ หี น า้ สัมผัสแยกเพ ือ่ การผสานรวมเข า้ กับ BMS ไดอ้ ย่างง่ายดาย
สามารถเช ือ่ มต่อชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร PKEA ไดส้ งู สุดสองชุดเข า้ กับอ นิ เทอร์เฟซชุดเด ยี ว
- อ นิ เทอร์เฟซม ฟี งั ก์ช นั ต่อไปน ี ส้ ำหรับห อ้ งเซ ริ ฟ์ เวอร์:
- การสลับเป ดิ /ป ดิ ผ่านหน า้ สัมผัสแยก
- การตั ง้ ค่าอุณหภ มู ิ (การตั ง้ ค่าแบบง่ายผ่านอ นิ เทอร์เฟซ ไม่ต อ้ งใชค้ อมพ วิ เตอร์)
- ระบบสำรอง (การตั ง้ ค่าแบบง่ายผ่านอ นิ เทอร์เฟซ ไม่ต อ้ งใชค้ อมพ วิ เตอร์)
- การทำงานท ีเ่ ป น็ ทางเล อื ก (การตั ง้ ค่าแบบง่ายผ่านอ นิ เทอร์เฟซ ไม่ต อ้ งใชค้ อมพ วิ เตอร์)
- การรายงานความล้มเหลวผ่านหน า้ สัมผัสแยก (การตั ง้ ค่าแบบง่ายผ่านอ นิ เทอร์เฟซ ไม่ต อ้ งใชค้ อมพ วิ เตอร์)
List of Products
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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)
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The applicable products and solutions may diﬀer in markets.
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