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Canford House ตั ง้ อย ู่ใน Bournemouth เป น็ พ ื น้ ท สี ่ ำนักงานท ีม่ กี ารจัดการเต็มรูปแบบ และให เ้ ช่าโดย Dorset Clinical Commissioning Group
(CCG) St Modwens PLC เจา้ ของอาคาร (เพ งิ ่ ขายให ก้ บั Biz Space) ม คี วามต อ้ งการโซล ชู นั เคร ือ่ งปรับอากาศและระบบทำความร อ้ นท ีท่ นั สมัย
ซ งึ ่ ประหยัดค่าใช จ้ า่ ย
อาคารน ี ้ ใช ร้ ะบบน ้ ำเย น็ แบบเก่าท ีท่ ำงานดว้ ยสารทำความเย น็ R22 ท ีเ่ ก อื บหมดอายุการใชง้ านแล้ว (ร่วมกับหม อ้ ต ม้ แบบเก่า) ซ งึ ่ ทั ง้ ค ทู่ ำงาน
16 ชั ว่ โมงต่อวัน นอกจากน ี ย้ งั ม คี วามไม่สะดวกจากคอมเพรสเซอร์ตวั ใดตัวหน งึ ่ ในสองตัวท ีเ่ ส ยี อย เู่ ป น็ ประจำ และพ สิ จู น์แล้วว่าม คี า่ ใช จ้ า่ ยส งู มาก
อาคารน ี ม้ คี วามต อ้ งการเร่งด่วนในการแก ป้ ญ
ั หาในระยะยาว
เพ ือ่ ให เ้ ป น็ ไปตามความต อ้ งการของ Canford House จงึ ม กี ารต ดิ ตั ง้ เคร ือ่ งปรับอากาศ Panasonic VRF ชน ดิ 2 ท่อ Mini ECOi 6 series รวมทั ง้
Panasonic Aquarea-Pro 50 kW โดยบร ษิ ทั Woodhouse Environmental Services เพ ือ่ ให ม้ กี ารควบคุมอุณหภ มู ทิ ีแ่ ม่นยำ ใช พ้ ลังงานต่ ำ และ
ขอบเขตการทำงานของอ นิ เวอร์เตอร์ท ีม่ ปี ระส ทิ ธ ภิ าพโดยรวมด ขี ึ น้ เคร ือ่ งปรับอากาศ Panasonic Aquarea-Pro 50 kW ไดร้ บั การต ดิ ตั ง้ เพ ือ่ ทำงาน
ในอุณหภ มู ทิ สี ่ งู มาก และมอบโซล ชู นั ท สี ่ ะอาด ปลอดภัย ประหยัด และเป น็ ม ติ รกับส งิ ่ แวดล้อม
Trevor Woodhouse จากบร ษิ ทั Woodhouse Environmental Services Ltd กล่าวว่า "เน ือ่ งจากกลุม่ CCG ยังต อ้ งปฏ บิ ตั งิ านอย ู่ในระหว่างการ
ทำงานต่างๆ ส งิ ่ สำคัญก็ค อื การต ดิ ตั ง้ ระบบใหม่จะต อ้ งส่งผลกระทบน อ้ ยท สี ่ ดุ ในแต่ละวันท ีท่ ำงานกับอาคาร ต อ้ งให เ้ ข า้ กับพ ื น้ ท ีข่ นาดเล็กโดยเฉพาะ
ต อ้ งประหยัดพลังงาน ต อ้ งทำงานร่วมกับอุปกรณ์ท ีม่ อี ย แู่ ล้ว และต อ้ งต ดิ ตั ง้ อย่างรวดเรว็ "

NHS CCG เป น็ หน งึ ่ ในส ีอ่ งค์กรท คี ่ รอบครองอาคารน ี ้ ซ งึ ่ ในขณะนั น้ ม ี St Modwens PLC เป น็ เจา้ ของ และไดต้ ดิ ต่อบร ษิ ทั ผ ูต้ ดิ ตั ง้ Woodhouse
Environmental Services Ltd ซ งึ ่ เคยต ดิ ตั ง้ ระบบ Panasonic VRF ในสถานท ีม่ าก่อนแล้ว 12 เคร ือ่ งในส่วนอ ืน่ ๆ ของอาคารเม ือ่ ห า้ ป กี อ่ น St
Modwens พอใจมากกับประส ทิ ธ ภิ าพดา้ นพลังงานและการประหยัดค่าใช จ้ า่ ยย งิ ่ กว่าท ีม่ อี ย ู่ในขณะน ี ้ และต อ้ งการระบบแบบครบวงจรเพ ือ่ ช่วยลด
ต น้ ทุนในการให บ้ ร กิ ารและบำรุงรักษา
จากความท า้ ทายมากมายท ีร่ ะบุข า้ งต น้ เช่นเด ยี วกับ 75% ของอาคารท ี ่ไดร้ บั การพัฒนาใหม่ในป ี 2011 ซ งึ ่ ส่งผลให เ้ คร ือ่ งทำความเย น็ ขนาด 200
kW สามารถทำความเย น็ ได ้ 40 kW ระบบทำความร อ้ นเด มิ นั น้ มาจากหม อ้ ต ม้ ท ี ่ไม่ม ปี ระส ทิ ธ ภิ าพซ งึ ่ เช ือ่ มต่อกับหม อ้ น ้ ำรอบนอก
ม กี ารตกลงท ีจ่ ะหล กี เล ีย่ งการใช ร้ ะบบเพ ือ่ ทำความร อ้ นและทำความเย น็ พร อ้ มกัน เน ือ่ งจากก่อนหน า้ น ี ้ ได ท้ ำให เ้ ก ดิ ความไม่ม ปี ระส ทิ ธ ภิ าพดา้ น
พลังงานอย่างมาก โซล ชู นั น ี ต้ อ้ งอนุญาตให ท้ ำความร อ้ นและทำความเย น็ ไดต้ ามต อ้ งการ แต่ต อ้ งไม่ทำงานในเวลาเด ยี วกัน
โซล ชู นั ใหม่ประกอบดว้ ย Panasonic Aquarea-Pro 50kW และระบบ Panasonic VRF ชน ดิ 2 ท่อ ECOi ซ งึ ่ ทำให อ้ าคารม ตี วั เลข SEER และ SCOP
ส งู มาก เพ ือ่ ลดค่าใช จ้ า่ ยดา้ นพลังงานให ก้ บั Canford House ดว้ ยความช่วยเหล อื จาก ESS ผ ูจ้ ดั จำหน่ายของ Panasonic
Panasonic VRF ชน ดิ 2 ท่อ Mini ECOi 6 series เป น็ ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารท ีอ่ อกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใชง้ านท ีม่ คี วามต อ้ งการส งู
ชุดอุปกรณ์น ี ย้ งั ใช เ้ ทคโนโลย ี R401A และ DC อ นิ เวอร์เตอร์อ กี ดว้ ย
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