
Canford House ต ั ง้อย ู่ใน Bournemouth เป น็พ ื น้ท ีส่ำนกังานท ีม่ กีารจดัการเตม็รปูแบบ และใหเ้ชา่โดย Dorset Clinical Commissioning Group 
(CCG) St Modwens PLC เจา้ของอาคาร (เพ ิง่ขายใหก้บั Biz Space) มคีวามตอ้งการโซลชูนัเคร ือ่งปรบัอากาศและระบบทำความรอ้นท ีท่นัสมยั
ซ ึง่ประหยดัคา่ใชจ้า่ย

อาคารน ี ้ใชร้ะบบน ้ ำเยน็แบบเกา่ท ีท่ำงานดว้ยสารทำความเยน็ R22 ท ีเ่กอืบหมดอายกุารใชง้านแลว้ (รว่มกบัหมอ้ตม้แบบเกา่) ซ ึง่ท ั ง้ค ูท่ำงาน 
16 ช ั ว่โมงตอ่วนั นอกจากน ี ย้งัมคีวามไมส่ะดวกจากคอมเพรสเซอรต์วัใดตวัหน ึง่ในสองตวัท ีเ่ส ยีอย ูเ่ป น็ประจำ และพสิจูนแ์ลว้วา่มคีา่ใชจ้า่ยสงูมาก 
อาคารน ี ม้ คีวามตอ้งการเรง่ดว่นในการแกป้ญัหาในระยะยาว

เพ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามความตอ้งการของ Canford House จงึม กีารตดิต ั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศ Panasonic VRF ชนดิ 2 ทอ่ Mini ECOi 6 series รวมทั ง้ 
Panasonic Aquarea-Pro 50 kW โดยบร ษิทั Woodhouse Environmental Services เพ ือ่ใหม้ กีารควบคมุอณุหภ มู ทิ ีแ่มน่ยำ ใชพ้ลงังานต่ำ และ
ขอบเขตการทำงานของอนิเวอรเ์ตอรท์ ีม่ ปีระส ทิธภิาพโดยรวมดขี ึ น้ เคร ือ่งปรบัอากาศ Panasonic Aquarea-Pro 50 kW ไดร้บัการตดิต ั ง้เพ ือ่ทำงาน
ในอณุหภ มู ทิ ีส่ งูมาก และมอบโซลชูนัท ีส่ะอาด ปลอดภยั ประหยดั และเป น็มติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

Trevor Woodhouse จากบร ษิทั Woodhouse Environmental Services Ltd กลา่ววา่ "เน ือ่งจากกล ุม่ CCG ยงัตอ้งปฏบิตังิานอย ู่ในระหวา่งการ
ทำงานตา่งๆ ส ิง่สำคญักค็อืการตดิต ั ง้ระบบใหมจ่ะตอ้งสง่ผลกระทบนอ้ยท ีส่ดุในแตล่ะวนัท ีท่ำงานกบัอาคาร ตอ้งใหเ้ขา้กบัพ ื น้ท ีข่นาดเลก็โดยเฉพาะ 
ตอ้งประหยดัพลงังาน ตอ้งทำงานรว่มกบัอปุกรณท์ ีม่ อีย ูแ่ลว้ และตอ้งตดิต ั ง้อยา่งรวดเรว็"
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NHS CCG เป น็หน ึง่ในส ีอ่งคก์รท ีค่รอบครองอาคารน ี ้ ซ ึง่ในขณะน ั น้ม ี St Modwens PLC เป น็เจา้ของ และไดต้ดิตอ่บร ษิทัผ ูต้ดิต ั ง้ Woodhouse 
Environmental Services Ltd ซ ึง่เคยตดิต ั ง้ระบบ Panasonic VRF ในสถานท ีม่ากอ่นแลว้ 12 เคร ือ่งในสว่นอ ืน่ๆ ของอาคารเม ือ่หา้ป กีอ่น St 
Modwens พอใจมากกบัประส ทิธภิาพดา้นพลงังานและการประหยดัคา่ใชจ้า่ยย ิง่กวา่ท ีม่ อีย ู่ในขณะน ี ้ และตอ้งการระบบแบบครบวงจรเพ ือ่ชว่ยลด
ตน้ทนุในการใหบ้ร กิารและบำรงุรกัษา

จากความทา้ทายมากมายท ีร่ะบขุา้งตน้ เชน่เดยีวกบั 75% ของอาคารท ี ่ไดร้บัการพฒันาใหม่ในป ี 2011 ซ ึง่สง่ผลใหเ้คร ือ่งทำความเยน็ขนาด 200 
kW สามารถทำความเยน็ได ้ 40 kW ระบบทำความรอ้นเดมิน ั น้มาจากหมอ้ตม้ท ี ่ไมม่ ปีระส ทิธภิาพซ ึง่เช ือ่มตอ่กบัหมอ้น ้ ำรอบนอก

มกีารตกลงท ีจ่ะหลกีเล ีย่งการใชร้ะบบเพ ือ่ทำความรอ้นและทำความเยน็พรอ้มกนั เน ือ่งจากกอ่นหนา้น ี ้ไดท้ำใหเ้กดิความไมม่ ปีระส ทิธภิาพดา้น
พลงังานอยา่งมาก โซลชูนัน ีต้อ้งอนญุาตใหท้ำความรอ้นและทำความเยน็ไดต้ามตอ้งการ แตต่อ้งไมท่ำงานในเวลาเดยีวกนั

โซลชูนัใหมป่ระกอบดว้ย Panasonic Aquarea-Pro 50kW และระบบ Panasonic VRF ชนดิ 2 ทอ่ ECOi ซ ึง่ทำใหอ้าคารมตีวัเลข SEER และ SCOP 
สงูมาก เพ ือ่ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานใหก้บั Canford House ดว้ยความชว่ยเหลอืจาก ESS ผ ูจ้ดัจำหนา่ยของ Panasonic

Panasonic VRF ชนดิ 2 ทอ่ Mini ECOi 6 series เป น็ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารท ีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะสำหรบัการใชง้านท ีม่ คีวามตอ้งการสงู 
ชดุอปุกรณน์ ี ย้งัใชเ้ทคโนโลย ี R401A และ DC อนิเวอรเ์ตอรอ์กีดว้ย
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    List of Products

·         Panasonic VRF 2-Pipe Mini ECOi 6 series
·         Panasonic Aquarea-Pro 50kW
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