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เม อืงฮ งิคล์ยี ์ สหราชอาณาจกัร          ประเภทโครงการ: การปรบัปรงุใหม่

บร ษิทัผ ูต้ดิต ั ง้: Pick Everard          ป ที ีต่ดิต ั ง้: 2012

ความเป น็มา: จำเป น็ตอ้งเปล ีย่นระบบทำความเยน็ท ี ่ไมม่ ปีระส ทิธภิาพซ ึง่ใหบ้ร กิารคอลเซน็เตอรท์ ีส่ำคญัของ National Grid ในเมอืงฮ งิคล์ยี ์  
National Grid ตอ้งการโซลชูนัท ีน่า่เช ือ่ถอืและค ุม้คา่

ความทา้ทายของโครงการ: โรงงานในฮงิคล์ยีม์ คีอลเซน็เตอรร์บัแจง้เหตกุารร ั ว่ไหลของแกส๊ท ีส่ำคญัมากซ ึง่ใหบ้ร กิาร 365 วนัตอ่ป ี ตลอด 24 ช ั ว่โมง 
ระบบดงักลา่วไมเ่พ ยีงแคต่อ้งไวว้างใจไดเ้ทา่น ั น้ แตย่งัตอ้งม ปีระส ทิธภิาพดา้นพลงังานสงูดว้ย

วธิ กีารแก ้ไข: ระบบ Pansonic ECO-G ท ีต่ดิต ั ง้ชว่ยใหก้ารควบคมุและสมรรถนะม ปีระส ทิธภิาพมากข ึ น้ เคร ือ่งทำความเยน็สองเคร ือ่งของไซต ์
งาน National Grid ถ กูเปล ีย่นเป น็ Panasonic ECO-G เจด็เคร ือ่ง เทคนคิการใชห้ลายระบบน ี ้ใหค้วามยดืหย ุน่ท ีส่ งูกวา่มาก เม ือ่เทยีบกบัเคร ือ่ง
เพ ยีงหน ึง่หร อืสองเคร ือ่ง หากเกดิขอ้ผดิพลาดข ึ น้ในเคร ือ่งหน ึง่ การทำงานรว่มกนัของป ั ม๊ความรอ้นจะชว่ยใหแ้น่ใจวา่สามารถใหบ้ร กิารตอ่ไปได ้    
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การวิเคราะห์พลงังานของอาคาร: ระบบ ECO-G ใหมที่�ตดิตั �งในสถานที�นี �
เป็นการเปลี�ยนแปลงที�ตรงจดุอยา่งมาก เครื�องเหลา่นี �ไมเ่พียงให้บริการอยา่งตอ่
เนื�องกบัไซต์งานเทา่นั �น แตย่งัชว่ยให้ต้นทนุที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานด้าน
เครื�องปรับอากาศลดลงอยา่งมากอีกด้วย    

ความคดิเหน็ของบคุคลภายนอก: “การตดิตั �งระบบ ECO-G ชว่ยให้การควบคมุ
และสมรรถนะมีประสทิธิภาพมากขึ �น” Jeff Fleming จากบริษัท Pick 
Everard ผู้ตดิตั �งโครงการ อธิบาย “ด้วยอตัราความนา่เชื�อถือสงูสดุ ECO-G 
ชว่ยให้มั�นใจได้ถงึการควบคมุและสมรรถนะที�เป็นสว่นบคุคลและ
มีประสทิธิภาพ นี�เป็นวิธีที�สะดวกกวา่มาก และลดการใช้พลงังานโดยรวมของ
เครื�อง ขจดัความสิ �นเปลืองที�ไมจํ่าเป็นซึ�งเป็นผลมาจากระบบปรับอากาศแบบ
เดมิ"
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.


