
ศนูยก์ ฬีา Skyliner ต ั ง้อย ู่ในพ ื น้ท ี ่ Moreton Hall ของ Bury St Edmunds ใน Suffolk จำเป น็ตอ้งม ีโซลชูนัระบบปรบัอากาศท ีป่ระหยดัพลงังาน
และค ุม้คา่เพ ือ่ตดิต ั ง้ในอาคารใหมซ่ ึง่ม หีอ้งออกกำลงักายและสต ดู ิโอฟ ติเนสท ีพ่ลกุพลา่น ม กีารจา่ยพลงังานแบบจำกดัไปยงัอาคาร ซ ึง่เป น็
สาเหตทุ ีท่ำใหช้ดุอปุกรณ์ VRF ของ Panasonic GHP (ทำงานดว้ยแกส๊) สามชดุไดร้บัเลอืกใหเ้ป น็โซลชูนัการทำความรอ้นและทำความเยน็ท ี ่
ประหยดัพลงังานดที ีส่ดุสำหรบัโครงการน ี ้โดยผ ูต้ดิต ั ง้ Pitkin & Ruddock และผ ูจ้ดัจำหนา่ย Oceanair

Damian Nunn ผ ูอ้ำนวยการของ Pitkin & Ruddock อธ บิายตอ่ไปวา่ 
“ความทา้ทายหลกัสำหรบัโครงการน ีค้อืจำนวนพลงังานท ีจ่ดัสรรใหก้บัอาคารอยา่งจำกดั ในกรณ นี ีค้อื 200A TPN ซ ึง่ไมเ่พ ยีงพอสำหรบัรองรบั
ระบบปรบัอากาศ VRF แบบทั ว่ไป ตลอดจนในการบำรงุรกัษาบร กิารอ ืน่ๆ ท ีจ่ำเป น็ของอาคาร เชน่ ระบบไอทแีละไฟแสงสวา่ง เป น็ตน้ ชดุ
อปุกรณ์ VRF ของ Panasonic GHP เอาชนะปญัหาน ี ้ไดเ้น ือ่งจากสามารถทำงานได ้โดยใชพ้ลงังานท ีน่อ้ยกวา่มาก เน ือ่งจากม เีพ ยีงพดัลมและ
วงจรควบคมุเทา่น ั น้ท ี ่ใช ้ไฟจากแหลง่จา่ยไฟ เทคโนโลย นี ี ย้งัชว่ยใหม้ ั น่ใจวา่ระบบน ี ป้ระหยดัพลงังานสงูอกีดว้ย”

พ ื น้ท ีอ่อกกำลงักายและสต ดู ิโอฟ ติเนสแตล่ะแหง่ในสถานท ีม่ รีะบบ VRF ของ Panasonic GHP ท ีต่ดิต ั ง้แยกตา่งหากทั ง้หมด พรอ้มเคร ือ่งปรบั
อากาศ Panasonic ชนดิคาสเซต็ท ีต่ดิต ั ง้บนเพดานส ีถ่งึหกชดุ ขณะใชง้านเคร ือ่งปรบัอากาศชนดิคาสเซท็ อากาศบรสิทุธ ิจ์ะถ กูนำเขา้มาใน
พ ื น้ท ี ่ และอากาศเกา่จะถ กูระบายออกผา่นทางชดุแลกเปล ีย่นความรอ้นของ Panasonic

Damian กลา่วเสร มิวา่ “ชดุแลกเปล ีย่นความรอ้นสามารถก ูค้ นืความรอ้นไดถ้งึ 77% จากอากาศท ีร่ะบายออกเพ ือ่สรา้งโซลชูนัทางน เิวศและ
ประหยดัพลงังานสำหรบัโครงการน ี ”้
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กลไกแกส๊ภายในชดุอปุกรณ์ VRF ของ Panasonic GHP ใชเ้ป น็แหลง่ขบัเคล ือ่นของคอมเพรสเซอรแ์ทนมอเตอร ์ไฟฟา้ท ั ว่ไป ทำให ้ไดป้ระโยชนจ์าก
ความรอ้นท ีเ่หลอืท ิง้ท ีเ่กดิจากกลไกแกส๊และนำไปใชง้านท ีอ่ ืน่ได ้ และมกีำลงัไฟเหลอืสำหรบัการใชง้านอยา่งอ ืน่เพ ิม่ข ึ น้ นอกจากน ี ้ ระบบน ี ย้งั
ใหป้ระส ทิธภิาพดา้นพลงังานรอบดา้นข ั น้สงู และเป น็โซลชูนัท ีค่ ุม้คา่มากสำหรบัการทำความรอ้นและทำความเยน็พรอ้มกนั

Tony Holland ผ ูจ้ดัการฝา่ยบญัช จีาก Oceanair ผ ูจ้ดัจำหนา่ยของ Panasonic กลา่วเสร มิวา่ “ชดุอปุกรณ์ VRF ท ีเ่ป น็เอกลกัษณข์อง 
Panasonic GHP เป น็ทางเลอืกตามธรรมชาตสิำหรบัโครงการเชงิพาณ ชิยท์ ีม่ กีารจา่ยพลงังานไฟฟา้แบบจำกดั นอกเหนอืจากความสามารถในการ
ตอบสนองและสง่มอบความตอ้งการระดบัสงูไดอ้ยา่งรวดเรว็และม ปีระส ทิธภิาพ ผลติภณัฑน์ ี เ้หมาะกบัโครงการน ีอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ นอกจาก
น ี ้ โครงการน ี ย้งัเป ดิโอกาสใหเ้ราสานตอ่ความสมัพนัธท์างธรุกจิท ีย่อดเย ีย่มกบั Pitkin & Ruddock และในฐานะท ีเ่ป น็ผ ูพ้กัอาศยัในยา่น 
Suffolk เอง ผมร ูส้ กึย นิดที ี ่ไดท้ำงานในโครงการทอ้งถ ิน่ในลกัษณะน ีก้บับร ษิทัทอ้งถ ิน่ท ีน่า่นบัถอืเชน่น ี ”้

ศนูยก์ ฬีา Skyliner ต ั ง้อย ู่ในบร เิวณโรงเร ยีนท ีพ่ลกุพลา่น และม หีอ้งออกกำลงักายและสต ดู ิโอฟ ติเนสท ีม่ กีารใชง้านอยา่งตอ่เน ือ่ง ฟ ติเนสน ี ้
ไดร้บัการออกแบบใหม้ พี ื น้ท ีก่วา้งขวางสะดวกสบายเพ ือ่รองรบัอปุกรณค์ณุภาพสงู 45 สถาน ี และมองเหน็สระวา่ยน ้ ำได ้ อปุกรณด์งักลา่วรวม
ถงึอปุกรณฝ์ กึความแขง็แรงของกลา้มเน ือ้หวัใจและหลอดเลอืด การฝ กึแรงตา้น การฝ กึกลา้มเน ือ้สว่นตา่งๆ และอปุกรณย์กน ้ ำหนกั

Kate Crouch ผ ูจ้ดัการศนูยก์ ฬีา Skyliner กลา่วเสร มิวา่ “สต ดู ิโอและฟ ติเนสขนาดใหญข่องเราท ีม่ ี 45 สถาน ที ีศ่ นูยก์ ฬีา Skyliner น ั น้
พลกุพลา่นอยา่งเหลอืเช ือ่ และสมาช กิของเราร ูส้ กึช ืน่ชอบระบบปรบัอากาศใหมท่ ีช่ว่ยใหพ้วกเขาเยน็สบายในขณะท ี ่ใชง้านส ิง่อำนวยความ
สะดวกตา่งๆ สมาช กิตา่งพอใจอย ูเ่สมอและเพลดิเพลนิกบัประโยชนจ์ากระบบปรบัอากาศท ีย่อดเย ีย่ม การตดิตอ่ส ือ่สารกบับร ษิทั Pitkin & 
Ruddock น ั น้งา่ยมาก นอกจากน ี บ้ร ษิทัยงัใหบ้ร กิารท ีย่อดเย ีย่มตลอด 12 เดอืนแรกของเรา”
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    List of Products

·         Panasonic GHP (Gas Driven) VRF units
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