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ความท า้ ทายหลักประการหน งึ ่ สำหรับศ นู ย์ข อ้ ม ลู ค อื การรับม อื กับความต อ้ งการดา้ นการทำความเย น็ และการควบคุมความช ื น้ ภายในอาคาร เน ือ่ งจาก
ความร อ้ นท ีเ่ พ ิม่ ข ึ น้ อย่างมากจากคอมพ วิ เตอร์และระบบไฟแสงสว่างจำนวนมาก ซ งึ ่ มักจะเป ดิ ทำงานตลอด 24 ชั ว่ โมง 7 วันต่อสัปดาห์ ในกรณ ี
ของศ นู ย์การม สี ว่ นร่วมของล กู คา้ Concentrix (Concentrix Customer Engagement Centre) ในเบลฟาสต์ ยังม คี วามซับซ อ้ นเพ ิม่ ข ึ น้ จากจำนวน
พนักงานในไซต์งานท ีม่ อี ย เู่ ก อื บถ งึ 1,500 คน
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ฝ่ายขายและบร กิ ารของ Aircon ในเบลฟาสต์ซ งึ ่ ออกแบบ จัดหา ต ดิ ตั ง้ และบำรุงรักษาโซล ชู นั ระบบปรับอากาศต่างๆ ท ีห่ ลากหลายเพ งิ ่ ต ดิ ตั ง้ ชุด
Panasonic GHP VRF ชน ดิ 3 ท่อ, 2 ท่อ และสปล ติ ไฮวอลล์ เพ ือ่ ทำความร อ้ นและทำความเย น็ อาคารสามชั น้ ท ีม่ พี ื น้ ท ี ่ 130,000 ตารางฟุต ณ
คอลเซ น็ เตอร์ Concentrix ในเบลฟาสต์
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การต ดิ ตั ง้ ท ี ่ Concentrix เป น็ โครงการท ีซ่ บั ซ อ้ นและท า้ ทายมาก เน ือ่ งจากการออกแบบของอาคารและการจ่ายไฟฟ า้ ท ี ่ไม่เพ ยี งพอสำหรับไซต์งาน
นอกเหน อื จากลักษณะธุรก จิ ของ Concentrix ซ งึ ่ ต อ้ งใช ก้ ำลังไฟจำนวนมากสำหรับการดำเน นิ งานของอาคาร รวมถ งึ ระบบไฟแสงสว่าง คอมพ วิ เตอร์
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ท มี งานท ีแ่ ผนกสัญญาของ Aircon ซ งึ ่ นำโดยผ ูจ้ ดั การ Stephen McGarry ทำงานอย่างใกล้ช ดิ กับท ีป่ ร กึ ษา Beattie Flannigan และผ ูร้ บั เหมาดา้ น
เคร ือ่ งจักรกล Harvey Group เพ ือ่ มอบโซล ชู นั ท ดี ่ ที สี ่ ดุ เท่าท สี ่ ภาพของไซต์งานจะเอ ื อ้ อำนวย Ian McFerran กรรมการผ ูจ้ ดั การของ Aircon อธ บิ าย
ว่า “คุณภาพอย เู่ บ ื อ้ งหลังรูปแบบการส่งมอบทั ง้ หมดของเรา ดว้ ยการมุง่ เน น้ ท คี ่ วามเป น็ ม อื อาช พี และความใส่ใจในรายละเอ ยี ดเป น็ หลัก ประกอบ
บราคาท
ีแ่ ข่งbuilding
ขันofไดthe
แ้ ละคุ
ม้ ค่features
า แพ
ค็ เกจโดยรวมท
ีเ่ ceiling
ราส่งonมอบทำให
เ้ ราแตกต่
างจากค
แู่ ข่aงsolution
ในตลาดรายอ
ืน่onๆ”abased
ue to theกั
Due
design
to the
of the
design
which
building
which
low
features
ceilinglow
heights
heights
each ȵoor,
on
each
the team
ȵoor,
devised
the team
devised a
based
solution
largeron
quantity
a largerofquantity
indoor units
of indoor units

perating operating
at lower capacities.
at lower capacities.
Not only that,
Not the
onlyPanasonic
that, the Panasonic
DX gas-ȴred
DXsystem
gas-ȴred
provides
systemclose
provides
to 1.2MW
close of
to cooling,
1.2MW of
using
cooling,
between
using20kW
between
and20kW
25kWand
of 25kW of
minimalaload
minimal
fromload
the buildings
from the electrical
buildings power
electrical power
ectrical input,
electrical
thusinput,
eɝciently
thus eɝciently
providing providing
optimum cooling
optimum
forcooling
the building
for thewhilst
building
onlywhilst
drawing
onlyadrawing
upply. supply.

เน ือ่ งจากการออกแบบของอาคารซ งึ ่ ม คี วามส งู ของเพดานท ีต่ ่ ำในแต่ละชั น้ ท มี งานไดค้ ดิ ค น้ ว ธิ แี ก ป้ ญ
ั หาโดยอาศัยจำนวนชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร
ท ีม่ ากข ึ น้ ซ งึ ่ ทำงานในประส ทิ ธ ภิ าพท ีล่ ดลง ไม่เพ ยี งเท่านั น้ ระบบท ี ่ใช แ้ ก๊สของ Panasonic DX ยังให ก้ ารทำความเย น็ เก อื บถ งึ 1.2MW โดยใช ้
อ นิ พุตไฟฟ า้ ระหว่าง 20kW ถ งึ 25kW จงึ ให ก้ ารทำความเย น็ ท ดี ่ ที สี ่ ดุ สำหรับอาคาร ในขณะท ี ่ใช ้ โหลดเพ ยี งเล็กน อ้ ยจากแหล่งจ่ายไฟฟ า้ ในอาคาร
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อุปกรณ์ท ีร่ ะบุม ดี งั น ี :้
· ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร Panasonic GHP ชน ดิ ป ั ม๊ ความร อ้ น 3 ท่อ 13 ชุด

· ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร Panasonic GHP ชนิด � ท่อ VRF 5 ชุด เพื�อ
ให้ บริ การระบบ AHU DX
· ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร Panasonic VRF ชนิดคาสเซ็ท ��� ชุด เพื�อ
ให้ บริ การพื �นที�ทงหมดของคอลเซ็
ั�
นเตอร์ และห้ องประชุม
· ระบบ Panasonic สปลิตไฮวอลล์ �� ชุด เพื�อให้ บริ การ UPS ขนาดเล็ก
จํานวนมากและห้ องสื�อสารต่างๆ
· การควบคุม Modbus BMS แบบรวมศูนย์และเต็มรูปแบบของ
Panasonic
· การควบคุมการจ่ายอากาศของ Panasonic ที�ใช้ ในพื �นที�คอลเซ็นเตอร์
ทังหมดเพื
�
�อให้ อตั ราส่วนความร้ อนที�เหมาะสมที�สงู มากถึง ��%+
· ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทังหมดได้
�
รับการปรับขนาดเพื�อตอบสนอง
ประสิทธิภาพการทํางานที�ความเร็วพัดลมปานกลางถึงตํ�า
โครงการนี �ได้ รับประโยชน์จากโซลูชนั ที�ลํ �าสมัยซึง� ให้ ประสิทธิภาพสูง คุ้ม
ค่า ประหยัดพลังงาน และเชื�อถือได้ ���% ทีมงานที�เกี�ยวข้ องทํางานร่วมกัน
เพื�อจัดหา ออกแบบ และส่งมอบโซลูชนั ที�สมบูรณ์แบบ ซึง� เห็นได้ จากการติด
ตังที
� �ราบรื� นและการทดสอบการทํางานที�ตามมา

List of Products
·

Panasonic GHP gas heat pump 3-pipe outdoor units

·

Panasonic GHP 2-pipe VRF outdoor units to service AHU DX Systems

·

Panasonic VRF cassette indoor units

·

Panasonic Split Hi Wall systems
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