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One of the main challenges for data centres is coping with cooling and humidity control demands within the building because of the enormous heat 
gains generated by the large volume of computers and lighting systems – often in operation 24 hours a day, seven days a week.   In the case of 
Concentrix Customer Engagement Centre in Belfast, there was also the added complication of the number of employees on site approaching close to 
1500 people.

Belfast-based Aircon Sales and Service, which designs, supplies, installs and maintains various air conditioning solutions, recently installed a 
combination of Panasonic GHP VRF 3-pipe, 2-pipe and Split Hi Wall type units to heat and cool the 130,000 sq ft, three storey property at the Concentrix 
Call Centre in Belfast. 

The installation at Concentrix was a very complex and challenging project due to the building’s design and lack of available electrical supply to the site. 
In addition to the nature of Concentrix’s business, which requires a signi cant power load for the operations of the building including lighting, 
computers and servers, the property also needed to provide comfortable conditions for the 1500 employees on site.

The team at Aircon’s contracts department, headed up by Manager, Stephen McGarry, worked closely with consultants Beattie Flannigan and 
mechanical contractors, Harvey Group, to deliver the best possible solution that site conditions would allow.  Ian McFerran, Aircon’s Managing Director 
explains, “Quality underpins our entire delivery model, with professionalism and attention to detail being the primary focus.  Coupled with competitive 
and cost-e ective pricing, the overall package we deliver sets us apart from other market players.”

Due to the design of the building which features low ceiling heights on each oor, the team devised a solution based on a larger quantity of indoor units 
operating at lower capacities. Not only that, the Panasonic DX gas- red system provides close to 1.2MW of cooling, using between 20kW and 25kW of 
electrical input, thus e ciently providing optimum cooling for the building whilst only drawing a minimal load from the buildings electrical power 
supply. 

The equipment speci ed included the following:
· 13 Panasonic GHP gas heat pump 3-pipe outdoor units
· 5 Panasonic GHP 2-pipe VRF outdoor units to service AHU DX Systems
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Panasonic แก้ปัญหาให้ศูนย์
ข้อมูลในเบลฟาสต์ร่วมกับ 
Aircon

ความทา้ทายหลกัประการหน ึง่สำหรบัศนูยข์อ้ม ลูคอืการรบัมอืกบัความตอ้งการดา้นการทำความเยน็และการควบคมุความช ื น้ภายในอาคาร เน ือ่งจาก
ความรอ้นท ีเ่พ ิม่ข ึ น้อยา่งมากจากคอมพวิเตอรแ์ละระบบไฟแสงสวา่งจำนวนมาก ซ ึง่มกัจะเป ดิทำงานตลอด 24 ช ั ว่โมง 7 วนัตอ่สปัดาห ์ ในกรณ ี
ของศนูยก์ารมสีว่นรว่มของล กูคา้ Concentrix (Concentrix Customer Engagement Centre) ในเบลฟาสต ์ ยงัมคีวามซบัซอ้นเพ ิม่ข ึ น้จากจำนวน
พนกังานในไซตง์านท ีม่ อีย ูเ่กอืบถงึ 1,500 คน

ฝา่ยขายและบร กิารของ Aircon ในเบลฟาสตซ์ ึง่ออกแบบ จดัหา ตดิต ั ง้ และบำรงุรกัษาโซลชูนัระบบปรบัอากาศตา่งๆ ท ีห่ลากหลายเพ ิง่ตดิต ั ง้ชดุ 
Panasonic GHP VRF ชนดิ 3 ทอ่, 2 ทอ่ และสปลติไฮวอลล์ เพ ือ่ทำความรอ้นและทำความเยน็อาคารสามช ั น้ท ีม่ พี ื น้ท ี ่ 130,000 ตารางฟตุ ณ 
คอลเซน็เตอร ์ Concentrix ในเบลฟาสต ์

การตดิต ั ง้ท ี ่ Concentrix เป น็โครงการท ีซ่บัซอ้นและทา้ทายมาก เน ือ่งจากการออกแบบของอาคารและการจา่ยไฟฟา้ท ี ่ไมเ่พ ยีงพอสำหรบัไซตง์าน 
นอกเหนอืจากลกัษณะธรุกจิของ Concentrix ซ ึง่ตอ้งใชก้ำลงัไฟจำนวนมากสำหรบัการดำเน นิงานของอาคาร รวมถงึระบบไฟแสงสวา่ง คอมพวิเตอร ์ 
และเซ ริฟ์เวอร ์ ในสว่นอาคารยงัตอ้งมสีภาพท ีส่บายสำหรบัพนกังาน 1,500 คนในไซตง์านอกีดว้ย

ทมีงานท ีแ่ผนกสญัญาของ Aircon ซ ึง่นำโดยผ ูจ้ดัการ Stephen McGarry ทำงานอยา่งใกลช้ ดิกบัท ีป่ร กึษา Beattie Flannigan และผ ูร้บัเหมาดา้น
เคร ือ่งจกัรกล Harvey Group เพ ือ่มอบโซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุเทา่ท ีส่ภาพของไซตง์านจะเอ ือ้อำนวย Ian McFerran กรรมการผ ูจ้ดัการของ Aircon อธ บิาย
วา่ “คณุภาพอย ูเ่บ ื อ้งหลงัรปูแบบการสง่มอบทั ง้หมดของเรา ดว้ยการม ุง่เนน้ท ีค่วามเป น็มอือาช พีและความใส่ใจในรายละเอยีดเป น็หลกั ประกอบ
กบัราคาท ีแ่ขง่ขนัไดแ้ละค ุม้คา่ แพค็เกจโดยรวมท ีเ่ราสง่มอบทำใหเ้ราแตกตา่งจากค ูแ่ขง่ในตลาดรายอ ืน่ๆ”

เน ือ่งจากการออกแบบของอาคารซ ึง่มคีวามสงูของเพดานท ีต่่ ำในแตล่ะช ั น้ ท มีงานไดค้ดิคน้วธิ แีกป้ญัหาโดยอาศยัจำนวนชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร
ท ีม่ากข ึ น้ซ ึง่ทำงานในประส ทิธภิาพท ีล่ดลง ไมเ่พ ยีงเทา่น ั น้ ระบบท ี ่ใชแ้กส๊ของ Panasonic DX ยงัใหก้ารทำความเยน็เกอืบถงึ 1.2MW โดยใช ้
อ นิพตุไฟฟา้ระหวา่ง 20kW ถงึ 25kW จงึใหก้ารทำความเยน็ท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัอาคาร ในขณะท ี ่ใช ้โหลดเพ ยีงเลก็นอ้ยจากแหลง่จา่ยไฟฟา้ในอาคาร

อปุกรณท์ ีร่ะบมุดีงัน ี :้
·   ชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคาร Panasonic GHP ชนดิป ั ม๊ความรอ้น 3 ทอ่ 13 ชดุ
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
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·   ชดุอปุกรณ์ภายนอกอาคาร Panasonic GHP ชนิด � ทอ่ VRF 5 ชดุ เพื�อ
ให้บริการระบบ AHU DX
·   ชดุอปุกรณ์ภายในอาคาร Panasonic VRF ชนิดคาสเซท็ ��� ชดุ เพื�อ
ให้บริการพื �นที�ทั �งหมดของคอลเซน็เตอร์และห้องประชมุ
·   ระบบ Panasonic สปลติไฮวอลล์ �� ชดุ เพื�อให้บริการ UPS ขนาดเลก็
จํานวนมากและห้องสื�อสารตา่งๆ
·   การควบคมุ Modbus BMS แบบรวมศนูย์และเตม็รูปแบบของ 
Panasonic
·   การควบคมุการจา่ยอากาศของ Panasonic ที�ใช้ในพื �นที�คอลเซน็เตอร์
ทั �งหมดเพื�อให้อตัราสว่นความร้อนที�เหมาะสมที�สงูมากถงึ ��%+
·    ชดุอปุกรณ์ภายในอาคารทั �งหมดได้รับการปรับขนาดเพื�อตอบสนอง
ประสทิธิภาพการทํางานที�ความเร็วพดัลมปานกลางถงึตํ�า

โครงการนี �ได้รับประโยชน์จากโซลชูนัที�ลํ �าสมยัซึ�งให้ประสทิธิภาพสงู คุ้ม
คา่ ประหยดัพลงังาน และเชื�อถือได้ ���% ทีมงานที�เกี�ยวข้องทํางานร่วมกนั
เพื�อจดัหา ออกแบบ และสง่มอบโซลชูนัที�สมบรูณ์แบบ ซึ�งเหน็ได้จากการตดิ
ตั �งที�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


