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ระบบปรบัอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ทศิทาง: 99 ระบบ
ประส ทิธภิาพการทำความเยน็: 3,667 kW / 1,042 USRT
ชดุอปุกรณภ์ายในอาคาร:
ชนดิตอ่ทอ่ แรงดนัสงู 153 เคร ือ่ง
ระบบควบคมุ:
ตวัควบคมุระบบ: 2 ระบบ
เคร ือ่งต ั ง้ตารางเวลา: 2 ระบบ
ตวัควบคมุอจัฉร ยิะ: 1 ระบบ (พรอ้มการตรวจสอบผา่นเวบ็)

Plaza 33 เป น็ศนูยก์ารคา้เกรด A ท ีต่ ั ง้อย ู่ในเปตาลงิจายา ยา่นการคา้ท ีพ่ลกุพลา่นใกลก้บัใจกลางกรงุกวัลาลมัเปอร ์ ประกอบดว้ยอาคารสองชว่ง
ตกึคอื ทาวเวอร ์ A และ B ท ีม่ พี ื น้ท ีส่ำนกังานท ีท่นัสมยัและมสีเปคสงู พรอ้มดว้ยรา้นอาหารและสถานประกอบการคา้ปลกีท ีห่ลากหลาย
อาคารคอมเพลก็ซถ์ กูสรา้งข ึ น้เพ ือ่ตอบสนองความตอ้งการดา้นไอท ี การออกแบบ และแหลง่จา่ยไฟท ีม่ คีวามตอ้งการสงูของบร ษิทัท ีข่บัเคล ือ่นดว้ย
เทคโนโลย ีในปจัจบุนั แตล่ะช ั น้ของแตล่ะอาคารไดร้บัการตดิต ั ง้ระบบ Panasonic VRF ท ีเ่ช ือ่มตอ่กบัชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารในการออกแบบ
การตดิต ั ง้ท ีป่ระหยดัพ ื น้ท ี ่

ขอ้ความจากผ ูร้บัเหมา M&E
เน ือ่งจากแตล่ะช ั น้ของอาคารม กีารขายหรอืเชา่แยกกนั จงึจำเป น็ตอ้งม รีะบบปรบัอากาศท ีร่องรบัการทำงานท ีเ่ป น็อสิระในช ั น้ตา่งๆ ระบบชดุ
อปุกรณแ์บบตอ่ทอ่ VRF ของ Panasonic ตอบรบัเร ือ่งคา่ไฟ ใหค้ณุภาพสงู ประหยดัตน้ทนุ ระดบัเส ยีงรบกวนต่ำ และการรบัประกนัของแบรนด์
ญ ีป่ ุน่
อาคาร Plaza 33 ประกอบดว้ยสองชว่งตกึ ตกึหน ึง่ใชร้ะบบของ Panasonic และอกีตกึใชร้ะบบของค ูแ่ขง่ ล กูคา้ชอบระบบของ Panasonic มากกวา่ 
เน ือ่งจากการทำงานม เีส ยีงรบกวนนอ้ยกวา่มาก นอกจากประโยชนจ์ากการทำงานท ีเ่ง ยีบแลว้ ระบบ VRF ยงัสามารถตดิต ั ง้ได ้โดยไมต่อ้งใชอ้ปุกรณ์
ของระบบเพ ิม่เต มิ
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    List of Products

·         Panasonic VRF 2-Way FSV ME1

·         Panasonic High-static ducted

·         Panasonic System controller

·         Panasonic Schedule timer

·         Panasonic Intelligent controller
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