
Gennevilliers, 26 มกราคม 2015 – เม ือ่เรว็ๆ น ี ้ไดม้ กีารตดิต ั ง้ระบบทำคามรอ้นและทำความเยน็ของ Panasonic ใหต้วัแทนจำหนา่ย 
Renault-Nissan ในเมอืง Romans-sur-Isère (ทางตอนใตข้องฝร ั ง่เศส) พรอ้ม ECO G VRF สองเคร ือ่ง

เคร ือ่งทำความรอ้นในศนูยต์วัแทนจำหนา่ย Renault-Nissan ในเมอืง Romans-sur-Isère เดมิเป น็เคร ือ่งทำความรอ้นแบบใชแ้กส๊ ตวัแทนจำหนา่ย
ตอ้งการเปล ีย่นระบบเพ ือ่ใหม้ ที ั ง้ระบบทำความรอ้นและเคร ือ่งปรบัอากาศ การใชร้ะบบ VRF ไฟฟา้ 100% ทำใหเ้กดิปญัหาบางอยา่ง เม ือ่พ จิารณา
จากขอบเขตของอาคาร (1450 ตร.ม.) วธิ แีกป้ญัหาดงักลา่วจะกนิไฟมากเกนิไป ดงัน ั น้จงึตอ้งเพ ิม่แหลง่จา่ยไฟใหก้บัไซตง์าน น ีค่อืเหตผุลท ีต่วัแทน
จำหนา่ยตอ้งการโซลชูนั Panasonic Gas VRF ซ ึง่เป น็ระบบท ี ่ใหก้ารทำความรอ้นและปรบัอากาศโดยไมท่ำใหต้น้ทนุดา้นพลงังานเพ ิม่ข ึ น้  

ระบบแลกเปล ีย่นความรอ้นท ีผ่สมผสานความสวยงาม ประส ทิธภิาพ และนวตักรรม
ระบบทำความรอ้นและปรบัอากาศตอ้งเป น็ไปตามเกณฑท์ ีเ่ขม้งวด ตอ้งคำนงึถงึการออกแบบของไซตง์านและภาพลกัษณข์อง Renault-Nissan ใน
ขณะเดยีวกนัก ็ใหค้วามสบายสงูสดุแกล่ กูคา้และพนกังาน และจำกดัการใช ้ไฟฟา้ของไซตง์าน โดยมคีวามใส่ใจเป น็พ เิศษกบัเร ือ่งความสวยงาม 
Panasonic ตอ้งการชดุอปุกรณภ์ายในอาคารท ี ่ไมก่ นิพ ื น้ท ีเ่ทา่ท ีเ่ป น็ไปได ้ (แบบปรบัได ้) และปรบัแตง่ตวัเร อืนใหเ้ขา้กบัส ขีองตวัแทนจำหนา่ยเพ ือ่
ผสานรวมกบัการตกแตง่อยา่งกลมกลนื  

Panasonic VRF ผสมผสานความเร ยีบงา่ยและม ปีระส ทิธภิาพ
ขอบเขตของตวัแทนจำหนา่ย Romans-sur-Isère ท ีแ่บง่ออกเป น็สองอาคาร ม ขีนาดเก นิ 1450 ตร.ม. โดยมสีำนกังาน พ ื น้ท ีข่าย พ ื น้ท ีส่ง่มอบ และ
หอ้งคอมพวิเตอร ์   ม กีารตดิต ั ง้ชดุอปุกรณภ์ายในอาคารไมน่อ้ยกวา่ 30 ชดุ (ชดุอปุกรณค์วามดนัสงูแบบปรบัไดส้ำหรบัพ ื น้ท ีข่าย ตวัเคร ือ่ง และ
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ชดุอปุกรณต์ดิผนงัจากสำนกังาน ชดุม นิ สิปลติสองเคร ือ่งสำหรบัหอ้งคอมพวิเตอรแ์ละพ ื น้ท ีบ่ร กิารหลงัการขาย) และตดิต ั ง้ชดุอปุกรณ์ ECO G 
VRF สองชดุบน หลงัคาของอาคาร ระบบยอ้นกลบัสามารถใหค้วามรอ้นหรอืความเยน็ในสภาวะท ีส่บายท ีส่ดุ: แตล่ะหอ้งม กีารควบคมุอณุหภ มู แิยก
กนัโดยใชเ้ทอร ์โมสตทั “ตวัแทนจำหนา่ยรายน ี เ้ป น็บทพสิจูนท์ ีด่ เีย ีย่มเก ีย่วกบัขอ้ดขีองโซลชูนั VRF ท ี ่ใชแ้กส๊ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เม ือ่ไซตง์านท ี ่
จะตดิต ั ง้เคร ือ่งปรบัอากาศอย ูภ่ายใตข้อ้จำกดัดา้นพลงังานท ีเ่ขม้งวด” Hervé Guillard ผ ูจ้ดัการฝา่ยระบบทำความรอ้นและทำความเยน็ของ 
Panasonic ในฝร ั ง่เศส กลา่ว     

ม ุง่เนน้ระบบ VRF ท ี ่ใชแ้กส๊ของ Panasonic 
กล ุม่ผลติภณัฑ ์ Panasonic GHP VRF โซลชูนัระดบัมอือาช พี คอืผ ูน้ำตลาด กล ุม่ผลติภณัฑน์ ี ้ไดร้บัการออกแบบมาเป น็พ เิศษเพ ือ่ประหยดั
พลงังาน โดยเฉพาะอยา่งย ิง่สำหรบัโครงการท ีม่ ขีอ้จำกดัดา้นพลงังานไฟฟา้ ระบบเหลา่น ี ม้ ปีระส ทิธภิาพและสมรรถนะสงูพรอ้มความนา่เช ือ่ถอื
สงูสดุ ชว่ยในการประหยดัพลงังานไดม้าก การใช ้ Panasonic Gas VRF ชว่ยจำกดัคา่ใชจ้า่ยในการบำรงุรกัษา และเป น็โซลชูนัท ีส่มบ รูณแ์บบสำหรบั
ความตอ้งการดา้นการทำความรอ้น การปรบัอากาศ และการทำความเยน็ ระดบัเส ยีงรบกวนไดล้ดลงอยา่งมาก ซ ึง่เป น็ส ิง่สำคญัอยา่งย ิง่ในการรบั
ประกนัความสบายทางเส ยีงของผ ู ้ใชแ้ละผ ูท้ ีอ่ย ู่โดยรอบ
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