
Savills องคก์รดา้นอสงัหาร มิทรพัยช์ ั น้นำของไอรแ์ลนด์ เพ ิง่ซ ื อ้พ ื น้ท ีส่ำนกังานเพ ิม่เต มิในใจกลางเมอืงดบัลนิ ณ ตำแหนง่ท ีแ่หลง่จา่ยไฟมคีวาม
ทา้ทายอยา่งมาก และม ีโครงขา่ยไฟฟา้ท ีท่ำงานเตม็ขดีจำกดั นอกจากน ี ้ อาคารน ี เ้ป น็อาคารท ีม่ ชี ือ่เส ยีงซ ึง่เป น็ท ีต่ ั ง้ของบร ษิทัท ีม่ พีนกังานชาว
ดบัลนิ 170 คน และมสี ิง่อำนวยความสะดวกและบร กิารท ีท่นัสมยัสำหรบัพนกังานของ Savills

Ethos Engineering ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป น็ท ีป่ร กึษาดา้น M&E โดยม ี L Lynch and Co ทำงานเป น็ผ ูร้บัเหมาดา้นกลไก และ Tech Refrigeration 
กำลงัตดิต ั ง้โซลชูนั ท มีงานน ี ้ไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัหาโซลชูนัการทำความรอ้นและทำความเยน็ท ีเ่หมาะสมกบัอาคารท ี ่โดดเดน่ดงักลา่ว เพ ือ่รบัม อื
กบัความตอ้งการท ีจ่ะเกดิข ึ น้อยา่งหลกีเล ีย่งไม่ได ้ รกัษาตน้ทนุการดำเน นิงานใหต้่ ำไว ้ และม รีะยะเวลาคนืทนุท ีด่ ี 

ความทา้ทาย

ความทา้ทายหลกัของโครงการน ีค้อืการขาดพลงังานท ีพ่รอ้มใชง้าน เน ือ่งจากตำแหนง่ท ีต่ ั ง้โครงขา่ยไฟฟา้ใจกลางเมอืงม กีารใช ้ไฟเก นิพ กิดั เม ือ่
ประเม นิตวัเลอืกท ีม่ สีำหรบัเคร ือ่งปรบัอากาศ Tech Refrigeration ไดแ้นะนำเทคโนโลย ี GHP แบบใชแ้กส๊ท ีเ่ป น็การปฏวิตั ิใหมข่อง Panasonic 
Jim Weldon ผ ูอ้ำนวยการ Tech Refrigeration อธ บิายวา่ "จะมคีา่ใชจ้า่ยมหาศาลในการอปัเกรดโครงขา่ยไฟฟา้เม ือ่ใช ้โซลชูนัอ ืน่ๆ ดงัน ั น้กล ุม่
ผลติภณัฑ ์ GHP VRF ของ Panasonic จงึเป น็โซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัการใชง้านเชงิพาณ ชิยป์ระเภทน ี ้ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เน ือ่งจากขอ้จำกดัดา้น
พลงังาน ท ีป่ร กึษายงัมองหาระบบท ีส่ามารถมอบความสบายท ีค่วบคมุได ้ใหก้บัพนกังานของล กูคา้ โดยมอบการจดัการอณุหภ มู แิละกระแสลมท ี ่
ยดืหย ุน่และม ปีระส ทิธภิาพ”
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โซลชูนัของ Panasonic

การตดิต ั ง้ระบบ Panasonic GHP VRF ท ีส่มบ รูณซ์ ึง่สามารถรองรบัโหลด 243 kW สามารถทำได ้โดยใชช้ดุอปุกรณ์ ECO G 3 ทศิทาง ชดุอปุกรณ์
ภายนอกอาคารเหลา่น ีต้อ้งการแหลง่จา่ยไฟแบบเฟสเดยีวเทา่น ั น้ ดงัน ั น้จงึสามารถใชพ้ลงังานไฟฟา้ของอาคารสำหรบัความตอ้งการไฟฟา้ท ีส่ำคญั
อ ืน่ๆ ซ ึง่จำเป น็ในพ ื น้ท ีส่ำนกังานขนาดใหญ่ ความรอ้นสว่นเก นิจากเคร ือ่งทำใหเ้คร ือ่งปรบัอากาศแบบป ั ม๊ความรอ้นท ี ่ใชแ้กส๊ไมจ่ำเป น็ตอ้งม ี
รอบการละลายน ้ ำแขง็ ดงัน ั น้จงึลดตน้ทนุการดำเน นิงานและลดการปลอ่ยคารบ์อนลงได ้ เอาตพ์ตุความรอ้นจะยงัคงมอีย ูแ่ม ้ในสภาพแวดลอ้มท ี ่
ต่ ำถงึ -20°C      

Ethos Engineering ใหค้วามเหน็วา่ "ปจัจยัในการตดัส นิใจเลอืกโซลชูนัของ Panasonic คอืความสามารถของระบบ GHP ในการใชก้ารควบคมุ
อณุหภ มู ขิาออกจากคอยล์ ซ ึง่ชว่ยใหม้ ั น่ใจวา่เคร ือ่งปรบัอากาศจะไมถ่งึอณุหภ มู ทิ ีจ่ะเยน็เก นิไปสำหรบัผ ูพ้กัอาศยั และจะถ กูควบคมุใหอ้ย ู่ใน
อณุหภ มู ปิานกลางท ีม่ คีวามสบายแทน ชดุอปุกรณภ์ายในอาคารแตล่ะชดุม เีซน็เซอรอ์ณุหภ มู อิากาศในตวัซ ึง่จะปรบัอณุหภ มู ิโดยอตัโนมตั ิ และ
เป น็ส ิง่ท ี ่ไมม่ ีในระบบอ ืน่ในตลาด”

Ethos Engineering, L Lynch and Co และ Tech Refrigeration ทำงานอยา่งใกลช้ ดิโดยไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งดเีย ีย่มจาก Panasonic ใน
ไอรแ์ลนดเ์พ ือ่ทดสอบการทำงานระบบน ี ้ในสถานท ี ่ๆ  ม ชี ือ่เส ยีงเชน่น ี ้ ประส ทิธภิาพของระบบ ECO G 3 ทศิทางในการทำความเยน็และทำความ
รอ้นอยา่งดที ีส่ดุพรอ้มกนั โดยมกีารทำงานของชดุอปุกรณภ์ายในอาคารแตล่ะชดุจากชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารเพ ยีงชดุเดยีวเทา่น ั น้ ทำให ้ได ้
ระบบท ีย่ ดืหย ุน่เพ ือ่ตอบสนองความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มในสำนกังานท ีพ่ลกุพลา่น การลดกำลงัไฟลงโดยเฉพาะในชว่งท ีม่ กีารใช ้ไฟสงูสดุจะ
ชว่ยประหยดัเง นิ และใหร้ะยะเวลาคนืทนุของระบบส ั น้ลงอยา่งเหน็ไดช้ดั

โครงการน ี ป้ระสบความสำเรจ็อยา่งมากจนไดร้บัรางวลั Panasonic PRO Award เม ือ่เรว็ๆ น ี ้ในสาขา Best Contribution ของโครงการท ีม่ ี
ประส ทิธภิาพภายในยโุรป
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Savills องคก์รดา้นอสงัหาร มิทรพัยช์ ั น้นำของไอรแ์ลนด์ เพ ิง่ซ ื อ้พ ื น้ท ีส่ำนกังานเพ ิม่เต มิในใจกลางเมอืงดบัลนิ ณ ตำแหนง่ท ีแ่หลง่จา่ยไฟมคีวาม
ทา้ทายอยา่งมาก และม ีโครงขา่ยไฟฟา้ท ีท่ำงานเตม็ขดีจำกดั นอกจากน ี ้ อาคารน ี เ้ป น็อาคารท ีม่ ชี ือ่เส ยีงซ ึง่เป น็ท ีต่ ั ง้ของบร ษิทัท ีม่ พีนกังานชาว
ดบัลนิ 170 คน และมสี ิง่อำนวยความสะดวกและบร กิารท ีท่นัสมยัสำหรบัพนกังานของ Savills

Ethos Engineering ไดร้บัการวา่จา้งใหเ้ป น็ท ีป่ร กึษาดา้น M&E โดยม ี L Lynch and Co ทำงานเป น็ผ ูร้บัเหมาดา้นกลไก และ Tech Refrigeration 
กำลงัตดิต ั ง้โซลชูนั ท มีงานน ี ้ไดร้บัมอบหมายใหจ้ดัหาโซลชูนัการทำความรอ้นและทำความเยน็ท ีเ่หมาะสมกบัอาคารท ี ่โดดเดน่ดงักลา่ว เพ ือ่รบัม อื
กบัความตอ้งการท ีจ่ะเกดิข ึ น้อยา่งหลกีเล ีย่งไม่ได ้ รกัษาตน้ทนุการดำเน นิงานใหต้่ ำไว ้ และม รีะยะเวลาคนืทนุท ีด่ ี 

ความทา้ทาย

ความทา้ทายหลกัของโครงการน ีค้อืการขาดพลงังานท ีพ่รอ้มใชง้าน เน ือ่งจากตำแหนง่ท ีต่ ั ง้โครงขา่ยไฟฟา้ใจกลางเมอืงม กีารใช ้ไฟเก นิพ กิดั เม ือ่
ประเม นิตวัเลอืกท ีม่ สีำหรบัเคร ือ่งปรบัอากาศ Tech Refrigeration ไดแ้นะนำเทคโนโลย ี GHP แบบใชแ้กส๊ท ีเ่ป น็การปฏวิตั ิใหมข่อง Panasonic 
Jim Weldon ผ ูอ้ำนวยการ Tech Refrigeration อธ บิายวา่ "จะมคีา่ใชจ้า่ยมหาศาลในการอปัเกรดโครงขา่ยไฟฟา้เม ือ่ใช ้โซลชูนัอ ืน่ๆ ดงัน ั น้กล ุม่
ผลติภณัฑ ์ GHP VRF ของ Panasonic จงึเป น็โซลชูนัท ีด่ ที ีส่ดุสำหรบัการใชง้านเชงิพาณ ชิยป์ระเภทน ี ้ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เน ือ่งจากขอ้จำกดัดา้น
พลงังาน ท ีป่ร กึษายงัมองหาระบบท ีส่ามารถมอบความสบายท ีค่วบคมุได ้ใหก้บัพนกังานของล กูคา้ โดยมอบการจดัการอณุหภ มู แิละกระแสลมท ี ่
ยดืหย ุน่และม ปีระส ทิธภิาพ”

โซลชูนัของ Panasonic

การตดิต ั ง้ระบบ Panasonic GHP VRF ท ีส่มบ รูณซ์ ึง่สามารถรองรบัโหลด 243 kW สามารถทำได ้โดยใชช้ดุอปุกรณ์ ECO G 3 ทศิทาง ชดุอปุกรณ์
ภายนอกอาคารเหลา่น ีต้อ้งการแหลง่จา่ยไฟแบบเฟสเดยีวเทา่น ั น้ ดงัน ั น้จงึสามารถใชพ้ลงังานไฟฟา้ของอาคารสำหรบัความตอ้งการไฟฟา้ท ีส่ำคญั
อ ืน่ๆ ซ ึง่จำเป น็ในพ ื น้ท ีส่ำนกังานขนาดใหญ่ ความรอ้นสว่นเก นิจากเคร ือ่งทำใหเ้คร ือ่งปรบัอากาศแบบป ั ม๊ความรอ้นท ี ่ใชแ้กส๊ไมจ่ำเป น็ตอ้งม ี
รอบการละลายน ้ ำแขง็ ดงัน ั น้จงึลดตน้ทนุการดำเน นิงานและลดการปลอ่ยคารบ์อนลงได ้ เอาตพ์ตุความรอ้นจะยงัคงมอีย ูแ่ม ้ในสภาพแวดลอ้มท ี ่
ต่ ำถงึ -20°C      

Ethos Engineering ใหค้วามเหน็วา่ "ปจัจยัในการตดัส นิใจเลอืกโซลชูนัของ Panasonic คอืความสามารถของระบบ GHP ในการใชก้ารควบคมุ
อณุหภ มู ขิาออกจากคอยล์ ซ ึง่ชว่ยใหม้ ั น่ใจวา่เคร ือ่งปรบัอากาศจะไมถ่งึอณุหภ มู ทิ ีจ่ะเยน็เก นิไปสำหรบัผ ูพ้กัอาศยั และจะถ กูควบคมุใหอ้ย ู่ใน
อณุหภ มู ปิานกลางท ีม่ คีวามสบายแทน ชดุอปุกรณภ์ายในอาคารแตล่ะชดุม เีซน็เซอรอ์ณุหภ มู อิากาศในตวัซ ึง่จะปรบัอณุหภ มู ิโดยอตัโนมตั ิ และ
เป น็ส ิง่ท ี ่ไมม่ ีในระบบอ ืน่ในตลาด”

Ethos Engineering, L Lynch and Co และ Tech Refrigeration ทำงานอยา่งใกลช้ ดิโดยไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งดเีย ีย่มจาก Panasonic ใน
ไอรแ์ลนดเ์พ ือ่ทดสอบการทำงานระบบน ี ้ในสถานท ี ่ๆ  ม ชี ือ่เส ยีงเชน่น ี ้ ประส ทิธภิาพของระบบ ECO G 3 ทศิทางในการทำความเยน็และทำความ
รอ้นอยา่งดที ีส่ดุพรอ้มกนั โดยมกีารทำงานของชดุอปุกรณภ์ายในอาคารแตล่ะชดุจากชดุอปุกรณภ์ายนอกอาคารเพ ยีงชดุเดยีวเทา่น ั น้ ทำให ้ได ้
ระบบท ีย่ ดืหย ุน่เพ ือ่ตอบสนองความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มในสำนกังานท ีพ่ลกุพลา่น การลดกำลงัไฟลงโดยเฉพาะในชว่งท ีม่ กีารใช ้ไฟสงูสดุจะ
ชว่ยประหยดัเง นิ และใหร้ะยะเวลาคนืทนุของระบบส ั น้ลงอยา่งเหน็ไดช้ดั

โครงการน ี ป้ระสบความสำเรจ็อยา่งมากจนไดร้บัรางวลั Panasonic PRO Award เม ือ่เรว็ๆ น ี ้ในสาขา Best Contribution ของโครงการท ีม่ ี
ประส ทิธภิาพภายในยโุรป

    List of Products

·         Panasonic GHP system
·         Panasonic ECO G 3 way system
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