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An Ideal Choice for Educational Institutions 
A Panasonic VRF system was recently installed in one of Shippensburg’s student residences. Having earlier considered a four-pipe hydronic system, 
the university found the Panasonic solution to be more cost effective. The system allows each dormitory room to be heated or cooled as needed, and 
heat recovery makes the entire building highly energy efficient. Panasonic’s local representative, Envirocon Associates, Inc., designed and 
implemented the project. As well as ensuring correct installation, Envirocon performed extensive system diagnostics and programming. 
Shippensburg’s satisfaction is evident in its plans to install Panasonic ECOi VRF systems in three further buildings.
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ระบบปรับอากาศ: VRF ECOi MF1 Series 3 ทิศทาง: 55 ระบบ ประสิทธิภาพการทําความเย็น: 1,498 kW / 426 USRT
ชุดอุปกรณ์  ภายในอาคาร:
ชนิดคาสเซ็ท 1 ทิศทาง: 235 เคร� อืง
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 61 เครื�อง
สลิม ต่  อท่  อ แรงดันตํ�า: 142 เคร� อืง
รูปทรงสีดํา ต่  อท่  อ แรงดันตํ�า: 74 เครื�อง
ติดผนัง: 18 เครื�อง
ระบบควบคุม:
ตัวควบคุมอัจฉริยะ: 3 ระบบ
อะแดปเตอร์  สื�อสาร: 3 ระบบ
รีโมตคอนโทรลแบบง่  าย: 530 เครื�องิ



Air Conditioning System: VRF 3-Way ECOi MF1 Series: 55 systems
Cooling Capacity: 1,498 kW / 426 USRT
Indoor Units:
1-Way Cassette: 235 units
4-Way Cassette: 61 units
Slim low-static ducted: 142 units
Low-silhouette ducted: 74 units
Wall mounted: 18 units
Control System:
Intelligent controller: 3 systems
Communication adapter: 3 systems
Simpli�ed remote controller: 530 units

Shippensburg University is a public university located on a rural campus in south-central Pennsylvania. Founded in 1871 as Cumberland Valley State 
Normal School, the university serves the educational, cultural, and social needs of students not only from throughout Pennsylvania but also from 
other states and from overseas. Shippensburg currently has a student base of around 7,000 full-time undergraduates and 1,300 full-time graduates,
taught by around 300 full-time and 130 part-time academic staff. Since 1985, many of the university’s original historic buildings have been listed on the 
National Register of Historic Places. 

ทางเลอืกที�ดีที�สดุสาํหรับสถาบนัการศกึษา
ระบบ VRF ของ Panasonic เพิ�งไดรับการตดิตั �งในหอพกันกัศกึษาแหงหนึ�งของมหาวิทยาลยัชิปเพนสเบริก 
เมื�อพิจารณาถงึระบบไฮโดรนิกแบบสี�ทอกอนหนานี �แลว มหาวิทยาลยัพบวาโซลชูนัของ Panasonic นั �นคุมคากวา 
ระบบนี �ชวยใหหองพกัแตละหองในหอพกัอุนหรือเยน็ไดตามตองการ และระบบแลกเปลี�ยนความรอนทําใหทั �งอาคารประหยดัพลงังานไดมาก บริษัท 
Envirocon Associates, Inc. ตวัแทนในพื �นที�ของ Panasonic ไดออกแบบและดําเนินโครงการ นอกจากการรับประกนัการตดิตั �งที�ถกูตองแลว 
Envirocon ยงัทําการวินิจฉยัและตั �งโปรแกรมระบบอยางครอบคลมุ ความพงึพอใจของชิปเพนสเบริกเหน็ไดชดัในแผนการตดิตั �งระบบ Panasonic 
ECOi VRF ในอาคารอีกสามหลงั

    List of Products

· Panasonic  VRF 3-Way ECOi MF1 
· Panasonic 1-Way Cassette 
· Panasonic 4-Way Cassette 
· Panasonic Slim low-static ducted 
· Panasonic Low-silhouette ducted 
· Panasonic Wall mounted 
· Panasonic Intelligent controller
· Panasonic Communication adapter
· Panasonic Simplied remote controller

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0 2729 9000

อีเมล: ml_pat_service@th.panasonic.com

เว็บไซต์: www.panasonic.com/th

The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.

มหาวิทยาลยัชิปเพนสเบริกเปนมหาวิทยาลยัของรัฐที�ตั �งอยูในวิทยาเขตชนบทของภาคกลางตอนใตของเพนซลิเวเนีย กอตั �งขึ �นในป 1871 
ในฐานะสถาบนัการศกึษาภาคปกตขิองรัฐในคมัเบอรแลนดแวลลยี มหาวิทยาลยัตอบสนองความตองการทางการศกึษา วฒันธรรม 
และสงัคมของนกัศกึษาไมเพียงจากทั�วเพนซลิเวเนียเทานั �น แตรวมถงึจากรัฐอื�นๆ และจากตางประเทศอีกดวย 
ปจจบุนัมหาวิทยาลยัชิปเพนสเบริกมีฐานนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีแบบเตม็เวลาประมาณ 7,000 คน และระดบับณัฑิตแบบเตม็เวลา 1,300 คน 
สอนโดยคณาจารยแบบเตม็เวลาประมาณ 300 คนและนอกเวลา 130 คน ตั �งแตป 1985 
อาคารเกาแกดั �งเดมิหลายแหงของมหาวิทยาลยัไดรับการจดทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติ




