Air Conditioning | Case Studies

PROJECT

Smurﬁt Kappa

CLIENT

MARKET / TIME

Smurﬁt Kappa Group

Ireland /

APPLICATION

Oﬃces

RANGE

VRF

Smurfit Kappa Group บริษทั บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษลูกฟูกชันนํ
� าของยุโรปเพิง� ปรับปรุงสํานักงานใหญ่ในดับลินเมือ� เร็วๆ นี �
นอกจากการตกแต่งภายในใหม่ทที� นั สมัยและมีสไตล์แล้ ว อาคารยังได้ รบั ประโยชน์จากโซลูชนั การทําความร้ อนและทําความเย็นของ Panasonic
อีกด้ วย
Smurfit Kappa Group ตัดสินใจทีจ� ะทําการปรับปรุงพื �นทีค� รังใหญ่
�
และต้ องการอัปเกรดการตกแต่งภายในอย่างเต็มที� รวมถึงบริการต่างๆ
ของอาคารสําหรับอาคารสํานักงานทีส� ร้ างขึ �นในทศวรรษ 1970 ทีไ� ม่เหมือนใครแห่งนี �
บริษทั Tech Refrigeration & Air Conditioning ผู้ตดิ ตังในพื
� �นทีร� ่วมกับบริษทั ทีป� รึกษา Ethos Engineering
ได้ สร้ างโซลูชนั การทําความร้ อนและทําความเย็นทีค� รอบคลุม ประหยัดพลังงาน และคุ้มราคา โดยมีชดุ อุปกรณ์ชนิดต่อท่อแบบซ่อน 81 ชุด
ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร GHP (ปั� มความร้ อนแบบใช้ แก๊ ส) สีช� ดุ และระบบ PACi 6 ระบบจาก Panasonic

ปั ญหาสําคัญประการหนึง� ของการออกแบบเครื�องปรับอากาศทีท� มี งานโครงการต้ องเผชิญคือการขาดแหล่งจ่ายไฟหลักในไซต์งาน
ซึง� ทําให้ เกิดความท้ าทายขึ �น แต่มกี ารตกลงเกีย� วกับการใช้ โซลูชนั ทีเ� ป็ นนวัตกรรมใหม่: โครงการนี �จะใช้ ระบบ GHP ทีเ� ป็ นนวัตกรรมใหม่ของ
Panasonic ระบบ GHP ใช้ พลังงานจากแก๊ สเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ มตี ้ นทุนการดําเนินงานตํ�า ลดการปล่อย CO2
และมีความสําคัญเท่าเทียมกันสําหรับโครงการนี �โดยเฉพาะ ไม่จาํ เป็ นต้ องทําการอัปเกรดแหล่งจ่ายไฟราคาแพงซึง� ต้ องใช้ โซลูชนั อืน� ๆ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ GHP ของ Panasonic มีหลากหลายและทําให้ เกิดประสิทธิภาพและความอเนกประสงค์
เหมาะอย่างยิง� สําหรับโครงการเชิงพาณิชย์ทมี� ขี ้ อจํากัดด้ านพลังงาน
Jim Weldon จาก Tech Refrigeration & Air Conditioning
รู้สกึ ชืน� ชมกับวิธีการทีท� มี โครงการทํางานร่วมกันเพือ� มอบโซลูชนั ระดับเฟิ ร์สคลาสและนวัตกรรมสําหรับลูกค้ าบลูชปิ :
“นีเ� ป็ นโครงการทีม� ชี อื� เสียงทีต� ้ องมีสว่ นร่วม เนือ� งจาก Smurfit Kappa เป็ นแบรนด์ทมี� ชี อื� เสียงระดับนานาชาติ
ดังนันความท้
�
าทายสําหรับทังที
� มงานคือต้ องมีการสร้ างระบบทีม� สี เปคสูงอย่างเหมาะสม” เขากล่าว
“ผมคิดว่าเราประสบความสําเร็จโดยทีท� กุ คนมีสว่ นร่วม ทังหมดได้
�
รบั การเติมเต็มด้ วยเทคโนโลยี Panasonic GHP ขันสู
� ง
ซึง� ทําให้ มนั� ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายและความท้ าทายของโครงการทังหมดได้
�
”
แม้ วา่ จะมีปัญหาเรื�องแหล่งจ่ายไฟหลัก ตําแหน่งทีต� งในเมื
ั � องของอาคาร Smurfit Kappa
ก็ทาํ ให้ ต้องควบคุมเสียงรบกวนทีเ� กิดจากคอนเดนเซอร์ของระบบให้ น้อยทีส� ดุ Tech Refrigeration & Air Conditioning
สามารถสร้ างความมัน� ใจให้ กบั ลูกค้ าได้ เนือ� งจาก Panasonic GHP ทํางานเงียบเหมือนกับระบบทีใ� ช้ พลังงานจากไฟฟ้า นอกจากนี � Panasonic Ireland
ได้ ร่างการเปรียบเทียบต้ นทุนการดําเนินงานไว้ และผลลัพธ์ทนี� า่ พอใจคือปั จจัยสําคัญในขันตอนของข้
�
อกําหนด
Smurfit Kappa รวมถึงธุรกิจทีม� องการณ์ไกลหลายๆ แห่ง ต่างต้ องการให้ มกี ารจัดการกับการปล่อยคาร์บอนในเชิงบวก
ทีมงานของโครงการสามารถกําหนดว่าจะประหยัดพลังงานมากเพียงใดโดยใช้ GHP ซึง� ส่งผลให้ มกี ารปล่อยคาร์บอนออกสูช่ นบรรยากาศลดลง
ั�
30%
ระบบนี �ยังเป็ นมิตรกับผู้ใช้ อย่างมาก และพนักงานในสถานทีส� ามารถใช้ ประโยชน์จากตัวควบคุมแบบรวมศูนย์ของ Panasonic
เพือ� ตรวจสอบการใช้ งานและการจัดการระบบรอบอาคารได้ อย่างใกล้ ชดิ
ฟั งก์ชนั การทํางานรวมถึงการตรวจสภาพเพือ� วินจิ ฉัยของทุกระบบและตัวควบคุมทีเ� กีย� วข้ อง อันทีจ� ริงแล้ ว
ลูกค้ าจะทราบได้ เองว่าตัวควบคุมมีลกั ษณะทีใ� ช้ งานง่ายและเป็ นมิตรกับผู้ใช้
โครงการนี �ประสบความสําเร็จอย่างมากจนได้ รบั รางวัล Panasonic PRO Award เมือ� เร็วๆ นี �ในสาขา Best Contribution
ของโครงการทีม� ปี ระสิทธิภาพภายในยุโรป
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WH-ADC0309H3E5 - Aquarea High Performance All in One H Generation Single Phase x 39
WH-UD09HE5 - Aquarea High Performance Bi-Bloc H Generation Single Phase Outdoor Unit x 41
WH-SDC09H3E5 - Aquarea High Performance Bi-Bloc H Generation Single Phase Indoor Unit x 2
WH-MDC12H6E5 - Aquarea High Performance Mono-Bloc H Generation Single Phase Outdoor Unit x 1
WH-SXC16F9E8 - Aquarea T-Cap Bi-Bloc H Generation Single Phase/Three Phase Unit x 1
WH-UX16FE8 - Aquarea T-Cap Bi-Bloc H Generation Single Phase/Three Phase Unit x 1
CZ-TAW1 - Aquarea Smart Cloud x 1
PAW-AW-TSOD – Outdoor Ambient Sensor x 1
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