
Smurfit Kappa Group บริษัทบรรจภุณัฑ์กระดาษลกูฟกูชั �นนําของยโุรปเพิ�งปรับปรุงสาํนกังานใหญ่ในดบัลนิเมื�อเร็วๆ นี � 
นอกจากการตกแตง่ภายในใหมที่�ทนัสมยัและมีสไตล์แล้ว อาคารยงัได้รับประโยชน์จากโซลชูนัการทําความร้อนและทําความเยน็ของ Panasonic 
อีกด้วย

Smurfit Kappa Group ตดัสนิใจที�จะทําการปรับปรุงพื �นที�ครั �งใหญ่ และต้องการอปัเกรดการตกแตง่ภายในอยา่งเตม็ที� รวมถงึบริการตา่งๆ 
ของอาคารสาํหรับอาคารสาํนกังานที�สร้างขึ �นในทศวรรษ 1970 ที�ไมเ่หมือนใครแหง่นี �

บริษัท Tech Refrigeration & Air Conditioning ผู้ตดิตั �งในพื �นที�ร่วมกบับริษัทที�ปรึกษา Ethos Engineering 
ได้สร้างโซลชูนัการทําความร้อนและทําความเยน็ที�ครอบคลมุ ประหยดัพลงังาน และคุ้มราคา โดยมีชดุอปุกรณ์ชนิดตอ่ทอ่แบบซอ่น 81 ชดุ 
ชดุอปุกรณ์ภายนอกอาคาร GHP (ปั�มความร้อนแบบใช้แก๊ส) สี�ชดุ และระบบ PACi 6 ระบบจาก Panasonic
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Jim Weldon of Tech Refrigeration & Air Conditioning was delighted with how the project team worked together to deliver a first class, innovative 
solution for a blue chip client: “This was a prestigious project to be involved in, as Smurfit Kappa is an internationally renowned brand. As such, the 
challenge for the whole team was to make sure a suitably high spec system was created,” he comments. “I think we achieved that with everyone playing 
their part, all topped off by the advanced Panasonic GHP technology which ensured all our project goals and challenges were met.”   

While there was the mains power issue, the urban location of the Smurfit Kappa building also meant that any noise produced by the system 
condensers would need to be kept to a minimum. Tech Refrigeration & Air Conditioning was able to reassure the client that Panasonic GHP runs as 
quietly as any equivalent system that is powered by electricity. Furthermore, running cost comparisons were drawn up by Panasonic Ireland and the 
favourable results were a critical factor in the specification process.   

Smurfit Kappa, alongside many forward-thinking businesses, wanted to ensure that carbon emissions would be tackled in a positive way. The project 
team was able to highlight how much energy would be saved using GHP, with a resulting 30% less carbon emissions into the atmosphere.   

The system is also extremely user-friendly and on-site staff take advantage of the Panasonic centralised controller to closely monitor use and 
management of the system around the building. Functionality includes a diagnostic health check of all systems and associated controllers.  In fact, the
intuitive, user friendly nature of the controller, has been remarked upon by the client.   

The project has been such a success that it has recently been awarded a Panasonic PRO Award for Best Contribution of Efficient Projects within Europe.
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Europe’s leading corrugated packaging company, Smurfit Kappa Group, has recently refurbished its headquarters in Dublin.  Alongside a new, modern
and stylish interior, the building also benefits from heating and cooling solutions by Panasonic.   

Smurfit Kappa Group decided to undertake a major refurbishment of the property and wanted to fully upgrade the interior as well as the building 
services for this unique 1970s built office block. 

Local installer, Tech Refrigeration & Air Conditioning, alongside consultant Ethos Engineering, have created a comprehensive, energy efficient and cost
effective heating and cooling solution that features 81 indoor concealed ducted units, four GHP (gas heat pump) outdoor units, and 6 PACi systems 
from Panasonic.   

One of the key air conditioning design issues that the project team had to face was the lack of mains power available on site. This presented some 
challenges, but an innovative solution was agreed: the project would use Panasonic’s innovative GHP system. Being mainly powered by gas, a GHP 
system will deliver low running costs, reduce CO2 emissions and equally important for this particular project, eliminate the need for an expensive 
electricity supply upgrade that an alternative solution would require.   

Panasonic’s GHP range is extensive and leads the way in efficiency and versatility, being especially suitable for those commercial projects where power 
restrictions apply. 

ปัญหาสาํคญัประการหนึ�งของการออกแบบเครื�องปรับอากาศที�ทีมงานโครงการต้องเผชิญคือการขาดแหลง่จา่ยไฟหลกัในไซต์งาน 
ซึ�งทําให้เกิดความท้าทายขึ �น แตมี่การตกลงเกี�ยวกบัการใช้โซลชูนัที�เป็นนวตักรรมใหม:่ โครงการนี �จะใช้ระบบ GHP ที�เป็นนวตักรรมใหมข่อง 
Panasonic ระบบ GHP ใช้พลงังานจากแก๊สเป็นสว่นใหญ่ ทําให้มีต้นทนุการดําเนินงานตํ�า ลดการปลอ่ย CO2 
และมีความสาํคญัเทา่เทียมกนัสาํหรับโครงการนี �โดยเฉพาะ ไมจํ่าเป็นต้องทําการอปัเกรดแหลง่จา่ยไฟราคาแพงซึ�งต้องใช้โซลชูนัอื�นๆ

กลุม่ผลติภณัฑ์ GHP ของ Panasonic มีหลากหลายและทําให้เกิดประสทิธิภาพและความอเนกประสงค์ 
เหมาะอยา่งยิ�งสาํหรับโครงการเชิงพาณิชย์ที�มีข้อจํากดัด้านพลงังาน

Jim Weldon จาก Tech Refrigeration & Air Conditioning 
รู้สกึชื�นชมกบัวิธีการที�ทีมโครงการทํางานร่วมกนัเพื�อมอบโซลชูนัระดบัเฟิร์สคลาสและนวตักรรมสาํหรับลกูค้าบลชิูป: 
“นี�เป็นโครงการที�มีชื�อเสยีงที�ต้องมีสว่นร่วม เนื�องจาก Smurfit Kappa เป็นแบรนด์ที�มีชื�อเสยีงระดบันานาชาต ิ
ดงันั �นความท้าทายสาํหรับทั �งทีมงานคือต้องมีการสร้างระบบที�มีสเปคสงูอยา่งเหมาะสม” เขากลา่ว 
“ผมคดิวา่เราประสบความสาํเร็จโดยที�ทกุคนมีสว่นร่วม ทั �งหมดได้รับการเตมิเตม็ด้วยเทคโนโลยี Panasonic GHP ขั �นสงู 
ซึ�งทําให้มั�นใจวา่จะบรรลเุป้าหมายและความท้าทายของโครงการทั �งหมดได้”

แม้วา่จะมีปัญหาเรื�องแหลง่จา่ยไฟหลกั ตําแหนง่ที�ตั �งในเมืองของอาคาร Smurfit Kappa 
ก็ทําให้ต้องควบคมุเสยีงรบกวนที�เกิดจากคอนเดนเซอร์ของระบบให้น้อยที�สดุ Tech Refrigeration & Air Conditioning 
สามารถสร้างความมั�นใจให้กบัลกูค้าได้เนื�องจาก Panasonic GHP ทํางานเงียบเหมือนกบัระบบที�ใช้พลงังานจากไฟฟ้า นอกจากนี � Panasonic Ireland 
ได้ร่างการเปรียบเทียบต้นทนุการดําเนินงานไว้ และผลลพัธ์ที�นา่พอใจคือปัจจยัสาํคญัในขั �นตอนของข้อกําหนด

Smurfit Kappa รวมถงึธรุกิจที�มองการณ์ไกลหลายๆ แหง่ ตา่งต้องการให้มีการจดัการกบัการปลอ่ยคาร์บอนในเชิงบวก 
ทีมงานของโครงการสามารถกําหนดวา่จะประหยดัพลงังานมากเพียงใดโดยใช้ GHP ซึ�งสง่ผลให้มีการปลอ่ยคาร์บอนออกสูช่ั �นบรรยากาศลดลง 30%

ระบบนี �ยงัเป็นมิตรกบัผู้ใช้อยา่งมาก และพนกังานในสถานที�สามารถใช้ประโยชน์จากตวัควบคมุแบบรวมศนูย์ของ Panasonic 
เพื�อตรวจสอบการใช้งานและการจดัการระบบรอบอาคารได้อยา่งใกล้ชิด 
ฟังก์ชนัการทํางานรวมถงึการตรวจสภาพเพื�อวินิจฉยัของทกุระบบและตวัควบคมุที�เกี�ยวข้อง อนัที�จริงแล้ว 
ลกูค้าจะทราบได้เองวา่ตวัควบคมุมีลกัษณะที�ใช้งานงา่ยและเป็นมิตรกบัผู้ใช้

โครงการนี �ประสบความสาํเร็จอยา่งมากจนได้รับรางวลั Panasonic PRO Award เมื�อเร็วๆ นี �ในสาขา Best Contribution 
ของโครงการที�มีประสทิธิภาพภายในยโุรป



Europe’s leading corrugated packaging company, Smurfit Kappa Group, has recently refurbished its headquarters in Dublin.  Alongside a new, modern
and stylish interior, the building also benefits from heating and cooling solutions by Panasonic.   

Smurfit Kappa Group decided to undertake a major refurbishment of the property and wanted to fully upgrade the interior as well as the building 
services for this unique 1970s built office block. 

Local installer, Tech Refrigeration & Air Conditioning, alongside consultant Ethos Engineering, have created a comprehensive, energy efficient and cost
effective heating and cooling solution that features 81 indoor concealed ducted units, four GHP (gas heat pump) outdoor units, and 6 PACi systems 
from Panasonic.   

One of the key air conditioning design issues that the project team had to face was the lack of mains power available on site. This presented some 
challenges, but an innovative solution was agreed: the project would use Panasonic’s innovative GHP system. Being mainly powered by gas, a GHP 
system will deliver low running costs, reduce CO2 emissions and equally important for this particular project, eliminate the need for an expensive 
electricity supply upgrade that an alternative solution would require.   

Panasonic’s GHP range is extensive and leads the way in efficiency and versatility, being especially suitable for those commercial projects where power 
restrictions apply. 

    List of Products

· 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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