
Another key requirement was energy efficiency. The Panasonic system
was selected for this project because it could guarantee consistent 
leaving-air control of 16 degrees, 4 or more degrees higher than other 
manufacturers. This is the ideal temperature for warm air to rise and 
effectively distribute for a comfortable environment, without the need
for additional energy being used.   

In addition, EVR units offer variable heating and cooling at the same 
time, which further saves energy as warm air can be extracted and 
distributed to other areas of the building. This ecological transfer of heat 
supports the project’s sustainability objectives and modern office 
standards for energy efficiency.   

Simon Kirk from ICG explains; “The 3-Pipe ECOi MF2 gave us the armour 
we needed to win this contract. Leaving air temperature was an 
important factor for the client to ensure they were being as energy 
efficient as possible. The 16 degrees offered by the Panasonic system is unique to the brand, and offers the best available option for a project such as 
this.”
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เมื�อมองหาระบบปรับอากาศที�เหมาะสมสาํหรับการฟื �นฟทีู�ยั �งยืนและมีคาร์บอนตํ�าสาํหรับ Soapworks ในแมนเชสเตอร์ นกัพฒันาได้เลอืกระบบ VRF 
ของ Panasonic ไซต์งานซึ�งมีบริษัทจดัการสนิทรัพย์ระดบัโลกอยา่ง The Carlyle Group และหุ้นสว่นร่วมทนุ Nikal และ Abstract Securities Ltd 
เป็นเจ้าของ มีความสาํคญัทางประวตัศิาสตร์อยา่งมาก ดงันั �นการตดิตั �งใดๆ จงึต้องได้รับการจดัการอยา่งละเอียดออ่นและเอาใสใ่จ

Soapworks ซึ�งเดมิเป็นที�ตั �งของ Colgate-Palmolive ในทศวรรษ 1800 ตั �งอยูใ่นยา่น Salford Quays ของแมนเชสเตอร์ 
การพฒันาแลนด์มาร์กแหง่นี �เพื�อเปลี �ยนโรงงานเดมิให้เป็นพื �นที�สาํนกังานที�ทนัสมยัซึ �งครอบคลมุพื �นที�ขนาดใหญ่ 400,000 ตารางฟตุ 
แบง่ออกเป็นสามระยะเนื�องจากมีพื �นที�กว้างขวางมาก ระยะที�หนึ �งและสองรวมพื �นที�ประมาณ 230,000 ตารางฟตุ และในระยะที�สามอีก 160,000 
ตารางฟตุ ซึ�งยงัคงต้องพฒันาตอ่ไป องค์กรที�มีชื�อเสยีงหลายรายตา่งยืนยนัแล้ววา่จะเข้าใช้อาคารดงักลา่ว ได้แก่ ยกัษ์ใหญ่ด้านการสื �อสาร TalkTalk, 
MWH Global และ The Home Office

เมื�อนกัพฒันาจดัประกวดราคาสญัญาระบบการทําความร้อนและทําความเยน็เมื�อเกือบสามปีที�แล้ว 
พวกเขามีเป้าหมายที�ชดัเจนมากวา่ระบบจะต้องทําอะไรได้บ้าง เนื�องจากคณุสมบตัด้ิานโครงสร้างและประวตัศิาสตร์ภายในอาคาร รวมถงึเพดานโค้ง 
นกัพฒันาจงึไมต้่องการตดิตั �งบริการอาคารแบบดั �งเดมิที�ซอ่นไว้เหนือเพดานหลอก 
ดงันั �นพวกเขาจงึต้องการระบบที�สามารถตดิตั �งไว้ใต้พื �นได้อยา่งแนบเนียน 
ระบบจําเป็นต้องประหยดัพลงังานเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานสาํนกังานสมยัใหม ่แตย่งัต้องสนบัสนนุเป้าหมายความยั �งยืนของ Soapworks 
ซึ�งรวมถงึคะแนน 'B' สาํหรับใบรับรองประสทิธิภาพด้านสิ �งแวดล้อม Intelligent Comfort Group (ICG) 
ชนะสญัญาหลงัจากขั �นตอนการคดัเลอืกผู้เข้าประกวดราคา สว่นหนึ �งเป็นผลมาจากข้อเสนอที�ยืดหยุน่และไมเ่หมือนใครของ Panasonic

Panasonic ชนิด 3 ทอ่ ECOi MF2 Series มอบโซลชูนัที�ดีที�สดุสาํหรับการตดิตั �งของ Soapworks ด้วยการออกแบบที�ปรับเปลี�ยนได้ 
คณุสมบตัด้ิานการประหยดัพลงังาน และความสามารถในการทําความร้อนและทําความเยน็พร้อมกนั “เนื�องจากขอบเขตและชื�อเสยีงของโครงการนี � 
อปุกรณ์ทั �งหมดจําเป็นต้องเชื�อถือได้ มีความยั�งยืน และมีคณุภาพสงูสดุ ICG



When looking for a suitable air conditioning system for the sustainable and low carbon regeneration of Soapworks in Manchester, the developer 
selected a Panasonic VRF system. The site, owned by global asset management company The Carlyle Group and joint venture partners Nikal and 
Abstract Securities Ltd, is of significant historical importance, so any installation had to be sensitively and sympathetically handled.   

Soapworks, originally home to Colgate-Palmolive in the 1800’s, is situated in Salford Quays, Manchester. This landmark development to turn the 
former factory into a modern office space spanning a massive 400,000 sq ft has been divided into three-phases due to its vast scale; phases one and 
two totalling around 230,000 sq ft, and up to 160,000 sq ft in phase three which is still to be developed. High profile organisations already confirmed
to occupy the building include communication giants TalkTalk, MWH Global and The Home Office.   

When the developer put the heating and cooling contract out to tender almost three years ago, they had very clear objectives of what the system 
would need to achieve. Due to the structure and historic features within the building, including a vaulted ceiling, the developer didn’t want to install 
conventional building services hidden above a false ceiling; therefore they needed a system that could be seamlessly installed under the floor. The 
system needed to be energy efficient to meet modern office standards but also to support Soapworks’ sustainability goals, which include scoring a ‘B’ 
for its Environmental Performance Certificate. The Intelligent Comfort Group (ICG) won the contract after a competitive selection process, thanks in
part to Panasonic’s unique and flexible offering.   

The Panasonic 3-Pipe ECOi MF2 Series provided the ideal solution for the Soapworks installation, thanks to its adaptable design, energy saving 
attributes and simultaneous heating and cooling capabilities. “Due to the scope and prestige of this project, all of the fittings needed to be reliable, 
sustainable and of the highest quality. ICG presented the ideal air-conditioning solution that met all of our objectives, and we are very pleased with the 
results. With a huge space of over 230, 000 sq ft to manage, the Panasonic system provides consistent and comfortable temperature control of the 
entire building.” Says Jennifer Bamber, Manager of Soapworks.   

Design flexibility coupled with sustainable heating and cooling 
Soapworks required a system that could operate impeccably underfloor to suit the interior design of the building. With adequate underfloor space 
available, MF2 variable static pressure units, which would usually be fitted into the ceiling, were instead installed underfloor to meet the design criteria. 
Bespoke grills, which have been evenly distributed throughout the floor space, allow the warm air to be dispersed around the room.  

    List of Products

· Panasonic VRF system
· Panasonic 3-Pipe ECOi MF2
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 นําเสนอโซลชูนัระบบปรับอากาศที�ดีที�สดุซึ�งตรงตามวตัถปุระสงค์ทั�งหมดของเรา และเรายินดีเป็นอยา่งยิ�งกบัผลลพัธ์ 
ด้วยพื �นที�ขนาดใหญ่กวา่ 230,000 ตารางฟตุในการจดัการ ระบบของ Panasonic 
ให้การควบคมุอณุหภมิูที�สมํ�าเสมอและสบายตลอดทั�งอาคาร” Jennifer Bamber ผู้จดัการของ Soapworks กลา่ว

ความยืดหย่นุในการออกแบบควบค่กูบัการทําความร้อนและทําความเยน็ที�ยั�งยืน

Soapworks ต้องการระบบที�สามารถทํางานใต้พื �นได้อยา่งไมมี่ที�ตเิพื�อให้เหมาะกบัการออกแบบภายในของอาคาร 
เนื�องจากมีพื �นที�ใต้พื �นที�เพียงพอ จงึมีการตดิตั�งชดุความดนัสถิตแบบปรับได้ M2 (ซึ�งโดยปกตจิะตดิตั�งเข้ากบัเพดาน) 
ไว้ใต้พื �นแทนเพื�อให้ตรงตามเกณฑ์การออกแบบ ตะแกรงที�สั�งทําซึ�งกระจายอยา่งสมํ�าเสมอทั�วพื �นห้องชว่ยให้ลมอ่นุกระจายไปทั�วทั�งห้อง

ข้อกําหนดที�สาํคญัอีกประการหนึ�งคือประสทิธิภาพด้านพลงังาน ระบบของ 
Panasonic 
ได้รับเลอืกสาํหรับโครงการนี �เนื�องจากสามารถรับประกนัการควบคมุการจา่ย
ลมที�สมํ�าเสมอที� 16 องศา มากกวา่ผู้ผลติรายอื�น 4 องศาขึ �นไป 
นี�คืออณุหภมิูที�ดีที�สดุเพื�อให้ลมอุน่ลอยตวัสงูขึ �นและกระจายอยา่งมีประสทิธิ
ภาพเพื�อสภาพแวดล้อมที�สบาย โดยไมต้่องใช้พลงังานเพิ�มเตมิ

นอกจากนี � ชดุอปุกรณ์ EVR 
ยงัให้การทําความร้อนและทําความเยน็แบบปรับได้พร้อมกนั 
ซึ�งชว่ยประหยดัพลงังานได้มากขึ �นเนื�องจากสามารถดงึและกระจายลมอุน่ไป
ยงับริเวณอื�นๆ ของอาคารได้ 
การถ่ายเทความร้อนทางระบบนิเวศนี �สนบัสนนุวตัถปุระสงค์ด้านความยั�งยืน
ของโครงการและมาตรฐานสาํนกังานที�ทนัสมยัเพื�อการประหยดัพลงังาน

Simon Kirk จาก ICG กลา่ววา่ “ชดุอปุกรณ์ชนิด 3 ทอ่ ECOi MF2 มอบเกราะป้องกนัที�เราต้องการเพื�อชนะสญัญานี � 
อณุหภมิูการจา่ยลมเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับลกูค้าเพื�อให้แนใ่จวา่พวกเขาจะประหยดัพลงังานมากที�สดุ อณุหภมิู 16 องศาที�ระบบของ Panasonic 
นําเสนอนั �นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแบรนด์ และมอบตวัเลอืกที�ดีที�สดุสาํหรับโครงการเชน่นี �”




