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“Not only did the Panasonic system enable all of our heating and cooling requirements to be fulfilled through one compact system, but the installation 
itself was extremely quick, meaning the normal operation of the hotel was not affected,” explains Angel Hernandez Ramos, Resort Manager Sunprime 
Resorts. “Our customer satisfaction ratings have improved as a result of installing this system, which has meant an extremely quick return on 
investment for us.”   

This new solution from Panasonic provided the hotel with energy savings so quickly that it was decided to replace the heating, ventilating and air 
conditioning (HVAC) systems in other Sunprime hotels across the Canary Islands, including Hotel Sunprime Riviera Beach & Spa, Arguineguín. 

Within one year, Sunprime Atlantic View Hotel had made savings of 24% in electricity consumption and 32% in gas consumption, surpassing its original 
goals, thanks to a more efficient system by Panasonic. 

To watch a full video report on this project, go to http://youtu.be/dEzOgliLlZU
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การระบรุะบบที�สามารถให้ความร้อนและนํ �าร้อน การจดัหาเครื�องปรับอากาศที�เพียงพอสาํหรับห้องที�เยน็สบายในโรงแรม อาคารสปา 
และพื �นที�สว่นกลาง ในขณะที�ยงัคงรักษาต้นทนุด้านพลงังานให้อยูใ่นระดบัตํ�า ถือเป็นความท้าทายปกตทีิ�เครือโรงแรมทั�วหมูเ่กาะคานารีต้องเผชิญ

รีสอร์ท Sunprime Atlantic View สดุพิเศษซึ�งเป็นของ Thomas Cook มีห้องพกั 229 ห้องพร้อมสปาเตม็รูปแบบและสระวา่ยนํ �า  Sunprime ตดิฉลาก 
EU-Eco เป็นเครื�องพิสจูน์ถงึความมุง่มั�นตอ่สิ�งแวดล้อม ได้ตั �งเป้าหมายที�จะลดคา่พลงังานลง 25%

ระบบทําความร้อนและทําความเยน็ในปัจจบุนัได้พิสจูน์แล้ววา่มีคา่ใช้จา่ยสงูมาก  เมื�อเจ็ดปีที�แล้ว 
มีการตดิตั �งเครื�องทําความเยน็ขนาดใหญ่สองเครื�องเพื�อทําความเยน็ให้ห้องพกั ในขณะที�ระบบหม้อต้มแก๊สใช้ทํานํ �าร้อน สระวา่ยนํ �า และศนูย์สปา 
ทั �งสองระบบได้รับการพิสจูน์แล้ววา่ไมเ่พียงพอ มีต้นทนุการดําเนินงานสงูสาํหรับโรงแรมและความพงึพอใจของลกูค้า 
มีการเรียกร้องวา่อณุหภมิูของนํ �าในสระวา่ยนํ �ามีความผนัผวน

เมื�อมีการค้นหาระบบที�ประหยดัต้นทนุและประหยดัพลงังานมากขึ �น พบวา่ระบบ ECO G VRF ของ Panasonic จํานวน 5 
เครื�องสามารถตอบสนองความต้องการด้านการทําความร้อนและทําความเยน็ทั �งหมดของโรงแรมด้วยโซลชูนังา่ยๆ เพียงอยา่งเดียว



Specifying a system which can provide heat and hot water, supply sufficient air conditioning to cool hotel rooms, spa facilities and communal areas, 
whilst still keeping energy costs low, is a regular challenge confronted by hotel chains across the Canary Islands.

The exclusive Sunprime Atlantic View resort, owned by Thomas Cook, has 229 rooms plus full spa and swimming pool facilities. Holding an EU-Eco 
Label as testament to its commitment to the environment, Sunprime had set a goal to reduce its energy bills by 25%.   

Its current heating and cooling system had proved to be extremely costly. Seven years ago, two large chillers had been installed to cool the rooms, 
whilst a gas boiler system heated the water, swimming pools and spa centre. Both systems were proving to be inadequate, with high running costs for 
the hotel plus customer satisfaction, claims about the fluctuations in water temperature for the swimming pools.   

In search of a more cost and energy efficient system, five of Panasonic’s ECO G VRF systems were specified as they met all of the hotels heating and 
cooling needs via one simple solution. 

Extensive development and research into the technology behind Panasonic’s ECO G system means these units use an engine cooling system, to heat 
water at up to 75ºC, covering all heating demands for the hotel. This includes all the rooms and most impressively, to heat the spa and outdoor 
swimming pool facilities, keeping temperatures at a consistent temperature of 28ºC. Additionally, Panasonic’s ECO G systems offered the ultimate ease 
of maintenance thanks to its remote monitor and maintenance software, which allowed the Maintenance Manager to control the status and 
temperature of the hotel from any site.

To watch a full video report on this project, go to http://youtu.be/dEzOgliLlZU
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การพฒันาและการวิจยัเชิงลกึเกี�ยวกบัเทคโนโลยีที�อยูเ่บื �องหลงัระบบ ECO G ของ Panasonic 
ทําให้ชดุอปุกรณ์เหลา่นี �สามารถใช้ระบบทําความเยน็ของเครื�องเพื�อทํานํ �าร้อนที�มีอณุหภมิูสงูถงึ 75ºC 
ซึ�งครอบคลมุความต้องการด้านการทําความร้อนทั �งหมดสาํหรับโรงแรม 
ซึ�งรวมถงึห้องพกัทกุห้องและที�นา่ประทบัใจที�สดุคือเพื�อให้ความร้อนแก่สปาและสระวา่ยนํ �ากลางแจ้ง โดยรักษาอณุหภมิูไว้ที� 28ºC อยา่งสมํ�าเสมอ 
นอกจากนี � ระบบ ECO G ของ Panasonic ยงัมอบความงา่ยในการบํารุงรักษาสงูสดุด้วยซอฟต์แวร์การตรวจสอบระยะไกลและการบํารุงรักษา 
ซึ�งทําให้ผู้จดัการฝ่ายซอ่มบํารุงสามารถควบคมุสถานะและอณุหภมิูของโรงแรมได้จากทกุที�

Angel Hernandez Ramos ผู้จดัการรีสอร์ท Sunprime อธิบายวา่ “ระบบของ Panasonic 
ไมเ่พียงชว่ยให้ข้อกําหนดด้านการทําความร้อนและทําความเยน็ทั �งหมดของเราบรรลผุลด้วยระบบที�กะทดัรัดเพียงระบบเดียว แตก่ารตดิตั �งนั �นรวดเร็วมาก 
ไมมี่ผลกระทบตอ่การทํางานตามปกตขิองโรงแรม” “คะแนนความพงึพอใจของลกูค้าของเราดีขึ �นซึ�งเป็นผลมาจากการตดิตั �งระบบนี � 
และหมายถงึผลตอบแทนจากการลงทนุที�รวดเร็วมากสาํหรับเรา”

โซลชูนัใหมจ่าก Panasonic ชว่ยให้โรงแรมประหยดัพลงังานได้อยา่งรวดเร็ว จนตดัสนิใจเปลี�ยนระบบทําความร้อน ระบบระบายอากาศ 
และเครื�องปรับอากาศ (HVAC) ในโรงแรม Sunprime ทั�วหมูเ่กาะคานารี ซึ�งรวมถงึโรงแรม Sunprime Riviera Beach & Spa ในเมืองอาร์กีเนกิน

ภายในหนึ�งปีโรงแรม Sunprime Atlantic View Hotel สามารถประหยดัการใช้ไฟฟ้าได้ถงึ 24% และการใช้แก๊ส 32% ซึ�งเกินเป้าหมายเดมิ 
ด้วยระบบที�มีประสทิธิภาพมากขึ �นจาก Panasonic




