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Woodhouse Environmental Services initiated a fast track install programme between June 2013 and October 2013, splitting the renovation into three 
phases to cover each ‘zone’ of the building, satisfying a tight budget, and remaining within the allocated time.   

In the first phase, Panasonic’s integrated VRF and heat recovery ventilation systems were installed to replace the existing air cooled chilled water 
system operating on R22 along with a ducted fan coil system, which no longer provided the efficient and reliable service in this demanding application. 
Specifying Panasonic’s VRF unit made for an all-round easy-to-use system, whilst it’s clever, innovative integrated technologies meant wasted energy 
was avoided and significant savings could be made on the buildings annual energy bills. Additional extras including an energy monitoring touch screen 
control with multi-zone temperature adjustment, making this Panasonic system the efficient, ideal replacement that was so desired.   

As part of the second and third phases, Panasonic’s ducted indoor and wall mounted units were also incorporated in the building refurbishment. Not 
only were these systems integrated to provide fresh air input and stale air removal, but they also fitted the outlined noise criteria. Panasonic was able 
to supply all of this equipment on short notice so as not to delay the project.   

As a result, Panasonic proved to provide the most energy efficient units on the market, suitable for this large-scale project. With approximately 250 
members of staff based in each zone, the quick turn-around, replacing the old systems and fitting brand new Panasonic equipment, meant staff were 
able to move straight back into the refurbished offices immediately on completion.  
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บริษัท Woodhouse Environmental Services Ltd ขอให้ Panasonic จดัหาอปุกรณ์สาํหรับ WDS คอลเซน็เตอร์ยกัษ์ใหญ่ เพื�อตดิตั �งระบบทําความร้อน 
ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ (HVAC) ที�ประหยดัพลงังานในสาํนกังานที�พลกุพลา่น เมื�อการทํางานมีข้อจํากดัด้านเวลาและพื �นที�ๆ  เข้มงวด 
จงึมีการระบรุะบบ VRF ของ Panasonic ร่วมกบัชดุอปุกรณ์ภายในอาคารแบบตอ่ทอ่และตดิผนงัขนาดใหญ่เพื�อการตดิตั �งที�รวดเร็ว งา่ยดาย 
และประหยดัพลงังาน

WDS ได้เจรจากบัเจ้าของอาคาร St Modwen Properties PLC ซึ�งเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการลงทนุที�มีมลูคา่หลายล้านปอนด์ 
เพื�อพฒันาอาคารหนึ�งในสามหลงัที� Discovery Court Business Center ในบอร์นมธั

ด้วยข้อสรุปในการถอดและแทนที�ระบบเก่าที�มีอยูด้่วยระบบ HVAC ที�ตดิตั �งงา่ยและมีประสทิธิภาพสงู บริษัท Woodhouse Environmental Services 
Ltd ผู้ รับเหมาออกแบบและก่อสร้างต้องการผลติภณัฑ์ที�มีชดุอปุกรณ์ตา่งๆ ให้เลอืกหลากหลาย 
และมีระบบประสทิธิภาพสงูสดุเพื�อรองรับอาคารขนาดใหญ่แหง่นี �

WDS คอลเซน็เตอร์ (สว่นหนึ�งของกลุม่บริษัท Xerox) ให้บริการโซลชูนัการบริการลกูค้าแก่แบรนด์เทคโนโลยีและการสื�อสารที�มีชื�อเสยีงที�สดุในโลก ได้แก่ 
Tesco mobile, Google และแบรนด์ชั �นนําอื�นๆ อีกมากมาย



Panasonic was called upon by Woodhouse Environmental Services Ltd to provide equipment for call centre giant, WDS, to retrofit its busy offices with 
an energy-efficient Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) system. Working against strict time and space constraints, Panasonic’s VRF 
systems coupled with large ducted and wall mounted indoor units were specified for a quick, simple and energy efficient install.   

WDS negotiated with the building owners, St Modwen Properties PLC, a multi-million pound property development and investment company, to 
redevelop one of three buildings at the Discovery Court Business Centre in Bournemouth.   

With the brief to remove and replace the old, existing system with a high-performance, easy-to-install HVAC system, the design and build contractor,
Woodhouse Environmental Services Ltd, required a product that offered a large selection of different units, providing a maximum performance 
system to cater for this large building.   

WDS Call Centre (a part of the Xerox group) provides customer service solutions to some of the world’s best known technology and communications
brands including Tesco mobile, Google and many other blue-chip brands.   

This complete system would need to cater for the high density office, providing exceptional heating and cooling efficiencies whilst maintaining close 
conditions, introducing continuous fresh air and removing stale exhaust air, ensuring a comfortable work environment at ideal temperatures. The 
install was to be undertaken whilst the tenants were still in residence. This meant that it was imperative for staff disruption levels to be kept to an 
absolute minimum.   
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· Panasonic’s VRF system
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ระบบที�สมบรูณ์นี �จะต้องรองรับสาํนกังานที�มีความหนาแนน่สงู ให้ประสทิธิภาพการทําความร้อนและทําความเยน็ที�ยอดเยี�ยมในขณะที�ยงัคงสภาพปิด 
มีการนําอากาศบริสทุธิ�เข้ามาอยา่งตอ่เนื�องและการกําจดัอากาศเสยีออกไป 
และมั�นใจได้วา่มีสภาพแวดล้อมการทํางานที�สบายในอณุหภมิูที�เหมาะสมที�สดุ การตดิตั �งจะต้องดําเนินการในขณะที�ผู้เชา่ยงัคงอยูใ่นที�พกัอาศยั  
ซึ�งหมายความวา่จะต้องรักษาระดบัการหยดุชะงกัของพนกังานให้เหลอืน้อยที�สดุ

บริษัท Woodhouse Environmental Services ได้ริเริ�มโครงการตดิตั �งที�รวดเร็วระหวา่งเดือนมิถนุายน 2013 ถงึเดือนตลุาคม 2013 
โดยแบง่การปรับปรุงใหมอ่อกเป็นสามระยะเพื�อให้ครอบคลมุแตล่ะ 'โซน' ของอาคาร สอดคล้องกบังบประมาณที�จํากดั และอยูภ่ายในระยะเวลาที�กําหนด

ในระยะแรก มีการตดิตั �งระบบ VRF และระบบแลกเปลี�ยนความร้อนแบบครบวงจรของ Panasonic 
แทนที�ระบบนํ �าเยน็ที�หลอ่เยน็ด้วยอากาศที�มีอยูแ่ล้วซึ�งทํางานด้วย R22 ร่วมกบัระบบคอยล์พดัลมแบบตอ่ทอ่ 
ซึ�งไมไ่ด้ให้บริการที�มีประสทิธิภาพและเชื�อถือได้อีกตอ่ไปในการใช้งานที�มีความต้องการสงูเชน่นี � การระบชุดุอปุกรณ์ VRF ของ Panasonic 
ที�ผลติขึ �นเพื�อเป็นระบบที�ใช้งานงา่ยรอบด้าน ขณะเดียวกนัก็เป็นเทคโนโลยีแบบครบวงจรที�ชาญฉลาดและเป็นนวตักรรมใหม ่
ทําให้ไมส่ิ �นเปลอืงพลงังานและประหยดัคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานประจําปีของอาคารได้อยา่งมาก 
ความพิเศษเพิ�มเตมิที�รวมถงึการควบคมุหน้าจอสมัผสัสาํหรับการตรวจสอบพลงังานที�มีการปรับอณุหภมิูแบบหลายโซน ทําให้ระบบ Panasonic 
นี �เป็นเครื�องทดแทนที�มีประสทิธิภาพและดีที�สดุซึ�งเป็นที�ต้องการอยา่งมาก

ในสว่นของระยะที�สองและระยะสามนั �น ชดุอปุกรณ์ภายในอาคารชนิดตอ่ทอ่และตดิผนงัของ Panasonic ก็รวมอยูใ่นการปรับปรุงอาคารด้วยเชน่กนั 
ระบบเหลา่นี �ไมเ่พียงรวมไว้เพื�อนําอากาศบริสทุธิ�เข้ามาและกําจดัอากาศที�ไมถ่่ายเทออกไปเทา่นั �น แตย่งัมีเกณฑ์ด้านเสยีงรบกวนตามที�กําหนดไว้ด้วย 
Panasonic สามารถจดัหาอปุกรณ์ทั �งหมดนี �ได้ในเวลาอนัสั �นเพื�อไมใ่ห้โครงการลา่ช้า

ด้วยเหตนีุ � Panasonic ได้พิสจูน์ให้เหน็วา่สามารถจดัหาชดุอปุกรณ์ที�ประหยดัพลงังานมากที�สดุในตลาด ซึ�งเหมาะสาํหรับโครงการขนาดใหญ่นี � 
เนื�องจากในแตล่ะโซนมีพนกังานประมาณ 250 คน การเปลี�ยนที�รวดเร็ว การแทนที�ระบบเก่าและการตดิตั �งอปุกรณ์ Panasonic ใหมล่า่สดุ 
ทําให้พนกังานสามารถย้ายกลบัเข้าไปในสาํนกังานที�ตกแตง่ใหมไ่ด้ทนัทีเมื�อแล้วเสร็จ




