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pumps due to the efficiency of the system at low temperature. As a result, the development is sustainable, energy efficient and constructed to a high 
standard.
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ปีที�ตดิตั �ง: 2012

ความเป็นมา:  อพาร์ตเมนต์เจ็ดชั �นที�ตั �งอยูใ่นเมืองชาตวิามีห้องชดุ 176 ห้อง บนัได 8 แหง่ และที�จอดรถชั �นใต้ดนิ 2 แหง่ 
โครงการที�ครอบคลมุนี �ได้รับการพฒันาโดย Rational Architecture ซึ�งเป็นบริษัทที�สง่เสริมการก่อสร้างที�มีประสทิธิภาพและความยั�งยืน

ความท้าทายของโครงการ: ในสว่นของโครงการ Rational Architecture ได้รับข้อมลูสรุปโดยละเอียด 
รวมถงึการตดิตั �งปั�มความร้อนเพื�อควบคมุการระบายอากาศและกระแสลม ปั�มความร้อนจะทําให้ผู้อยูอ่าศยัในอาคารเยน็ลงในชว่งฤดรู้อน 
และให้ความร้อนที�เทา่กนัในฤดหูนาวที�เยน็ลง ข้อกําหนดที�สาํคญัอีกอยา่งหนึ�งคือ อาคารหลงันี �จะมีการยื�นขออนมุตัติามข้อตกลงวตัถปุระสงค์ของยโุรป 
(European Objective) "20-20-20" ที�เริ�มนํามาใช้เมื�อเร็วๆ นี � 
ข้อตกลงวตัถปุระสงค์ของยโุรปนี �มีจดุมุง่หมายเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพด้านพลงังานในยโุรปในที�สดุภายในปี 2020 
โดยกําหนดให้ลดการใช้พลงังานขั �นต้นภายในสหภาพยโุรปลง 20% เพื�อบรรลขุ้อตกลงนี �จะต้องลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลง 20% 
และจะต้องเพิ�มการสนบัสนนุพลงังานหมนุเวียน 20% 



Year Installation: 2012 

Background:  A seven storey apartment block located in Xativa will include 176 flats, 8 staircases and 2 basement parking areas.  This extensive project
has been developed by Rational Architecture, a company that promotes efficient construction and sustainability.

Project Challenge: As part of the project, Rational Architecture was provided with a detailed brief including the installation of a heat pump to control
ventilation and air flow. Heat Pumps would cool the building residents during the hot summer and equally heat during the cooler winter seasons. 
Another important requirement was that this building would be submitted for approval to the recently-introduced "20-20-20" European Objective. 
This European objective aims to eventually increase energy efficiency in Europe by 2020. This requires a 20% reduction of primary energy 
consumption within the European Union. In order to achieve this, greenhouse gas emissions need to be reduced by 20%, and the contribution of 
renewable energy needs to be increased by 20%. 

Solution: Panasonic’s ECO G System was chosen. With the temperatures in Valencia reaching on average 40°C during the summer and 15ºC in the 
winter, the Panasonic’s heat pump system works to control water temperature. This means they remain low during the appropriate season, avoiding
high energy consumption which is produced when unnecessary high temperatures of water is generated. This operation is reversed during the 
warmer months. Within the building, each apartment housed two ECO G systems, one 20 HP and one 30 HP unit, creating a total of 282 kW per room.

Building Energy analysis: The ECO G System has an annual COP average of 1,412 and EER of 1,557. This is higher than the ratings of conventional heat 
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The applicable products and solutions may differ in markets. 
Please contact us for the further information.

วิธีการแก้ไข: เลอืกใช้ระบบ ECO G ของ Panasonic เนื�องจากอณุหภมิูในเมืองวาเลนเซียเฉลี�ยสงูถงึ 40°C ในชว่งฤดรู้อน และ 15ºC ในฤดหูนาว 
ระบบปั�มความร้อนของ Panasonic จะทํางานเพื�อควบคมุอณุหภมิูของนํ �า ซึ�งหมายความวา่ยงัคงตํ�าอยูใ่นชว่งฤดทีู�เหมาะสม 
โดยหลกีเลี�ยงการใช้พลงังานสงูซึ�งเกิดขึ �นจากการผลตินํ �าที�มีอณุหภมิูสงูโดยไมจํ่าเป็น 
การดําเนินการนี �จะกลบักนัในชว่งเดือนที�อากาศอบอุน่ ภายในอาคารแตล่ะอพาร์ทเมนท์มีระบบ ECO G สองชดุนั�นคือ 20 HP หนึ�งชดุและ 30 HP 
หนึ�งชดุ ซึ�งจะใช้ไฟรวม 282 kW ตอ่ห้อง




