
Ny smidig mjukvara för VRF-design från Panasonic
Panasonic lanserar nya mjukvaran VRF Designer för luftkonditionerings– och värmesystem. Nu kan tekniker, installatörer och
återförsäljare enkelt designa och dimensionera nya VRF-system från Panasonic ECOi. Med VRF Designer skapas
kopplingsscheman eller hela systemberäkningar genom en knapptryckning.

Med hjälp av mjukvaran kan ingenjörer snabbt utveckla projekt, antingen genom att använda programmets drag och släpp funktioner eller
genom den automatiska projektguiden. Mjukvaran kommer fulladdad med all nödvändig information om Panasonics produkter.

– Vi har skapat VRF Designer för att vara så användarvänlig som möjligt. Tack vare dess flexibilitet kan man designa flera olika system inom
ett övergripande projekt. En rejält lyft för upptagna ingenjörer, säger Sofia Törnlöf, produktchef på Panasonic värmepumpar.

Programmet kontrollerar kontinuerligt systemens uppbyggnad för till exempel höjd- och längdbegränsningar i rörledningar, kapacitetsskillnader
mellan inne- och utedelar samt korrekt rör- och eldragning. Korrigeringsfaktorerna tillämpas automatiskt på inomhusenheterna, beroende på
höjdskillnader, längd på rörledningar, tryckfallsberäkningar, inomhus-/utomhuskapacitet och produktens designvillkor. Detta kan korrigeras
individuellt för varje rum och för hela systemet.

VRF Designer kommer också att beräkna eventuella ytterligare mängder av köldmedium som kan behövas, baserat på konfiguration och
rörledningarnas längd och storlek.

Existerande projekt kan enkelt ändras eller byggas ut i ett senare skede. Mjukvaran kan skriva ut rapporter som visar diagram på rör och
kabeldragning, elscheman eller en uppställning av alla ingående enheter. Alla diagram kan exporteras i AutoCAD-format.

VRF Designer tillhandahålls gratis via Panasonic ProClub (www.panasonicproclub.com). Även om programmet är enkelt att använda erbjuds
utbildning via Panasonics supportkanaler eller vid behov. En webbutbildning kommer att introduceras inom de närmaste månaderna.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Köpniwsky, Panasonic Nordic PR, 0708-82 84 40, jonas@comvision.se

Om Panasonic
Panasonic Corporation är en av de världsledande tillverkarna av tekniska konsument-, af färs- och industriprodukter. Företaget omsatte totalt c:a 550 miljarder SEK under det senaste verksamhetsåret.
Huvudkontoret har sitt säte i Osaka, Japan och företaget är bland annat noterat på börsen i Tokyo, Osaka, Nagoya och New York (NYSE).  Panasonic Nordic är en f ilial till Panasonic Europe och bedriver
verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den nordiska f ilialen omsätter över 2,5 miljarder SEK per år. I Norden marknadsförs företrädesvis produktgrupperna Audio/video, Hif i, värmepumpar,
kontorsprodukter, telekommunikation, hushållsprodukter, batterier, professionell broadcast-utrustning samt elektroniska komponenter. För mer information om företaget och varumärket Panasonic besök vår
hemsida www.panasonic.se


