
Dear : All Tenants
Subject : Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, vis harum mandamus maluisset te, ludus pertinax eum ut, mei in quis 
simul debitis. Dolor doctus diceret no vel. Mutat expetendis adipiscing eu ius, �erent detracto eam 
eu, mea accusam concl sionemque ex. Malorum.Tacimates delicatissimi ut eam. His at prompta 
nominati, eos ex tota nostro gloriatur,cum ut aperiri pertinacia. Iisque fabulas dolorem vim ea, ad 
graeci erroribus sea, sint tation oblique ei mei. Nullam quaestio scripserit cum et, ea case sanctus 
detracto pro, cum at doctus quaerendum. Ex aperiam explicari vis, labore perfecto mel an.

Consul civibus ancillae vis eu, no nullam deserunt de�nitionem eos. Vidit doming debitis an vel. 
Verear aliquam democritum per ea, et modus legere voluptaria duo. Ut adipisci pertinacia mea, sed 
unum error accusata eu. Mea te iisque consequuntur, sea at fastidii insolens, cu mei vocibus maluis-
set persecuti.

Vidit ornatus ea quo, mei no meis solum albucius. Ei munere oporteat nec, inpossim sanctus ius. At 
nonumy erroribus iracundia eos. Alia magna ut sea, ex pertinax conceptam qui. Ad probatus legen-
dos eloquentiam vim, quodsi meliore qui ex, no vim audiam iisque. Pertinacia scribentur ea ius, his 
probo lobortis ex, ius esse eros ne.

Ut dolore copiosae indoctum vis. Ad dictas electram posidonium quo, vel neerant aliquam. An eam 
probo neglegentur. No quis labore apeirian pri, id sed tollit pro batus voluptaria. Ludus graecis eu 
eum. Tacimates delicatissimi ut eam. His at prompta nominati, eos ex tota nostro gloritur, cum ut 
aperiri pertinacia. Iisque fabulas dolorem vim ea, ad graeci erroribus sea, sint tation oblique ei mei. 
Nullam quaestio scripserit cum et, ea case sanctus detracto pro, cum at doctus quaerendum. Ex 
aperiam explicari vis, labore perfecto mel an.

Dolor doctus diceret no vel. Mutat expetendis adipiscing eu ius, �erent detracto eam eu, mea 
accusam conclusionemque ex. Malorum volumus eos ex. Tacimate delicatissimi ut eam. His at 
prompta nominati, eos ex tota nostro gloriatur, cum ut aperiri pertinacia. Lorem ipsum dolor sit 
amet, vis harum. Dolor doctus diceret novel. Mutat expetendis adipiscing eu ius, �erent detracto. 
Mea te iisque consequuntur, sea at fastidii insolens, cu mei vocibus maluisset persecuti.

Lorem ipsum dolor sit amet, vis harum mandamus maluisset te, ludus pertinax eum ut, mei in quis 
simul debitis. Dolor doctus diceret no vel. Mutat expetendis adipiscing eu ius, �erent detracto eam 
eu, mea accusam concl sionemque ex. Malorum.Tacimates delicatissimi ut eam. His at prompta 
nominati, eos ex tota nostro gloriatur.
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SMART BUILDING

ระบบการรักษาความปลอดภัยสวนกลางครบวงจร ทำงานตลอด 24 ชั�วโมง ครอบคลุมพ��นที่ทั�งภายในและภายนอกอาคาร 
ประกอบดวยระบบกลอง CCTV ติดตั�งในพ��นที่สวนกลางทั�วบร�เวณโครงการ เช�่อมตอกับศูนยสั�งการ และระบบควบคุม 
การเขา-ออก

กลอง CCTV พรอมระบบว�เคราะหพฤติกรรม เพ��อปองกันภัยและบร�หารจัดการในโครงการ โดยเจาหนาที่สามารถตอบสนองได 
อยางทันทวงทีเมื่อพบวัตถุหร�อผูตองสงสัย อุบัติเหตุ หร�อเมื่อมีผูลวงล้ำเขาไปในบร�เวณตองหาม

ระบบว�เคราะหภาพจากกลองว�ดีโอ

ระบบบร�หารจัดการผูมาติดตอที่จะชวยอำนวยความสะดวกและลดเวลาที่ใชในการแลกบัตรผานเขา-ออกอาคาร แกปญหาที่เปน 
ชองโหวและจุดออนจากระบบแลกบัตรแบบเดิม ทั�งยังสามารถเก็บบันทึกการเขา-ออกอาคารไดอยางละเอียดอีกดวย 

ติดตั�งจุดลงทะเบียนดวยตนเองที่ล็อบบี้ โดยผูมาติดตอสามารถใชบัตรประจำตัวหร�อนามบัตรในการลงทะเบียนเพ��อรับ 
บัตรผานเขาอาคารไดเอง (ขอดี: ลดจำนวนเจาหนาที่ที่จุดตอนรับ ลดเวลา)

ผูเชาสามารถลงทะเบียนลวงหนา โดยใสรายละเอียดของผูมาติดตอไวในระบบกอนได และสง QR CODE ที่ไดรับจากระบบ
ไปใหผูมาติดตอลวงหนา เมื่อผูมาติดตอมาถึงก็สามารถสแกน QR CODE เพ��อผานที่กั�นเพ��อเขาอาคารไดเลย โดยระบบ
จะแจงไปยังเจาบานเมื่อผูมาติดตอไดเขามาในอาคารแลว 

ผูควบคุมระบบสามารถกำหนดนโยบายความปลอดภัย เชน ขอบเขตและชวงเวลาในการเขาถึงพ��นที่ตางๆ 
ของผูมาติดตอได

ระบบการจัดการผูมาติดตอ (ทำงานรวมกับระบบควบคุมการเขา-ออก)

ระบบที่จอดรถอัจฉร�ยะจะชวยนำทางไปยังชองจอดที่ยังวางอยางสะดวกสบาย สามารถลดการติดขัด ลดเวลาที่ใชในการวนหา 
ที่จอดรถและมลพ�ษที่ปลอยออกจากรถ

ระบบการจัดการที่จอดรถ

ระบบการรักษาความปลอดภัย 



เสาไฟเอนกประสงคในบร�เวณโครงการ THE PARQ นอกจากใชประโยชนในการสองสวางและ ติดตั�งกลอง CCTV เพ��อความ 
ปลอดภัยแลว ยังรองรับการใชงานที่หลากหลาย เชน ระบบสงกระจายสัญญาณ WI-FI นอกอาคาร ที่ชารจแบตเตอร�่มือถือ 
ลำโพง (เช�่อมตอกับระบบกระจายเสียงสวนรวม PA) เซ�นเซอรตรวจสภาพอากาศเฉพาะจุดเพ��อวัดอุณหภูมิและความช�้น 
รวมทั�งยังมีปุมฉุกเฉินซ�่งสามารถเปนจุดแจงเตือนภัยไดอีกดวย

ในเสาไฟอัจฉร�ยะยังติดตั�ง SENSOR เพ��อตรวจจับอนุภาคฝุนหร�อควันที่มีขนาดเล็กที่อาจเปนอันตรายตอระบบหายใจ 
ซ�่งเล็กกวา 10 ไมครอน

ขอมูลทุกอยางที่เสาไฟอัจฉร�ยะเก็บรวบรวมไวจะถูกสงตอไปยังศูนยควบคุมเพ��อดำเนินการอยางเหมาะสมตอไป 

เสาไฟอัจฉร�ยะ

ระบบปรับและระบายอากาศของอาคารจะมีการติดตั�งที่กรองที่สามารถกรองอนุภาคฝุนหร�อควันที่มีขนาดเล็กมากและอาจเปน 
อันตรายตอระบบหายใจ (อนุภาคที่มีขนาดเล็ก 10 ไมครอนหร�อเล็กกวา) นอกจากนี้ยังมีเซ�นเซอรอัตโนมัติที่ตรวจจับและ 
จะทำการแจงเตือนไปยังศูนยควบคุมเมื่อถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนที่กรองในแตละจุด หร�อเมื่อระบบตรวจพบอนุภาคที่อันตราย 
เพ��อใหสามารถดำเนินการและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและทันเวลา

ระบบตรวจสอบอนุภาคขนาดเล็กและสิ�งปนเปอนขนาดเล็ก PM 10

ลดคาใชจายดานพลังงานไดอยางนอย 13% และสงเสร�มนโยบายลดการปลอยกาซเร�อนกระจก

มีระบบสงเสร�มสุขอนามัย เชนระบบเติมอากาศบร�สุทธิ์เขาอาคารโดยผานการกรองอากาศ การฆาเช�้อโรคตาง ๆ ในระบบ 
ปรับอากาศ และหองน้ำที่สะอาดและเพ�ยงพอ 

น้ำดื่มที่ผานกระบวนการร�เวอรสออสโมซ�สในแตละชั�น 

ระบบลิฟตและบันไดเลื่อนที่รวดเร�วปลอดภัย ลดเวลาที่สูญเสียไปกับการรอคอย

ความปลอดภัยของอาคารไดรับการออกแบบอยางเพ�ยงพอและเหมาะสม เชนระบบแจงเตือนดับเพลิง งานโครงสราง 
ที่รองรับแผนดินไหว ระบบไฟฟาสำรองที่เพ�ยงพอ ติดตั�งวัสดุประกอบอาคารตามมาตรฐานและขอกำหนดของมาตรฐาน 
การรับรอง LEED และ มาตรฐาน WELL

ระบบบร�หารจัดการการใชพลังงานในอาคารที่ยืดหยุน มีประสิทธิภาพ และไดผลสูงสุด เพ��อตอบสนองความตองการของผูเชา 
และตอบโจทยการใชช�ว�ตของคนทำงานและผูใชงานอาคารทั�วไปได

ระบบบร�หารจัดการพลังงานภายในอาคาร



มีการเก็บรวบรวมขอมูลการใชพลังงานตาง ๆ ภายใน เชน ไฟฟา ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั�งขอมูลอื่น ๆ เชน 
สภาพอากาศและอุณหภูมิ พรอมแสดงผลเปนขอมูลกราฟ�กบนหนาจอที่ล็อบบี้ โดยสามารถเปร�ยบเทียบกับชวงเวลาที่ผานมาได 
เชนเปร�ยบเทียบสัปดาหที่แลวกับเดือนที่แลว

เนื่องจากระบบฯ สามารถรวบรวมขอมูลจากมิเตอรตรวจวัดอัจฉร�ยะตาง ๆ ที่ติดตั�งไวทั�วอาคาร จ�งสามารถตอบสนอง 
ตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ เชน เมื่อมีคนอยูในล็อบบี้ตอนกลางวันมากเกินไป ทำใหอุณหภูมิ 
ในล็อบบี้สูงข�้น และอาจทำใหผูใชพ��นที่ไมรูสึกสบาย ระบบซ�่งคอยตรวจจับอุณหภูมิในแตละพ��นที่อยูแลวจะเพ��มปร�มาณลม 
ของระบบปรับอากาศมายังพ��นที่นี้ใหมากข�้นได เพ��อรักษาระดับอุณหภูมิใหเหมาะสม

ระบบตรวจวัดอัจฉร�ยะ

ระบบจะแบงบัญช�ผูเชาแตละรายแยกออกจากกัน โดยผูเชาแตละคนสามารถเลือกเวลาเปด-ปดเคร�่องปรับอากาศใหสอดคลอง 
กับชวงนอกเวลางานของตนเองได รวมทั�งสามารถเลือกเวลาเปด-ปดเคร�่องปรับอากาศในแตละวันได หากคาใชจายสำหรับระบบ 
ปรับอากาศเกินจากอัตราการใชงานปกติ ระบบจะแจงขอมูลที่บันทึกอยางละเอียดเพ��อเร�ยกเก็บคาใชงานสวนเพ��มไดอยาง 
ถูกตอง และดวยระบบการบร�หารจัดการพลังงานอยางชาญฉลาดนี้เอง จะทำใหคาใชจายของผูเชา เชน คาใชจายในการเปด 
เคร�่องปรับอากาศลวงเวลามีอัตราที่ลดลงอีกดวย

ระบบปรับอากาศชวงนอกเวลางาน

ระบบใบแจงคาบร�การสำหรับผูเชาที่สามารถรวบรวมขอมูลการใชพลังงานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน ไฟฟา ประปา 
เคร�่องปรับอากาศและอื่น ๆ ผานทาง SMART METER ที่สามารถเขาดูไดผานชองทางออนไลน ผูเชาแตละรายจะไดรับใบแจง 
รวมทั�งรายงานแจกแจงการใชงานตามปร�มาณการใชงานจร�ง โดยจะมีการเก็บตัวเลขเปนรายชั�วโมง ทั�งนี้ผูเชายังสามารถเร�ยกดู 
ขอมูลยอนหลัง (แบบรายชั�วโมง รายวัน หร�อรายเดือน) เพ��อทำการว�เคราะหและควบคุมปร�มาณการใชพลังงานในอนาคตได 

ระบบใบแจงคาบร�การครบวงจร

จัดสรรพ��นที่จอดรถสำหรับรถพลังงานไฟฟา และจัดเตร�ยมที่ชารจไวให

จุดชารจไฟรถพลังงานไฟฟา


