
Case Study

Meningkatkan kualitas udara di ruang 
kerja dengan teknologi nanoe™ X

MCT Berhad (“MCT”) dan grup perusahaannya adalah grup real estat yang berkembang pesat sebagai 
pengembang properti terkemuka di Malaysia. MCT merupakan anak perusahaan dari Ayala Land Inc. 
(“Ayala Land”), pengembang properti terbesar dan paling mapan di Filipina. Kedua perusahaan ini telah 
bekerja sama dengan erat untuk menciptakan peluang sinergis dan untuk mempercepat keberadaan 
mereka di pasar properti Malaysia.

Lokasi:
Subang Jaya, Malaysia

Klien:
MCT Berhad

Aplikasi:

Galeri & Kantor 
Penjualan MCT

Tantangan: Menjaga Kualitas Udara Dalam Ruangan Tetap Aman di Era Normal Baru

Seiring negara ini memasuki fase endemik, kebutuhan 
untuk beradaptasi dengan normal baru semakin jelas.

Agar karyawan mereka kembali bekerja setelah lama 
bekerja dari rumah, MCT dan grup perusahaannya 
menghadapi tantangan untuk membuat karyawan merasa 
nyaman dengan gagasan bekerja di kantor tertutup ber-AC 
bersama orang lain.

Mereka mencari beberapa solusi guna memastikan udara 
dalam ruangan aman bagi karyawan, pelanggan, dan afiliasi 
Grup. Kantor pusat MCT berlokasi di SkyPark @ One City, USJ 25/1 Subang Jaya.

Kantor Galeri



Solusi & Teknologi yang Diterapkan

Panasonic Portable Air Purifier nanoe™ X di area kerja MCT.Kantor Pusat MCT.

Panasonic Air E Generator nanoe™ X meningkatkan kualitas udara di Alira Show 
Unit.

Panasonic Air E Generator nanoe™ X terpasang di Galeri Penjualan Alira.

* Berdasarkan uji verifikasi Panasonic dalam kolaborasi dengan Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC), titer virus dari novel coronavirus (SARS-CoV-2) dan empat variannya (Alpha, Beta, Gamma, dan Delta) 
dibandingkan dalam ruang uji 45 liter dengan dan tanpa paparan nanoe™. Hasilnya, pengujian mengonfirmasikan bahwa efek penghambatan lebih dari 99% pada kelima jenis virus setelah dua jam paparan. Perhatikan bahwa hasil 
verifikasi didasarkan pada pengujian di lingkungan uji tertutup dan bukan di ruang penggunaan yang sebenarnya.

karena keselamatan telah menjadi prioritas utama bagi karyawan dan pelanggan mereka, MCT sangat gembira dengan 
kesempatan untuk berkolaborasi dengan Panasonic untuk menerapkan teknologi pemurnian udara yang dipatenkan 
Panasonic, teknologi nanoe™ X dengan alasan untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas udara dalam 
ruangan.

Teknologi nanoe™ X Panasonic menawarkan manfaat radikal 
hidroksil (dikenal juga sebagai radikal OH) yang terkandung 
dalam air yang memiliki kapasitas untuk menghambat  
virus,bakteri, dan polutan lain serta menghilangkan bau. 
Partikel berukuran nano pada nanoe™ X dapat menembus 
jauh ke dalam perabotan empuk seperti kain, sofa, dan 
karpet. Teknologi nanoe™ terbukti efektif menghambat lebih 
dari 99%* virus corona baru.

Upaya untuk meningkatkan kualitas udara di MCT dengan teknologi nanoe™ X Panasonic mencakup pemasangan 150 unit 
Air E Generator nanoe™ X  yang dipasang di langit-langit dan 60 unit Panasonic Portable Air Purifier nanoe™ X  di kantor dan 
galeri penjualan perusahaan mereka yang berlokasi di One City USJ, Cyberjaya, Cybersouth, Subang Jaya dan Petaling Jaya.

Dengan perlindungan tambahan dari teknologi nanoe™ X Panasonic, kini karyawan dapat kembali ke tempat kerja mereka 
untuk bekerja secara produktif di lingkungan yang aman dan nyaman tanpa khawatir dengan risiko tertular virus di ruang 
kerja bersama, dan pada saat yang sama menjaga keselamatan pelanggan sewaktu mengunjungi galeri penjualan.

Air E Generator 
nanoe™X (150 unit)

Portable Air purifier 
nanoe™X (60 unit)

Produk yang dipasang




