
Case Study

Tantangan: Menciptakan Ruang Hidup yang Nyaman dengan Udara Berkualitas

Saat ini semakin banyak orang menjadi sadar akan pentingnya bagaimana kesehatan bangunan dapat membantu 
meningkatkan kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan penghuninya. MKH Property Venture Sdn. Bhd. Mengenali tren 
ini dan mengakui pentingnya memiliki udara yang berkualitas di dalam ruangan. Bersama, mereka ingin meningkatkan fitur 
kesejahteraan dari pengembangan mereka untuk menyediakan lingkungan dalam ruangan yang nyaman dan aman bagi 
para penghuninya untuk hidup setiap hari dengan kualitas udara yang ditingkatkan dan solusi energi berkelanjutan.
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Rumah yang nyaman dengan kualitas 
udara dalam ruangan yang ditingkatkan

MIRAI Residences

Pemukiman

Foto show unit yang sebenarnya dari MIRAI Residences.

MKH Property Ventures Sdn. Bhd., sebuah perusahaan patungan yang didirikan pada tahun 2018 oleh MKH Berhad dan 
Panasonic Homes Malaysia Sdn. Bhd. Dari Panasonic Homes Group. Kolaborasi ini memanfaatkan pengetahuan MKH 
Berhad dalam bisnis pengembangan real estat ditambah dengan teknologi PanaHome, keahlian konstruksi, dan ide untuk 
kehidupan berkualitas untuk membangun rumah yang berkelanjutan.

Salah satu proyek penting di bawah kemitraan ini adalah MIRAI Residences di Kajang 2, Selangor. Inilah ruang hidup tenang yang 

terinspirasi dari negara Jepang dengan sistem keamanan 24 jam 6 tingkat dan podium fasilitas seluas 159.000 kaki persegi. MIRAI 

Residences mengintegrasikan 4 nilai unik ke dalam konsep desain interiornya, yaitu Gaya hidup, Fungsi, Masa Depan & Desain. 

Nilai Gaya hidup merujuk pada aspek interior ruang hidup yang mencakup warna dan material yang disesuaikan dengan gaya 

hidup orang dewasa muda saat ini, sementara nilai Fungsi memberikan fungsionalitas yang dipikirkan dengan matang pada setiap 

ruang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nilai Masa depan dari desain interior mengantisipasi kebutuhan rumah tangga, 

mengonsepkan ruang untuk saat ini dan di masa depan. Terakhir, nilai Desain menyempurnakan ruang dengan membuat ruang 

hidup yang multifungsi dan dengan mempromosikan kualitas udara yang baik sekaligus menyenangkan secara estetis untuk 

berada di dalamnya.



Foto show unit yang sebenarnya dari MIRAI Residences. Udara berkualitas di setiap 
ruang hidup. 

Foto show unit yang sebenarnya dari MIRAI Residences. AC dipasang di setiap unit MIRAI 
Residences.

AC terpasang di dinding 
(2.992 unit)

Produk yang Dipasang

Ventilator pemulihan 
energi (940 unit)

PURETECH
(556 unit)

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.

MIRAI Residences juga mengadopsi filtrasi udara  PURETECH dan sistem ventilasi Panasonic untuk menyaring udara 
tercemar, kabut, serbuk sari, dan debu serta partikel yang lebih kecil seperti PM2.5. Sistem ini juga efektif mempertahankan 
aliran udara yang baik dan sirkulasi udara dingin alami untuk menjaga ruang hidup yang dingin dan bersih secara alami.

Solusi & Teknologi yang Diterapkan

Untuk memenuhi tujuan mereka, MKH Property Venture Sdn. Bhd. melengkapi semua unit MIRAI Residences dengan solusi 
udara berkualitas dari Panasonic untuk menghadirkan ruang hidup yang lebih baik untuk para pemilik rumah melalui 
ventilasi yang optimal dan udara dalam ruangan yang berkualitas. MIRAI Residences adalah properti perumahan pertama di 
Malaysia yang menyediakan Udara Berkualitas Untuk Kehidupan (QAFL/Quality Air for Life) dengan sistem Ventilator 
Pemulihan Energi (ERV/Energy Recovery Ventilator) yang efisien.

Sistem ERV Panasonic menyediakan ventilasi yang cukup di rumah untuk memastikan jumlah udara segar yang optimal di 
dalam ruangan sepanjang hari sambil mengeluarkan udara pengap, kelembapan, dan polutan dalam ruangan. Sistem ini 
dilengkapi dengan filter PM2.5 efisiensi tinggi untuk menyingkirkan partikel halus dari lingkungan dalam ruangan. Proses 
simultan memasok dan menguras udara dalam ruangan melalui sistem ERV memungkinkan pertukaran panas dan 
kelembapan, memberikan udara yang lebih dingin di dalam ruangan dan mengurangi beban kerja AC untuk mendinginkan 
ruangan, sehingga membantu pemilik rumah menghemat listrik dan biaya.

Setiap unit di MIRAI Residences dipasang dengan AC nanoe™ X Panasonic untuk memberikan ruang hidup yang nyaman, 
dingin, dan sehat untuk para penghuni dengan udara yang dimurnikan. AC juga dilengkapi dengan adaptor jaringan, 
memberikan kemudahan untuk mengontrol AC dari mana saja melalui Aplikasi Panasonic Comfort Cloud. Fitur ini juga 
memungkinkan pemilik rumah untuk beralih mode nanoe™ bahkan tanpa operasi pendinginan, untuk membersihkan udara 
secara aktif dan menghambat polutan saat mereka tidak ada di rumah.

* 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.

Sejak awal pandemi COVID-19, kami tahu bahwa ruang dalam ruangan yang 
berventilasi baik sangat penting dalam membantu mengurangi risiko terpapar 

virus, terutama dalam waktu lama. Teknologi nanoe™ X Panasonic adalah 
pilihan alami bagi kami untuk mengatasi permintaan rumah yang nyaman 
dengan kualitas udara dalam ruangan yang lebih baik di masa normal yang 

baru,

kata Direktur Operasional Group MKH Bhd., Tan Sri Eddy Chen Lok Loi.




