
Case Study

Reflection Residences adalah perumahan berfasilitas mewah yang terletak di pusat Mutiara Damansara, 
Petaling Jaya, Selangor. Salah satu fasilitasnya mencakup gymnasium seluas 2.200 kaki persegi dengan 
perlengkapan olahraga berkualitas tinggi untuk melayani penghuninya sekaligus mendukung hidup yang 
sehat.

Tantangan: Polutan dan Bau Tidak Menyenangkan di Gymnasium

Saat gym ini dibuka kembali dengan masyarakat yang ingin 
kembali untuk melakukan rutinitas kebugaran fisik mereka, 
para penghuni mencari solusi untuk menyediakan 
lingkungan dalam ruangan yang sehat untuk para 
pengunjung gym. Peralatan olahraga menghadirkan 
peningkatan risiko penularan melalui penggunaan alat 
bersama dan permukaan yang sering disentuh bersamaan 
dengan bau yang tidak menyenangkan yang secara alami 
datang dengan rutinitas olahraga, merupakan tantangan 
yang konstan.

Meskipun penting untuk menjadi proaktif mengenai 
kebersihan dan mendisinfeksi perlengkapan olahraga, para 
penghuni menginginkan solusi yang efektif untuk 
memastikan komunitas menghirup udara yang bersih dan 
aman di dalam fasilitas dalam ruangannya.

Pengalaman berolahraga yang aman 
dengan teknologi nanoe™ X
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Gymnasium di Reflection Residences.



Solusi & Teknologi yang Diterapkan

* 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.

Generator nanoe™ X air-e (6 unit)

Produk yang Dipasang

Pemasangan generator nanoe™ X air-e di gymnasium.

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

Teknologi nanoe™ X Panasonic memastikan udara gymnasium secara konstan dimurnikan sepanjang waktu. Para 
penghuni kini dapat berolahraga dalam gymnasium  tanpa khawatir, mendukung hidup yang sehat.

Untuk mengatasi tantangan ini, Reflection Residences menerapkan teknologi pemurnian udara yang dipatenkan oleh 
Panasonic, yaitu teknologi nanoe™ X, dengan memasang generator nanoe™ X air-e Panasonic yang dipasang di langit-langit 
di gymnasium. Ukurannya yang kompak sangat cocok dengan fasilitas gym, mempertahankan tampilan estetisnya secara 
keseluruhan.




