
Case Study

Reflection Residences là một khu chung cư dịch vụ sang trọng, nằm ngay trung tâm Mutiara Damansara, Petaling Jaya, 
Selangor. Một trong những tiện ích của tòa nhà chính là trung tâm thể hình rộng hơn 200m2, được trang bị các thiết bị 
tập luyện chất lượng cao để phục vụ cư dân của khu chung cư đồng thời khuyến khích lối sống lành mạnh.

Thách thức: Các chất ô nhiễm và mùi khó chịu trong Trung tâm thể hình

Trung tâm mở cửa trở lại khi nhu cầu khôi phục lại thói quen 
luyện tập của mọi người tăng cao, cư dân tìm kiếm các giải 
pháp về một môi trường trong nhà trong lành, khỏe mạnh cho 
người tập. Những thiết bị tập với nguy cơ lây nhiễm cao do việc 
sử dụng chung dụng cụ tập, các bề mặt thường xuyên tiếp xúc 
kèm theo mùi khó chịu không thể tránh khỏi trong quá trình 
thực hiện các động tác là một thách thức lớn.

Mặc dù việc chủ động làm sạch và khử trùng các thiết bị tập 
luyện là điều cần thiết, cư dân vẫn muốn các giải pháp hiệu quả 
khác để được hít thở trong bầu không khí sạch tại các cơ sở 
bên trong tòa nhà.

Trải nghiệm tập luyện an toàn với 
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Giải pháp và công nghệ được áp dụng

* Dựa trên kết quả thử nghiệm do Panasonic phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Chất lượng Sản phẩm Dệt may Nhật Bản (QTEC) thực hiện. Thử nghiệm này đã so sánh hiệu giá của vi-rút corona chủng mới (SARS CoV-2) và bốn biến thể 
của chủng này (Alpha, Beta, Gamma và Delta) trong điều kiện tiếp xúc và không tiếp xúc với nanoe™ ở không gian kiểm nghiệm có thể tích 45 lít. Kết quả thu được: thử nghiệm đã xác nhận sau hai giờ tiếp xúc, sản phẩm có tác dụng ức chế 
hơn 99% tất cả năm loại vi-rút trên. Xin lưu ý rằng kết quả thử nghiệm được thực hiện trong môi trường thử nghiệm khép kín, không phải môi trường sống thực tế.

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e (6 chiếc)

Sản phẩm đã lắp đặt

Lắp đặt bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e trong trung tâm thể hình.

Công nghệ Panasonic nanoe™ X mang lại nhiều lợi ích với các gốc hydroxyl (còn được gọi là gốc OH) bọc trong nước và có khả năng 
ức chế vi khuẩn, vi rút và các chất ô nhiễm khác cũng như khử mùi hôi. Các hạt nanoe™ X có kích thước nano cho phép thâm nhập 
sâu vào đồ nội thất mềm như vải, ghế sofa và thảm. Công nghệ nanoe™ được chứng minh là có hiệu quả ức chế tới hơn 99%* vi rút 
corona mới.

Công nghệ nanoe™ X của Panasonic đảm bảo không khí trong phòng tập luôn được lọc sạch suốt ngày đêm. Giờ đây, cư dân có thể 
an tâm tập luyện tại trung tâm, nhờ đó thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Để giải quyết thách thức này, Reflection Residences đã sử dụng công nghệ lọc không khí nanoe™ X được cấp bằng sáng chế của 
Panasonic, bằng cách lắp đặt bộ phát nanoe™ X âm trần air-e của Panasonic trong trung tâm thể hình. Kích thước nhỏ gọn hoàn 
toàn vừa vặn với phòng tập, đảm bảo được vẻ thẩm mỹ tổng thể.




