
Case Study

Teknologi nanoe™ X membantu S P Setia menciptakan 
lingkungan yang lebih aman di mal gaya hidup dan galeri 
penjualan mereka

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

Virus COVID-19 menyebar melalui partikel dan percikan di 
udara. Unsur penting untuk menjaga semua orang tetap 
aman adalah kualitas udara dalam ruangan.

S P Setia secara proaktif mencari tindakan untuk 
menciptakan lingkungan yang lebih aman, bebas dari 
segala bentuk patogen untuk memberikan kepercayaan 
diri kepada pelanggan dan karyawan untuk kembali 
bekerja dan hidup di era normal baru.

Toko grosir yang berada di D’Network.

Lokasi:
Setia Alam, Malaysia

Klien:
S P Setia Berhad 

Aplikasi:

Galeri dan Kantor 
Penjualan D’ Network 
Lifestyle Mall, S P Setia

Kantor

S P Setia Berhad - perusahaan terdaftar publik pemenang penghargaan dan pemimpin pasar dalam 
pengembangan properti di Malaysia mencari cara untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk 
pelanggan dan karyawan dengan menjaga udara dalam ruangan tetap aman dari ancaman tak terlihat 
virus COVID-19. Perusahaan ini menemukan solusi dalam teknologi nanoe™ X, teknologi pemurnian udara 
yang dipatenkan oleh Panasonic yang tertanam dalam perangkat kualitas udara Panasonic seperti AC dan 
generator nanoe™ X air-e.

Belanja Galeri



S P Setia beralih ke Panasonic sepenuhnya untuk menyesuaikan ruang komersial, galeri penjualan, dan kantor mereka 
dengan solusi udara dalam ruangan teknologi pemurnian udara nanoe™ X yang dipatenkan Panasonic.

Teknologi nanoe™ X Panasonic menawarkan manfaat radikal hidroksil (juga dikenal sebagai radikal OH) yang terkandung 
dalam air dan memiliki kapasitas untuk menghambat bakteri, virus, 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.

Generator nanoe™ X air-e Panasonic dipasang di semua 
area dalam ruangan D’Network, yang mencakup semua 
outlet F&B, toko ritel, klinik, ruang bermain, serta toko 
grosir. Para pembeli, pengunjung restoran, dan pengunjung 
D’Network kini dapat berkunjung dengan mudah tanpa 
khawatir terkontaminasi udara atau permukaan.

Air E Generator nanoe™X terpasang di area tunggu klinik. Air E Generator nanoe™X  terpasang di salah satu outlet di D’Network F&B.

Air E Generator nanoe™X Generator nanoe™ X 
air-e terpasang di ruang bermain di D’Network.

Air E Generator nanoe™X terpasang di toko 
grosir.

Air E Generator nanoe™X terpasang di outlet spa.

D’Network menawarkan udara yang lebih 
aman untuk para penyewa di seluruh area 
dalam ruangan D’Network.

Teknologi nanoe™ X memungkinkan 
pengalaman bersantap di luar yang aman 
di era normal baru.

Air E Generator nanoe™X yang terpasang di 
D’Network didukung oleh tenaga surya dan 
beroperasi penuh selama 24 jam.

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.



AC kaset yang dilengkapi dengan nanoe™ X.

Di kantor pusat dan kantor cabang S P Setia, 20 unit AC 4-
way cassette Panasonic dipasang di ruang pertemuan dan 
area kerja untuk memberikan udara dalam ruangan yang 
lebih baik untuk karyawan. 4-Way cassette Panasonic 
memberikan aliran udara lebar 360° yang mendinginkan 
ruangan besar secara merata sementara desain datar 
horizontalnya terpasang rapi di langit-langit. AC juga 
dilengkapi dengan nanoe™ X untuk memberikan udara 
sehat dan bersih di tempat kerja sehingga karyawan dapat 
tetap terlindungi sepanjang hari.

AC kaset dilengkapi dengan nanoe™ X yang terpasang di ruang pertemuan 
Welcome Centre Setia Alam.

Sebagai organisasi dan pemberi kerja yang peduli, kami bertanggung 
jawab untuk memastikan lingkungan yang aman dan sehat bagi 

pelanggan dan karyawan kami. Kami memilih teknologi nanoe™ X 
Panasonic karena kami percaya pada rekam jejaknya dalam 

menyediakan kualitas udara yang baik melalui peralatannya, yang telah 
menjalani uji laboratorium yang ketat dengan hasil yang terbukti.

Presiden deputi S P Setia dan Kepala Pejabat Operasional, Datuk Seri Koe Peng Kang 
mengatakan.

Air E Generator nanoe™X (1.000 unit) AC kaset (20 unit)

Produk yang dipasang

Demi keselamatan pembeli properti, SP Setia juga berinvestasi di lebih dari 800 unit generator nanoe™ X air-e 
Panasonic yang dipasang di langit-langit di 29 galeri penjualan di seluruh negeri untuk menciptakan udara dalam 
ruangan yang lebih aman - di mana pengunjung dapat merasa tenang saat mengunjungi galeri penjualan properti SP 
Setia.

Perangkat Air E Generator nanoe™X di Galeri 
Penjualan Setia Eco Park.

Air E Generator nanoe™X terpasang di Galeri 
Penjualan Setia Eco Park.

Air E Generator nanoe™X dipasang di Setia 
Alam Welcome Centre.




