
Case Study

công nghệ nanoe ™ X giúp S P Setia tạo nên một môi 
trường an toàn hơn ở trung tâm thương mại và các 
phòng trưng bày bán hàng của họ

Thách thức: Chăm sóc bầu không khí trong nhà khỏe mạnh trong bối cảnh bình thường mới 

Vi rút COVID-19 lây lan qua các hạt và giọt bắn trong không khí. 
Một yếu tố quan trọng để giữ an toàn cho mọi người là chất 
lượng không khí trong nhà.
 
S P Setia đã chủ động tìm kiếm các biện pháp nhằm tạo nên 
một môi trường trong lành, khỏe mạnh hơn giúp khách hàng và 
nhân viên của họ tự tin tiếp tục làm việc và sinh hoạt bình 
thường.

Một cửa hàng tạp hóa nằm trong D ’Network.

Địa điểm: 
Setia Alam, Malaysia

Khách hàng: 
S P Setia Berhad 

Ứng dụng:

Trung tâm thương mại 
D’ Network, Phòng trưng 
bày và Văn phòng bán hàng 
S P Setia 

Văn phòng

S P Setia Berhad - công ty đã niêm yết đồng thời là một nhà phát triển bất động sản hàng đầu ở Malaysia, hướng đến 
mục tiêu tạo nên một môi trường an toàn hơn cho khách hàng và nhân viên bằng cách chăm sóc bầu không khí trong nhà 
khỏe mạnh, trong lành và hạn chế các nguy cơ vô hình từ virus COVID-19. Công ty đã tìm ra giải pháp từ nanoe™ X, công 
nghệ lọc không khí được cấp bằng sáng chế của Panasonic. Công nghệ này được tích hợp trong các thiết bị đảm bảo chất 
lượng không khí của Panasonic như Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e và máy điều hòa không khí.

Cửa hàng Phòng trưng bày



S P Setia đã chuyển sang sử dụng sản phẩm của Panasonic để hoàn thiện không gian thương mại, phòng trưng bày bán hàng và văn 
phòng của họ với các giải pháp xử lý không khí trong nhà áp dụng công nghệ lọc không khí nanoe™ X đã được cấp bằng sáng chế của 
Panasonic.
 
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.

Bộ phát Panasonic air-e nanoe™ X được lắp đặt ở mọi khu vực 
trong nhà của D’Network, bao gồm tất cả cửa hàng ăn uống, cửa 
hàng bán lẻ, phòng khám, nhà trẻ cũng như cửa hàng tạp hóa. 
Người mua sắm, thực khách và khách ghé thăm D’Network giờ 
đây có thể thoải mái tận hưởng không gian mua sắm trong lành, 
sảng khoái. 

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại khu vực chờ của phòng khám. Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại một trong các cửa hàng ăn uống 
của D’Network.

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại một 
trường mẫu giáo thuộc D’Network.

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại một 
cửa hàng tạp hóa.

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại một 
spa.

D’Network mang lại không gian khỏe mạnh hơn cho 
khách hàng ở toàn bộ khu vực trong nhà của 
D’Network.

Công nghệ nanoe™ X cho phép bạn trải nghiệm dịch 
vụ ăn uống thoải mái trong thời kỳ bình thường mới.

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại 
D’Network chạy bằng năng lượng mặt trời và hoạt 
động hết công suất trong 24 giờ.

Giải pháp và công nghệ được áp dụng

* Căn cứ vào thử nghiệm xác minh của Panasonic phối hợp với Trung tâm công nghệ và chất lượng sản phẩm dệt may Nhật Bản (QTEC), hàm lượng của vi rút corona mới (SARS-CoV-2) và bốn biến thể của nó (Alpha, Beta, Gamma và Delta)  
   đã được so sánh trong không gian thử nghiệm có thể tích 45 lít cả khi có tiếp xúc và không tiếp xúc với nanoe™. Kết quả thử nghiệm đã xác nhận tác dụng ức chế hơn 99% đối với cả năm loại vi rút sau hai giờ tiếp xúc. Lưu ý rằng kết quả 
   xác minh dựa trên thí nghiệm trong môi trường thử nghiệm kín chứ không phải trong không gian thực sự được sử dụng.



Máy điều hòa không khí âm trần được trang bị công nghệ nanoe™ X.

Tại trụ sở chính và các văn phòng của S P Setia, có 20 máy điều 
hòa âm trần cassette 4 hướng thổi của Panasonic đã được lắp 
đặt trong các phòng họp và khu vực làm việc để mang lại bầu 
không khí trong lành hơn cho nhân viên. Điều hòa âm trần 
casstte 4 hướng thổi của Panasonic cung cấp luồng gió rộng 
360° giúp làm mát đồng đều khắp không gian rộng với thiết kế 
phẳng ngang vừa vặn với trần nhà. Máy điều hòa không khí cũng 
được trang bị công nghệ nanoe™ X để cung cấp bầu không khí 
khỏe mạnh tại nơi làm việc giúp bảo vệ nhân viên suốt cả ngày.

Máy điều hòa không khí âm trần được trang bị công nghệ nanoe™ X được lắp đặt 
trong phòng họp của Trung tâm chào mừng Setia Alam.

Với tư cách là một tổ chức và nhà sử dụng lao động có tâm, chúng tôi có trách nhiệm đảm 
bảo một môi trường an toàn và khỏe mạnh cho khách hàng và nhân viên của mình. Chúng 
tôi lựa chọn công nghệ nanoe™ X của Panasonic vì chúng tôi tin tưởng vào khả năng cung 
cấp không khí chất lượng  thông qua các sản phẩm và thiết bị của thương hiệu. Công nghệ 

này đã trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm với kết quả đã 
được chứng minh. Chúng tôi rất vui khi thấy mọi người được trở lại làm việc trong một 
môi trường an toàn và khách hàng có thể tự tin quay lại phòng trưng bày bán hàng của 

chúng tôi khi biết rằng họ đang ở trong một môi trường được bảo vệ,

Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Datuk Seri Koe Peng Kang của S P Setia cho biết.

Để mang lại sự an tâm cho khách hàng, S P Setia cũng đầu tư hơn 800 bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e của Panasonic tại 29 
phòng trưng bày trên toàn quốc giúp bầu không khí trong nhà trong lành hơn. 

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e tại Phòng trưng bày 
bán hàng của Setia Eco Park.

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại 
Phòng trưng bày bán hàng của Setia Eco Park.

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e được lắp đặt tại 
Trung tâm chào mừng Setia Alam.



Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e (1.000 dàn) Điều hòa không khí âm trần (20 dàn)

Các sản phẩm đã lắp đặt


