
Case Study

Southern Score Sdn. Bhd. adalah tim lokal dengan pengalaman manajemen konstruksi yang luas dalam 
pekerjaan infrastruktur di Malaysia. Mereka bertujuan untuk menyediakan lingkungan kerja yang 
nyaman dan sehat bagi karyawan di kantor mereka di Taman Melati Utama, Kuala Lumpur.

Tantangan: Menciptakan Ruang Kerja yang Nyaman dengan Kualitas Udara yang 
Ditingkatkan

Kualitas udara dalam ruangan menjadi salah satu 
perhatian dunia usaha karena dapat berdampak pada 
kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan dan produktivitas 
karyawannya terutama di gedung perkantoran. Polutan, 
kontaminan, paparan bahan kimia, dan beberapa faktor 
lain dapat berkontribusi pada kualitas udara dalam 
ruangan yang buruk di sebuah kantor.

Southern Score ingin menciptakan tempat kerja yang aman 
dan sehat, yang bebas dari kontaminan berbahaya dan 
dipenuhi dengan udara bersih.

Meningkatkan kualitas udara di ruang 
kerja dengan teknologi nanoe™ X

Kantor

Southern Score Office
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Kuala Lumpur, Malaysia
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Southern Score Sdn. Bhd. 

Aplikasi:



Dengan teknologi nanoe™ X Panasonic, udara dalam ruangan kantor secara konstan dimurnikan. Udara bersih 
memungkinkan karyawan untuk tetap terlindungi, kerja lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Solusi & Teknologi yang Diterapkan

Southern Score memutuskan untuk menerapkan teknologi pemurnian udara yang dipatenkan Panasonic, teknologi 
nanoe™ X di lokasinya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. 4 
unit generator nanoe™ X air-e Panasonic terpasang di langit-langit dipasang di ruang terbuka dan tertutup di kantor ini.

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.

* 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 (4 unit)

Produk yang Dipasang

Generator nanoe™ X air-e terpasang di ruang kerja untuk memberikan udara yang dimurnikan.


