
Case Study

Southern Score Sdn. Bhd. là một đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm quản lý xây dựng trong các công trình cơ sở hạ tầng 
ở Malaysia. Công ty mong muốn mang đến một môi trường làm việc thoải mái và khỏe mạnh cho nhân viên tại văn 
phòng ở Taman Melati Utama, Kuala Lumpur.

Thách thức: Tạo không gian làm việc thoải mái với chất lượng không khí được cải thiện

Chất lượng không khí trong nhà là một trong những mối quan 
tâm của các doanh nghiệp vì nó có thể ảnh hưởng đến sức 
khỏe, sự thoải mái, tâm trạng và năng suất của nhân viên, đặc 
biệt là trong các tòa nhà văn phòng. Các chất ô nhiễm, chất gây 
ô nhiễm, tiếp xúc với hóa chất và một số yếu tố khác có thể góp 
phần làm cho chất lượng không khí trong văn phòng trở nên rất 
kém.

Southern Score muốn tạo ra một nơi làm việc khỏe mạnh, 
không có chất gây ô nhiễm độc hại và không khí sạch tràn 
ngập.

Nâng cao chất lượng không khí trong không 
gian làm việc với công nghệ nanoe™ X
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Với công nghệ Panasonic nanoe™ X, không khí trong văn phòng luôn được lọc sạch. Không khí sạch giúp nhân viên an tâm, làm việc 
hiệu quả hơn và sức khỏe của họ được cải thiện.

Giải pháp và công nghệ được áp dụng

Southern Score quyết định sử dụng công nghệ nanoe™ X, công nghệ lọc không khí được cấp bằng sáng chế của Panasonic nhằm 
giải quyết những thách thức phải đối mặt để cải thiện chất lượng không khí trong nhà. 4 bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e của 
Panasonic đã được lắp đặt ở cả không gian mở và kín của văn phòng.

Công nghệ nanoe™ X của Panasonic được 
phát triển dựa trên những lợi ích của các gốc 
hydroxyl (còn gọi là gốc OH) bọc trong nước 
giúp ức chế vi khuẩn, vi-rút, các chất gây ô 
nhiễm khác và khử mùi khó chịu. Các phân 
tử nanoe™ X có kích thước nano với khả năng 
len lỏi sâu vào các đồ đạc mềm như vải, sô-
pha và thảm. Công nghệ nanoe™ đã được 
chứng minh là có hiệu quả ức chế hơn 99%* 
vi-rút corona chủng mới.

* 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 (4 chiếc)

Sản phẩm đã lắp đặt

Bộ phát nanoe™ X gắn trần air-e của Panasonic được lắp đặt trong không gian làm việc để cung cấp bầu 
không khí trong lành khỏe mạnh. 




