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För hela vårt samhälle

Renare luft ger renare händer och ytor
Handhygien och ytdesinfektion har länge varit standardåtgärder för infektionsbekämpning såväl inom 
vårdsektorn som på arbetsplatser, i bostäder och offentliga miljöer. Men i och med Coronapandemin har 
nya hygienkrav blivit gällande och traditionella protokoll behöver förstärkas. Novaerus teknik för 
luftdesinfektion är den moderna lösningen på infektionskontroll där luft, ytor och händer tillsammans 
sluter hygienloopen.

www.novaerus.se
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Första linjen av skydd 
mot luftburna bakterier och virus 
NanoStrike är den patenterade kärnteknologin som driver alla Novaerus portabla 
luftdesinfektionenheter. Den plasmabaserade nanotekniken dödar alla luftburna mikroorganismer 
vid kontakt och erbjuder därmed den första linjen av skydd mot virus och bakterier. 

• Patenterad teknik som utnyttjar flera parallella inaktiveringsprocesser av luftburna
patogener i ett kraftfullt slag

• Dödar och inaktiverar på DNA-nivå på mindre än en sekund
• Spräcker patogencellen på ett unikt sätt vilket förhindrar självläkning
• Flera parallella inaktiveringsprocesser garanterar att ingen framtida

antimikrobiell resistens kan utvecklas
• Den lägsta ägandekostnaden bland luftreningstekniker på marknaden
• Kraftfull men skonsam användning dygnet runt även kring de mest

utsatta individerna

HUR NANOSTRIKE SKYDDAR
Flera inaktiveringsprocesser i ett kraftfullt slag
NanoStrike har utvecklats av forskare och ingenjörer inom Novaerus team på Irland och använder en 
atmosfärisk plasmaurladdning – samma typ av urladdning som uppstår vid blixtnedslag – för att döda 
och avaktivera skadliga luftburna mikroorganismer.

NanoStrikes plasmaspolar utdelar flera parallella slag med dödlig kraft, vilka snabbt eliminerar luftburna 
patogener.

NANOSTRIKES
PLASMA

SPOLAR



BAKTERIER

VIRUS

TYP

PARTIKLAR

MÖGEL
SPORER

VOC

NAMN REDUKTIONSTID YTA MODELL

99.99% 15 min 16 m3 NV1050

99.87% 20-30 min 28.5 m3 NV1050

99.9% 10-20 min 28.5 m3 NV1050

98.8% 30 min 60 m3 NV1050

99.99% 5 timmar 16 m3 NV800

99.99% 5 timmar 16 m3 NV800

SARS-CoV-21 

Mässling2

Influensa A 
Phi X 174 
SARS-CoV-23

Norovirus4

Influensa A5 99.99% 5 timmar 16 m3 NV800

97% 30 min 30 m3 NV1050

99.94% 15 min 30 m3 NV1050

99.9% 40 min 28.5 m3 NV1050

99.9% 60 min 60 m3 NV1050

99.99% 4 timmar 1 m3 NV800

86.63% 6 timmar 16 m3 NV800

dd

Tuberkulos
MRSA7

Clostridicum difficile sporer 
Staphylococcus epidermidis 
MRSA
Bacillus subtilis 
Escherichia coli 71.80% 5 min 2.3 m3 NV200

99.99% 30 min 16 m3 NV1050Aspergillus niger 
Aspergillus niger 99.10% 4 timmar 16 m3 NV800

99.49% 7.2 min 16 m3 NV1050

99.68% 1.1 min 16 m3 NV1050

Kvävedioxid 
Formaldehyde   
Toluen 99% 9.1 min 19.72 m3 NV1050

PM 1 99% 6.33 min 19.72 m3 NV1050

PM 2.5 99% 6.26 min 19.72 m3 NV1050

Tekniken är oberoende testad

1. Testad på MS2 Bakteriofag, ett vetenskapligt erkänt surrogat för SARS-CoV-2 (2020 - Effekt av Novaerus
NV1050-enheten mot Aerosolized MS2 Virus, Aerosol Research and Engineering Laboratories)

2. Testad på mänskligt parainfluensa typ 3 (HPIV3), ett vetenskapligt erkänt surrogat för Mässling. (2019 – För att
bedöma en luftrenares inverkan på mänskligt parainfluensa virus typ 3, Airmid Healthgroup)

3. Testad på MS2 Bakteriofag, ett vetenskapligt erkänt  surrogat för SARS-CoV-2 (2020 - Effekt av Novaerus NV1050
enheten mot Aerosolized MS2 Virus, Aerosol Research and Engineering Laboratories)

4. Testad på MS2 Bakteriofag, ett vetenskapligt erkänt surrogat för Norovirus (Testad på MS2 Bakteriofag, ett
vetenskapligt erkänt surrogat för Norovirus (2005 - Överlevnad av virus på färska produkter, med hjälp av MS2
som ett vetenskapligt erkänt surrogat för Norovirus, Dawson DJ et al.)

5. Testad på MS2 Bakteriofag, ett vetenskapligt erkänt surrogat för Influensa (2010 – Utvärdering av filter för
provtagning och kvantifiering av RNA Phage Aerosols, Louis Gendron et al.)

6. Testad på Mycobacterium smegmatis, ett vetenskapligt erkänt surrogat för Mycobacterium tuberkulos (2007 -
Utvärdering av Mycobacterium smegmatis som ett möjlig surrogat för att välja molekyler aktiva mot multiresistenta
Mycobacterium tuberkulos, Chaturvedi V et al.)

7. Testad på Staphylococcus epidermidis, ett vetenskapligt erkänt surrogat för MRSA. (2011 – Aerosol överlevnad
Staphylococcus epidermidis, Thompson KA et al.)



Om Novaerus
Novaerus är ett irländskt företag som startade 2006 och är en del av WellAir – ett globalt bolag som 
verkar inom luftdesinficering. Novaerus har en uttalad målbild att skapa produktiva, hälsosamma och 
energieffektiva inomhusutrymmen.
Novaerus hjälper idag hundratals sjukhus, äldreboenden, skolor, bostäder och företag i mer än 40 
länder runt om i världen att infektionskontrollera och partikelreducera sina lokaler och verksamheter.

Skydda din verksamhet, personal och kunder
Protect 200 och 800
Protect 200 och Protect 800 är designade för att kontinuerligt och effektivt desinficera och ta bort lukt i 
mindre till mellanstora rum. Enheterna drivs med teknologin NanoStrike tillsammans med en respektive 
två hastighetslägen. Båda enheterna kan väggmonteras eller placeras på en plan yta och anslutas till 
valfritt uttag. Protect 800 kan även monteras på ett specialdesignat stativ för optimalt luftflöde.

Användningsområden
• Kontor och mötesrum
• Tandläkarmottagningar
• Reception och lobbyer
• Salonger och frisörer
• Butiker

Defend 1050
Novaerus Defend 1050 är utformad för snabb sanering av högriskområden och stora utrymmen där 
många människor vistas tillsammans. Den använder plasmabaserad nanoteknologi kombinerad med 
det svensktillverkade trestegsfiltret Camfil® för att tillhandahålla högeffektiv luftdesinfektion och 
partikelavlägsnande. Den portabla enheten är försedd med hjul för att enkelt kunna sanera flera rum på 
kort tid.

• Högriskområden
• Kulturscener och biografer
• Stora gym och

omklädningsrum
• Tandläkarkliniker
• Bostäder

• Ålderdomshem
• Byggarbetsplatser
• Akutavdelningar
• Operationssalar
• Förskolor och skolor

• Omklädningsrum och gym
• Patientrum
• Förskolor och skolor
• Ålderdomshem
• Bostäder

www.novaerus.se

Användningsområden

http://www.novaerus.se/



