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Studie visar att luftrenare från QleanAir tar bort över 95 
% av viruspartiklarna på 10 minuter
QleanAir AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager resultatet av 
en ny studie om viruspartikelreduktion. Studien utfördes av Sendai Medical Center i Japan och visar 
att QleanAirs luftrenare FS 30 tar bort över 95 % av virusen på bara 10 minuter.

Luftrenare har blivit ett vanligt verktyg för att bekämpa virus under pandemin, därför ville QleanAir 
undersöka hur effektiva de är mot virusaerosoler. En gemensam studie utförd av Sendai Medical 
Center och QleanAir Japan, har lyckats mäta detta. Resultatet visar att luftrenaren tog bort över 95 % 
av de luftburna viruspartiklarna på bara 10 minuter. Som en jämförelse är reduktionskravet i de nya 

 90 % på 30 minuter.riktlinjerna från tyska VDI

– Studieresultaten stödjer vikten av att välja en luftrenare med rätt teknik och filter som snabbt 
avlägsnar smittsamma aerosoler. Att vår teknik kan rena luft på så kort tid utan störande ljud eller 
turbulens innebär fortsatta möjligheter för oss att göra skillnad i känsliga miljöer som sjukhus, skolor, 
kontor och hotell där effektiv luftrening efterfrågas, säger Sebastian Lindström. VD för QleanAir.

Studien genomfördes i en säker testkammare. Aktivt virus spreds med en aerosolgenerator och 
fångades in med hjälp av den mobila luftrenaren QleanAir FS 30 utrustad med två olika huvudfilter, 
HEPA 14 och EPA 11. Det tog bara 10 minuter att ta bort över 95 % av viruspartiklarna från luften med 
luftrenaren. Utan luftrenare var partikelreduktionen endast 16,9 %. Efter 20 minuter eliminerades cirka 
99,9 % och efter 30 minuter över 99,99 %. FS 30 utrustad med EPA 11-filtret nådde 99,9 % och 99,99 % 
partikelreduktion något snabbare på grund av dess högre luftflöde.

– Studien visar vilken skillnad en luftrenare utrustad med ett högpresterande, certifierat mekaniskt filter 
kan ha på luftkvaliteten. Vi fann också att QleanAir FS 30 utrustad med ett EPA 11-filter presterade 
något bättre än HEPA 14, men att luftrenarens prestanda är avgörande för inomhusluftens kvalitet, 
säger Glen Shimizu, försäljningschef i Japan & MD QAS K.K.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Sebastian Lindström, CEO 
sebastian.lindstrom@qleanair.com
+46 703 08 94 51
QleanAir AB
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Om QleanAir

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrening av 
inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett 
fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och 
recirkulerar inomhusluft. Bolaget har över 11 000 installerade enheter hos över 3 000 kunder inom 
marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2021 hade QleanAir en nettoomsättning om 
450 Mkr och justerad rörelsemarginal uppgick till 18,5 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna i 
Sverige och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn QAIR. FNCA 
Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. Se mer information på hemsidan qleanair.com.
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