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Toekomstige luchtzuiveringstechnologie van
Jaguar Land Rover houdt tot 97 procent van
virussen en bacteriën tegen
De toekomstige luchtzuiveringstechnologie van Jaguar Land Rover blijkt bij

laboratoriumtests tot 97 procent van virussen en bacteriën in de lucht tegen te

houden.
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Het prototype voor een nieuw verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC)

maakt gebruik van nanoe™ X** technologie om schadelijke bacteriën en virussen tegen te

houden. Daarmee leveren de interieurs van toekomstige Jaguar en Land Rover modellen een

unieke beleving. De resultaten van het onderzoek komen precies op het moment dat Jaguar

Land Rover zijn toekomstige strategie bepaalt: een duurzame nieuwe invulling van modern

luxury, unieke belevingen voor de klant en een positieve invloed op de samenleving.

 

Jaguar Land Rover werkt samen met Perfectus Biomed Ltd., een leidend microbiologisch en

virologisch laboratorium. Daar wordt in een afgesloten ruimte een toonaangevende test

uitgevoerd, waarbij het ventilatiesysteem van een auto dertig minuten lang blijft recirculeren.

Het onafhankelijke onderzoek toonde aan dat de virussen en bacteriën voor liefst 97 procent uit

de lucht werden gefilterd.

 

De innovatieve nanoe™ X van Panasonic is ook getest op het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-

2*). Dat werd gedaan door Texcell, een wereldwijde onderzoeksorganisatie die is

gespecialiseerd in het testen van virussen en immunoprofilering. Het is een van de weinige

laboratoria ter wereld dat toestemming heeft om te testen tegen het nieuwe coronavirus. Men

ontdekte dat meer dan 99,996 procent van het virus werd tegengehouden tijdens de twee uur

durende laboratoriumtest***.

 

Dr Steve Iley, Jaguar Land Rover’s Chief Medical Officer, zegt: “Our customers’

wellbeing is of paramount importance to us – and now, more than ever, we are all looking for

technological solutions that can help take care of our loved ones. The independent research,

developed and commissioned by our expert engineers, is just one of the ways we are working

to assure our customers that harmful pathogens are being minimised, providing a cleaner

environment for passengers inside the cabin and setting new standards in the ownership

experience.”

 

Om actieve luchtreiniging te kunnen bieden, maakt nanoe™ X technologie – tien keer

effectiever dan voorganger nanoe™ - gebruik van een hoog voltage om zo triljoenen Hydroxyl

(OH) Radicals te creëren in watermoleculen op nanogrootte****. Deze OH Radicals

denatureren de proteïnen van het virus en de bacteriën en beperken daarmee hun groei. De OH

Radicals houden op een vergelijkbare manier ook geurtjes en allergenen tegen voor een

schonere omgeving van de inzittenden.

 

https://media.jaguarlandrover.com/news/2021/02/jaguar-land-rover-reimagines-future-modern-luxury-design
https://www.businesswire.com/news/home/20201026005047/en/Panasonic-Verification-of-inhibitory-effect-of-nanoe%E2%84%A2-X-technology-with-the-benefits-of-%20hydroxyl-radicals-on-novel-coronavirus-SARS-CoV-2


Alexander Owen, Research Engineer at Jaguar Land Rover, zegt: “This technology is a

great example of being able to harness the power of nature and puts Jaguar Land Rover right

at the forefront of this cabin technology. Hydroxyl Radicals are one of the most important

natural oxidants in chemistry and have been helping to clean our atmosphere for millennia,

removing pollutants and other harmful substances. The creation of this technology and our

advanced research, is the first step in deploying this scientific phenomenon within vehicle

cabins of the future.”

 

Dankzij dit baanbrekende onderzoek kan Jaguar Land Rover in de toekomst een nieuwe

generatie geavanceerde luchtreiniging bieden in interieurs. Verschillende modellen^ in het

Jaguar aanbod, waaronder de nieuwe elektrische Jaguar I-PACE performance-SUV, en in het

Land Rover aanbod – zoals de Discovery en Range Rover Evoque – bieden momenteel al

nanoe™ technologie en PM2.5 filtratie. Ook is een innovatieve voorconditioneringsfunctie

leverbaar waarmee klanten het systeem kunnen activeren voordat ze instappen.

 

* SARS-CoV-2 is de naam van het virus, dat valt onder de coronavirussen. Covid-19 is de naam

van de ziekte die het virus veroorzaakt.

 

** nanoe™ is een handelsmerk van Panasonic Corporation.

 

*** Texcell-onderzoek, in 2020 uitgevoerd door Panasonic, dat ook de resultaten leverde.

 

**** Hydroxyl (OH) Radicals zijn opgebouwd uit zuurstof- en waterstofatomen en komen van

nature voor in de atmosfeer. Het zijn zeer reactieve deeltjes die helpen virussen, bacteriën,

allergenen en schimmels onderdrukken. Dankzij de nanoe™ X vormen zij geen gevaar voor de

mens. Onderdrukken betekent het denatureren van de deeltjes en bacteriën en voorkomen dat

deze vermenigvuldigen of groeien.

 

^ Modellen met nanoe™ technologie zijn de Jaguar I-PACE, E-PACE, F-PACE, XE en XF en de

Land Rover Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range

Rover Velar en Range Rover Evoque.

https://media.jaguarlandrover.com/news/2020/06/jaguar-i-pace-now-smarter-better-connected-and-faster-charging
https://www.businesswire.com/news/home/20201026005047/en/Panasonic-Verification-of-inhibitory-effect-of-nanoe%E2%84%A2-X-technology-with-the-benefits-of-%20hydroxyl-radicals-on-novel-coronavirus-SARS-CoV-2
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Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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