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AURA AIR - All in One Smart Device
u Menganalisa Udara dengan mensirkulasikannya
u Filter berlapis-lapis

u Karbon Monoksida & Detektor Asap
u Membandingkan data kualitas udara di lingkungan luar

u Aplikasi seluler untuk laporan Real-time dan Tips udara
u Secara efektif 99,9% menghilangkan Coronavirus dalam 10 menit

http://WWW.SASECURITAS.COM/


#1 Aura mendeteksi kualitas udara dalam dan luar ruangan Real-time
melalui serangkaian sensor pintar.



#2 Menggunakan algoritma kami - Anda dapat mengontrol, menentukan, dan 
memodifikasi pengaturan - mengubah fungsionalitas perangkat Aura Air 
Anda sesuai dengan hal yang paling Anda butuhkan bagi bisnis Anda.



#3 Aura menyaring dan mendisinfeksi udara melalui 4 
tahap unik:

Pre-filter menyaring partikel yang besar dari debu, serbuk
sari, serangga, bulu hewan, dan partikel besar lainnya.
Filter yang telah dipatenkan kami.
Ray Filter™ terdiri dari 3 bagian:
HEPA – 99,98% efektif menyaring partikel 0,3 microns
Carbon layer – menyerap VOC dan bau tidak sedap
Smart Copper Fabric – Smart Fabric teridir dari lembaran filter 
tembaga yang memfilter, virus, bakteri, dan lainya.
Sebuah komponen yang didasarkan pada teknologi ionisasi bipolar.
The Sterionizer ™ menghasilkan positif dan negative ion – seperti yang ditemukan di 
alam – hal itu memberihkan dan menyegarkan udara di dalam ruangan dengan
menghilangkan polutan berbahaya.

Efektif dalam menetralkan bakteri, virus, dan parasite dengan menghancurkan
protein dalam sell membrannya



The Ray Filter™

Filter yang telah dipatenkan kami.
Ray Filter™ terdiri dari 3 bagian:
HEPA – 99,98% efektif menyaring partikel 0,3 microns
Carbon layer – menyerap VOC dan bau tidak sedap
Smart Copper Fabric – Smart Fabric teridir dari lembaran filter 
tembaga yang memfilter, virus, bakteri, dan lainya.



The Sterionizer™
Sebuah komponen yang didasarkan pada teknologi ionisasi bipolar.
The Sterionizer ™ menghasilkan positif dan negative ion – seperti yang ditemukan di alam – hal itu
memberihkan dan menyegarkan udara di dalam ruangan dengan menghilangkan polutan berbahaya.



#4 Data Kualitas Udara dipantau secara real-time untuk
memberikan wawasan dan rekomendasi yang cerdas.

• Memungkinkan mengukur kualitas udara di ruangan secara Real-time.
• Wawasan dan rekomendasi yang disesuaikan untuk pengguna sesuai kebutuhan kesehatan mereka.
• Meningkatkan efisiensi enegi dengan menyebarkan udara segar berdasarkan pengukuran Real-time CO2.
• Pengkondisian udara berdasarkan dari banyaknya orang di ruangan.
• Tingkat CO2 sebagai index acuan untuk kantor / sekolah. 



Cocok dimana saja
Kesesuaian maksimal untuk setiap ruang sesuai

dengan ukuran dan kebutuhannya. 
Kelompokkan perangkat Anda berdasarkan

Organisasi, Lokasi, dan Lantai untuk
menyederhanakan pengoperasian.









• Membutuhkan area yang kecil (ditempel
didinding)

• Filter Berlapis
• Terhubung dengan aplikasi mobile
• Memberikan peringatan dan 

pencegahan secara Real-time
• Memberikan laporan kualitas udara

secara Real-time
• Secara otomatis mensirkulasi udara

ketika terdeteksi ada kuman, bakteri, 
jamur atau bau tidak sedap

• Hasil uji yang dapat dibuktikan dari
Sheba Clinical

• Teknologi Smart AI
• Integrasi dalam 1 aplikasi, jika ada Aura 

Air lebih dari satu yang digunakan.
• Pengaturan melalu aplikasi mobile
• Performa terbaik sampai luas ruangan 50 

m2
• Menghancurkan Coronavirus dalam 10 

menit

Perbandingan

• Membutuhkan area yang 
besar

• Hanya satu atau dua lapis filter
• Pengaturan konvensional
• Harus memiliki pemacu untuk

bekerja
• Pengaturan produk yang 

manual
• Tidak ada laporan Real-time
• Tidak ada hasil uji yang terbukti



& Clients

















Sheraton Hotel & Towers, Bandung – December 2020 
Ritz Carlton Hotel, Pacific Place – January 2021

Video Testimonial from Sheraton 
Hotel & Towers Bandung







HILTON Hotels General Manager Feedback



LEXINGTON Hotels Vice President Feedback



Apartment & Residential



User Feedback –
WIRED E-Magazine



User Feedback –
CSQ E-Magazine


