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ASPRA® Aura Smart (S400)

Artikelcode VFA-010101
Instellingen Auto, sleep, custom, turbo, sense
Capaciteit 400 m3/h
Vermogen <20 W
Geluid <39 dB(A)
Efficiëntie 99,9 %
Afmetingen 675 x 290 x 375 mm
Gewicht 16 kg
Materialen Gegalvaniseerd staal
Standaard collectoren Collector, Actiefkoolstoffilter
Luchtreinigingstechniek ASPRA, Actiefkoolstoffilter
Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz  beschikbaar voor ~110 V

Kleuren Wit (RAL 9016) 
Installatie Staand, vloerplaatsing, muurmontage
Inclusief Collector, Actiefkoolstoffilter

Regeling
Decentraal en via App, handmatig 
en/of automatisch

Collectoren, filters en accessoires Artikelcode
Collector Aura C S400 EF110
VFA Actiefkoolstoffilter Aura ACF S400
Ophangbeugel VFA10027
Vloerstandaard VFA10063
Aura Reinigingsborstel VFA10046

 

Productspecificaties

Deeltjes-, gas- en geurreiniging

Productbeschrijving

Voordelen

De ASPRA Aura Smart is een 3-in-1 systeem: 
•    Automatische luchtreiniging afgestemd op de 
      luchtkwaliteit in de ruimte
•    Losse luchtkwaliteitssensor voor fijnstof (PM2.5) 
•    Bewaker van de luchtkwaliteit

De ASPRA Aura Smart luchtreiniger stuurt zichzelf 
aan op basis van de luchtvervuiling in de kamer 
(PM2.5). Zo geniet u altijd van optimale luchtkwaliteit 
en ademt u schone lucht in. Er is een Auto, Turbo, 
Sleep, Sense (enkel sensor) en een Custom stand 

• Doodt virussen in het apparaat
• Vangt luchtvervuiling op in het apparaat
• Reiniging gelijk aan HEPA reiniging
• Reinigt de gehele kamer
• Geïntegreerde luchtkwaliteitssensor
• Luchtkwaliteitsgestuurde luchtreiniging
• Sensordata online te monitoren 
• Luchtreiniger online bestuurbaar
• API beschikbaar voor eigen visualisatie
• Stille werking
• Mobiele luchtreiniging (plug-and-play)
• Effectiever voor fijnstof dan F of G filters 
• Laag energieverbruik

Wat verwijdert de luchtreiniger uit de lucht?
Fijnstof Virussen Bacteriën Schimmels Geuren Gassen 

beschikbaar. Een IAQ LED geeft de luchtkwaliteit 
op de luchtreiniger weer. De luchtreiniger geeft een 
melding als de filters vervangen dienen te worden. 
Filters worden hierdoor nooit meer te vroeg of te 
laat vervangen. 

De luchtkwaliteit is te monitoren door de ASPRA 
Aura Smart aan het wifi netwerk te koppelen. 
Online kunt u de data inzien, al uw luchtreinigers en 
sensoren bekijken en de luchtreiniger op afstand 
aansturen. Geschikt voor ruimtes kleiner dan 200m3.

99,9%
Verwijder permanent

van de virussen en 
bacteriën uit de lucht
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Zijaanzicht Vooraanzicht
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ASPRA Lite ASPRA Aura ASPRA Aura Smart

Deeltjesreiniging (99%) v v v

Gas- en geurreiniging v v v

Standen
Aan / Uit 

0 of 400 m3/uur
Traploos van  
0-400 m3/uur

Auto, Turbo (400 m3/uur), 
Sense (enkel sensor), Silent, 

Custom

Automatische luchtreiniging x x v

Luchtkwaliteitssensor x x v
PM2.5

Filtervervanging melding x x
v

Op basis van
eigen verbruik

Online aanstuurbaar x x v

Online data inzien x x v

Realtime 
luchtkwaliteitsweergave op 
apparaat

x x v

Service alert x x v

Inzichtelijk via app x x v

Productverschillen ASPRA S400 categorie

ASPRA® is getest en gecertificeerd door:


