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Turbo, Sleep, Sense en een Custom modus zijn beschikbaar. 

Met de Custom-modus kunt u een weekschema van het 

apparaat instellen voor gebruik op basis van tijdvakken en 

systeemsnelheid/-modus.

Een IAQ LED geeft de luchtkwaliteit op de luchtreiniger 

aan. Het apparaat geeft aan wanneer de filters vervangen 

moeten worden. Filters worden daarom nooit te vroeg of te 

laat vervangen. Door de ASPRA Aura Smart aan te sluiten 

op het WiFi-netwerk kunnen de luchtkwaliteit, de werkelijke 

levensduur van de filters, het debiet, de weekplanning en 

eventuele storingen worden gecontroleerd en ingesteld. 

Via de speciale App kun je de gegevens online bekijken, al 

je luchtreinigers en sensoren bekijken, de luchtreiniger op 

afstand bedienen en inplannen.

Product Beschrijving
De ASPRA Aura Smart is een 4-in-1 systeem:

• Effectieve luchtzuivering tegen alle aerosolen en

   fijnstof PM10, PM2.5, PM1 en ultrafijne deeltjes

• Automatische luchtreiniging afgestemd op de luchtkwaliteit 

in de ruimte

• IoT luchtkwaliteit monitor voor fijnstof (PM2.5) op het

   apparaat als via een app.

• Filtratie van gassen en geuren

De ASPRA Aura Smart luchtreiniger regelt zichzelf op basis 

van de luchtvervuiling (PM2.5) in de ruimte. Zo geniet je altijd 

van een optimale luchtkwaliteit waardoor je schone lucht 

inademt. Het systeem heeft een CADR van 400 m3/uur en 

wordt aanbevolen voor een ruimte tot 200 m3. Een Auto, 

Voordelen
• Vangt luchtvervuiling in het apparaat

• op Filtratie-efficiëntie gelijk aan HEPA-klasse

• Gedeactiveerde ziekteverwekkers als virussen in het apparaat

• Stille werking – de stilste in zijn segment

• Hoge CADR

• Geïntegreerde luchtkwaliteitssensor

• Geoptimaliseerde luchtkwaliteit door gecontroleerde luchtzuivering

• Inzicht in binnenluchtkwaliteit door online sensorgegevens 

• Online controle van de ASPRA luchtreiniger 

• Mobiele luchtzuivering (plug-and-play)

• Laag energieverbruik

• App en API beschikbaar voor eigen visualisatie

ASPRA® AUra smart
Deeltjes-, gas- en geurreiniging

Verwijder permanent

99,97%
van de virussen en 

bacterien uit de lucht 
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Productspecificaties

Product Afmetingen (mm) 

400

652297

Artikelcode VFA-010101

Instellingen Auto, sleep, custom, turbe. sense 

Capaciteit 400 m3/h 

Vermogen 20 W*

Geluid 39 dB*

Efficientie 99,97%

Afmetingen 652 x 297 x 400 mm

Gewicht 16 kg*

Materialen Gegalvaniseerd staal

Luchtreinigingstechniek ASPRA, Actiefkoolstoffilter 

Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz

Kleuren Wit (RAL9016)

Inclusief Collector, Actiefkoolstoffilter

Regeling Decentraal en via App, handmatig en/

of automatisch

Installatie Staand, Vloerstandaard, muur 

montage

Collector Aura C S400 EF110

Actiefkoolstof filter Aura ACF S400

Ophangbeugel Horizontaal VFA10027 

Ophangbeugel Verticaal VFA10125

Vloerstandaard VFA10063

Aura reinigingsborstel VFA10046


