
Primavara 2021 
Comunicat de presa 

1

SAPACO 2000 lansează Aura Air - ceea ce 
este descris ca fiind „cel mai eficient, 
compact sistem de filtrare și dezinfecție a 
aerului". Sistemul său unic de filtrare „în 6 
trepte”, algoritmii inteligenți de masurarea a 
calitatii a aerului, combinați cu senzori de 
înaltă precizie și detecție CO & foc 
incorporati într-o singură unitate compactă, îl 
fac un inovator pe această piață tradițională. 
Studiile clinice care au testat eficacitatea, în 
mod special împotriva virusului Corona, au 
fost desfășurare într-unul dintre primele 10 
centre medicale din lume, Sheba Medical 
Centre, Israel.
Unitatea măsoară doar 37,5 x 37,5 x 15cm, 
este proiectată pentru a fi montata pe perete 
sau pe tavan și este alimentată la o priză 
standard. Fiecare unitate va purifica o 
suprafață de 55m2 (aproximativ 150m3) 
trecând volumul total de aer prin filtru de 6 ori 
pe oră. Acest lucru este ideal pentru zonele 
critice precum: salile de asteptare,
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Aura Air - Sistemul de purificare a 
aerului „în 6 etape” care distruge 
99,98% din particulele din aer până 
la 0,3 microni și până la 99% din 
virusuri, mucegaiuri și bacterii. 
Senzorii săi integrați și aplicațiile 
iOS și Android  oferă monitorizare 
în timp real, în interior și în 
exterior, a CO, fumului & focului, 
precum și a PM10, PM2.5. 
nivelului de umiditate, CO2, COV, 
SO2, NO2 și O3.
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Alte aparate de ionizare produc ozon care pot 
deteriora plămânii persoanelor din incapere.
În cele din urmă, a treia etapă - LED-urile 
UVC - completează procesul de dezinfectare. 
Unitatea are, de asemenea, un strat de 
carbon activ care absoarbe COV și mirosurile 
neplăcute. Filtrul HEPA elimină, de 
asemenea, particulele de poluare fine și mari 
de până la 0,3 microni, precum și polenul. 
Unitățile pot fi conectate la propria aplicație, 
Heidy, astfel încât, in timp real, parametrii 
relevanti să poată fi afișati pe un telefon / 
tableta în sala de așteptare sau accesati de pe 
un telefon inteligent. Pentru informații 
suplimentare, vă rugăm să contactați SAPACO 
2000 la numărul 0744.66.50.66 sau să 
ne trimiteți un e-mail la office@sapaco2000.ro

LANSARE AURA AIR IN ROMANIA 
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cabinetele stomatologice, clasele din scoli si 
gradinite. Intr-un spatiu mai mare, pot 
fi montate mai multe dispozitive Aura Air. 

Aura Air vizează în mod specific virusurile, 
bacteriile, mucegaiul și fungii într-o 
combinație triplă unică: Filtrul Ray HEPA, 
patentat, impregnat cu cupru, eliberează ioni 
atunci când microbii se depun pe suprafața 
cuprului. Ionii previn respirația celulară, 
perforează membrana celulară bacteriană / 
altereaza învelișul viral și distrug ADN-ul și 
ARN-ul din interior.
Ulterior, aceasta actiune este susținuta de o 
tehnologie brevetată numită Sterionizer™. 
Acesta trimite ioni de oxigen pozitivi și 
negativi în aer, oxidanții produși descompun 
structura proteinelor bacteriilor și virușilor, 
fungilor și mucegaiului nu numai din aer, ci si 
de pe suprafetele din apropierea filtrului.
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