
Aura 

Aura Air - Cea mai 
performanta platforma 
pentru analiza si tratarea 
aerului
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"Poluarea aerului din interior este o
URGENTA PUBLICA GLOBALA 

Ne afecteaza pe fiecare dintre noi"
Natiunile Unite - 2019

www.laborator-expert.ro
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O platforma bazata pe datele 
intregistrate privind calitatea aerului si 
pe algoritmul rezultat din preferintele 
utilizatorului. 

Totul in 4 pasi:

www.laborator-expert.ro

https://www.youtube.com/watch?v=DhXIzsqg3CU
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Detecteaza

Aura Air detecteaza calitatea aerului din interior si din exterior bazandu-se pe 
monitorizarea in timp real efectuata de o serie de senzori inteligenti

Interior
* Fum
* CO / CO2 - monoxid / dioxid de carbon
* COV - compusi organici volatili
* PM 2.5 - indicele specific particulelor în 
suspensie < 2.5 μm/m3

* PM 10 - indicele specific particulelor în 
suspensie < 10 μm/m3
* Temperatura
* Umiditate
* GPL - gaz petrol lichefiat

Exterior
* CO
* NOx - oxizi de azot
* O3 - ozon
* Alergeni
* COV
* PM 2.5
* PM 10
* Temperatura
* Umiditate
* Starea vremii si previziuni

www.laborator-expert.ro

Informatii despre indicii de calitate puteti obtine de aici: www.calitateaer.ro
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Personalizeaza 

www.laborator-expert.ro

Heidy este ghidul pentru calitatea aerului care va va ajuta 
cu acuratete sa personalizati aplicatia conform cu nevoile 
dvs. de sanatate. 
Dupa ce treceti prin chestionar, Aura Air analizeaza si va 
ofera recomandari relevante, personalizand dispozitivul pe 
baza profilului dvs.. 
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Filtreaza & 
dezinfecteaza

www.laborator-expert.ro

Aura Air filtreaza si dezinfecteaza aerul in 4 etape unice: 

Prefiltrul:
Prefiltrul este folosit pentru particule mari de praf, polen, insecte, par de 
animale , etc.

Filtrul RAY:

Sterionizatorul

LED-uri UVC

Filtrul nostru este patentat.
Filtrul Ray este compus din 3 parti:
- HEPA - 99.98% eficacitate pentru filtrarea particulelor de 0.3 microni;
- Filtrul de carbon - absoarbe COV si mirosurile neplacute;
- Tesatura din cupru - filtrul impregnat cu cupru filtreaza virusurile,
bacterille si altele.

Sterionizatorul este o componenta bazata  pe tehnologia ionizarii 
bipolare. Sterionizatorul genereaza ioni pozitivi si negativi - exact ca cei 
gasiti in natura - acesta purificand si improspatand aerul din interior prin 
eliminarea poluantilor mentionati.

Sunt eficiente in neutralizarea bacteriilor, virusurilor si a parazitilor prin 
distrugerea proteinelor de pe membrana celulara.
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 Compusi din cupru

Compusi din cupru 

Bacterie

Eficacitatea privind reducerea bacteriilor, fungilor si virusurilor:
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Eficacitatea Sterionizatorului in eliminarea diversilor tipuri de poluanti (inclusiv Coronavirusuri 
- documente suplimentare la cerere):
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Informatii & 
control in 
timp real

Datele privind calitatea aerului sunt monitorizate in timp real pentru a furniza o 
perspectiva intuitiva si recomandari:

Asigura masurarea in timp real a calitatii aerului din incinta;
Previziuni si recomandari oferite utilizatorului pe baza  starii de sanatate a acestuia

Creste eficienta energetica prin distribuirea de aer proaspat in bazandu-se pe masuratorile in 
timp real a CO2
Aerul conditionat functioneaza in functie de prezenta persoanelor in incinta.
Concentratia nivelului de CO2 
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Aplicabilitate in:

Hoteluri Spatii comerciale Spitale Spatii comune 
de lucru

Aziluri si 
centre de ingrijire

Scoli si 
gradinite

Ansambluri 
rezidentiale
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Specificatii:

Nr. schimburi de aer / ora: 2.5

Alimetare: 240V

Montare: pe perete, pe tavan 

Comunicare: Wi-Fi

Dimensiuni: 37.5 * 37.5 * 15 cm

Greutate: 5.5 kg

Nivelul maxim la zgomotului: 64dB

Dimensiunea recomandata a 
camerei: 55m2

www.laborator-expert.ro




