
Perhaan:  Semua spesifikasi dapat berubah tanpa  pemberitahuan sebelumnya dari pabrik. Ausn’s Air cleaners dak menghasilkan ozone, ion, atau ion negaf. Ozone adalah oksigen akf dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama untuk orang-orang yang mempunyai gangguan pernapasan seper asma emfisema dan bronkis.
Perganan udara per jam dihitung berdasarkan rekomendasi luas ruangan, asumsi 8 feet (2.4 m) nggi plafon. Untuk ruangan yang lebih kecil, perganan udara per jam akan semakin banyak.

Satu-satunya Air 
Cleaner Standar 
yang teruji

Rekomendasi 
untuk :

Keungggulan :

Jenis Filter:Jenis Filter:

Penggunaan Filter:

Aliran udara:
(Speed 0-III-II-I)

Jangkauan:

Peringkat daya:

Tingkat kebisingan:

Dimensi:Dimensi:

Warna:

Garansi: 

Filter Nomor 1 di Amerika. Unit standar Ausn 
memberikan perlindungan menyeluruh untuk masalah 
kualitas udara pada umumnya dari berbagai macam gas, 
bahan kimia dan penyebab alergi. Penambahan Zeolite   
meningkatkan kualitas perlindungan terhadap 
Formaldehyda dan Ammonia. Unit ini sangat bermanfaat 
untuk mereka yang memiliki alergi terhadap jamur, tungau untuk mereka yang memiliki alergi terhadap jamur, tungau 
debu, dan penyebab alergi.

Alergi, asma, bau dak sedap, gas, dan parkel 
bahan kimia.

Carbon dalam jumlah besar dan zeolite (15 lbs. / 6,8 Kg) 
untuk menyaring parkel bahan kimia dan juga 
menghilangkan bau yang dak sedap.

Permafilt™ prefilter, Carbon/Zeolite and True Permafilt™ prefilter, Carbon/Zeolite and True 
Medical HEPA ( 5,6 m2 )

Ausn Air HealthMate™ filter ini dirancang khusus berisi 
campuran acvated carbon & zeolite   yang mampu 
menyerap gas dan bahan kimia, memiliki True Medical 
Grade HEPA (High Efficiency Parculate Arrestance). HEPA 
dalam filter ini menangkap 99,97% semua parkel hingga 
0,3 mikron. Produk ini menjadi yang paling populer hingga 0,3 mikron. Produk ini menjadi yang paling populer hingga 
kini karena memang ditujukan untuk masalah udara 
pada umumnya.

Filter dapat digunakan sampai 5 tahun.

III = 400 cfm ( 680 m³ /jam ), II = 200 cfm ( 340 m³/jam ), 
I = 75 cfm ( 130 m³/jam )

Mencapai 140 m² ( nggi plafon 2,40 m ), berdasarkan 2x 
perganan udara per jam.perganan udara per jam.
Mencapai 57 m² ( nggi plafon 2,40 m ) berdasarkan 5x 
perganan udara per jam

III = 120 Wa, II = 83 Wa, I = 56 wa 

III = 66 dB,II = 55 dB, I = lebih rendah dari 50 dB

Tinggi = 58,40 cm, Lebar = 37 cm x 37 cm Berat = 20 Kg

Puh & Hitam

1 Tahun1 Tahun

Dirancang secara khusus untuk yang sensif terhadap 
zat kimia. Walau demikian, produk ini tetap memberikan 
manfaat yang sama dengan standar HealthMate™, 
penambahan potassium iodide (campuran zeolit), 
memberikan keringanan bagi mereka yang memiliki 
kepekaan terhadap zat kimia. Sangat dianjurkan untuk 
orang yang menderita alergi terhadap zat kimia.orang yang menderita alergi terhadap zat kimia.

Alergi, asma, bau dak sedap, gas, parkel kimia dan 
juga sensif terhadap formaldehyde.

Filter terbaik untuk mereka yang memiliki kepekaan 
nggi pada formaldehyda. Terdapat 15lbs / 6,8 Kg 
karbon, zeolite   dan kalium iodida untuk 
menghilangkan zat kimia dan bau tak sedap.

Permafilt™ prefilter, Carbon/Zeolite dilengkapi dengan Permafilt™ prefilter, Carbon/Zeolite dilengkapi dengan 
Potassium Iodide dan True Medical HEPA ( 5,6 m2 )

Ausn Air HealthMate Plus™ memiliki filter HEPA (High 
Efficiency Parculate Arrestance). Filter ini memiliki 
kandungan potassium iodide & carbon / zeolite. 
Penambahan carbon & zeolite, memberikan kemampuan 
lebih besar untuk menyaring bahan kimia dan gas 
termasuk Volale Organic Compounds (VOCs). Filter termasuk Volale Organic Compounds (VOCs). Filter 
HEPA ini menyaring 99,97% semua parkel hingga 
0,3 mikron. kombinasi ini menyediakan perlindungan 
udara yang lebih baik bagi mereka yang sangat sensif 
pada zat kimia.

Filter dapat digunakan sampai 5 tahun.

III = 400 cfm ( 680 m³ /jam ), II = 200 cfm ( 340 m³/jam ), 
I = 75 cfm ( 130 m³/jam ) I = 75 cfm ( 130 m³/jam ) 

Mencapai 140 m² ( nggi plafon 2,40 m ), berdasarkan 2x 
perganan udara per jam.
Mencapai 57 m² ( nggi plafon 2,40 m ) berdasarkan 5x 
perganan udara per jam

III = 120 Wa, II = 83 Wa, I = 56 wa 

III = 66 dB,II = 55 dB, I = lebih rendah dari 50 dB

Tinggi = 58,40 cm, Lebar = 37 cm x 37 cm Berat = 20 KgTinggi = 58,40 cm, Lebar = 37 cm x 37 cm Berat = 20 Kg

Puh & Hitam

1 Tahun

Dirancang Khusus untuk Pemilik Hewan Peliharaan. 
Ausn Air telah merancang filter untuk menyaring 
pemicu alergi yang disebabkan oleh hewan 
peliharaan. Produk ini menggunakan teknologi HEPA 
untuk menyaring parkel debu dan bulu di udara. 
Sementara karbon khusus dapat membantu 
mengurangi bau dak sedap diudara yang disebabkan mengurangi bau dak sedap diudara yang disebabkan 
oleh hewan peliharaan. 

Parkel debu, bulu hewan dan bau yang dak sedap 
diudara yang berasal dari hewan peliharaan. 

Filter yang sesuai untuk menghilangkan bau yang dak 
sedap dari bulu hewan seper anjing, burung, debu 
dan juga mengurangi alergi terhadap kucing. Carbon 
dalam jumlah besar dan zeolite (15 lbs / 6,8 Kg) untuk dalam jumlah besar dan zeolite (15 lbs / 6,8 Kg) untuk 
menyaring parkel zat kimia dan menghilangkan 
bau yang dak sedap

Permafilt™ prefilter, campuran khusus dari carbon/
zeolite dan True Medical HEPA ( 5,6 m2 )

Ausn Air Pet Machine™ memiliki filter HEPA (High 
Efficiency Parculate Arrestance) yang dikelilingi oleh 
campuran carbon / zeolite campuran carbon / zeolite   yang bermanfaat untuk 
menghilangkan parkel gas serta menyerap bau. 
Perpaduan khusus ini menghilangkan ammonia, 
iritasi yang berkaitan dengan hewan peliharaan. HEPA 
menyaring 99,97% semua parkel hingga 0,3 mikron.

Filter dapat digunakan sampai 5 tahun.

III = 400 cfm ( 680 m³ /jam ), II = 200 cfm ( 340 m³/jam ), 
I = 75 cfm ( 130 m³/jam I = 75 cfm ( 130 m³/jam 

Mencapai 140 m² ( nggi plafon 2,40 m ), berdasarkan 2x 
perganan udara per jam.
Mencapai 57 m² ( nggi plafon 2,40 m ) berdasarkan 5x 
perganan udara per jam

III = 120 Wa, II = 83 Wa, I = 56 wa 

III = 66 dB,II = 55 dB, I = lebih rendah dari 50 dB

Tinggi = 58,40 cm, Lebar = 37 cm x 37 cm Berat = 20 KgTinggi = 58,40 cm, Lebar = 37 cm x 37 cm Berat = 20 Kg

Puh & Hitam

1 Tahun

Mesin ini dirancang khusus untuk penderita alergi dan asma. 
Unit ini memberikan kapasitas penyaringan parkel dan 
efisiensi yang idenk dengan HealthMate™. Karena carbon 
cloth dak melepas debu carbon keka udara melewanya, 
filter ini menggankan kertas True Medical HEPA pada bagian 
luar filter sehingga memungkinkan udara melewa kertas 
sebelum melewa carbon. Karena desainnya, parkel debu sebelum melewa carbon. Karena desainnya, parkel debu 
disaring sebelum udara bertemu dengan carbon. Total 
permukaan area carbon digunakan untuk menyaring gas dan
menghilangkan bau sehingga carbon menjadi tahan lama.

Alergi, asma, dan asap rokok (tembakau dll)

HEPA ditempatkan sebelum carbon cloth memperpanjang 
umur filter. Ringan untuk memudahkan perpindahan ke 
ruangan lainnya.ruangan lainnya.

Permafilt™ prefilter, Military Carbon Cloth & True Medical 
HEPA ( 5,6 m2 ), sebuah kombinasi kami menyebutnya HEGA

Ausn Air Allergy Machine™ menggabungkan teknologi HEGA, 
dikembangkan oleh militer untuk melindungi dari berbagai 
macam bahan kimia, zat biologis dan juga nuklir. FIlter HEPA 
menyaring 99.97% dari semua parkel hingga ukuran 
0.3 mikron dan 95% parkel ukuran lebih kecil 0.1 mikron.0.3 mikron dan 95% parkel ukuran lebih kecil 0.1 mikron.

Filter dapat digunakan sampai 5 tahun.

III = 400 cfm ( 680 m³ /jam ), II = 200 cfm ( 340 m³/jam ),
I = 75 cfm ( 130 m³/jam )

Mencapai 140 m² ( nggi plafon 2,40 m ), berdasarkan 2x 
perganan udara per jam.
Mencapai 57 m² ( nggi plafon 2,40 m ) berdasarkan 5x 
perganan udara per jamperganan udara per jam

III = 120 Wa, II = 83 Wa, I = 56 wa 

III = 66 dB, II = 55 dB, I  = lebih rendah dari 50 dB

Tinggi = 58,40 cm, Lebar = 37 cm x 37 cm Berat = 16 Kg

Puh & Hitam

1 Tahun

Untuk yang menginginkan dur yang lebih baik pada 
malam hari. Unit ini mempunyai sistem penyaringan yang 
paling lebih baik dari semua produk Ausn air. Unit ini 
dibuat untuk memenuhi standar atau persyaratan dari 
Johns Hopkins University Medical School untuk penelian, 
sistem penyaringan yang baru  dapat menyaring gas dan 
parkel dalam ukuran nano.parkel dalam ukuran nano.

Alergi, asma,bau dak sedap, gas,termasuk parkel sampai 
dengan ukuran nano.

Memiliki 5 tahap penyaringan yang efekf untuk menyaring 
gas dan parkel hingga ukuran nano. Filter ini berisi 15 lbs / 
6,8 Kg campuran carbon dan zeolite serta carbon cloth.

Permafilt™ prefilter, Carbon/Zeolite, Military Carbon Cloth 
dan True Medical HEPA ( 5,6 m2 )dan True Medical HEPA ( 5,6 m2 )

Ausn Air Bedroom Machine™ merupakan filter yang paling 
lengkap memiliki 5 tahap penyaringan dan didesain secara 
khusus agar memberikan kualitas dur yang lebih baik. Filter 
ini terdiri dari true medical grade HEPA (High Efficiency 
Parculate Arresng) dikelilingi oleh campuran carbon & zeolite. 
HEGA (High Efficiency Gas Arrestance) military carbon cloth 
memiliki area permukaan yang luas untuk menyerap zat kimia, memiliki area permukaan yang luas untuk menyerap zat kimia, 
gas serta bau dak sedap. Filter HEPA menyaring 99.97% 
parkel hingga ukuran 0.3 mikron.

Filter dapat digunakan sampai 5 tahun.

III= 400 cfm ( 680 m³ /jam ), II = 200 cfm ( 340 m³/jam ),
I = 75 cfm ( 130 m³/jam )

Mencapai 140 m² ( nggi plafon 2,40 m ), berdasarkan 2x 
perganan udara per jam.perganan udara per jam.
Mencapai 57 m² ( nggi plafon 2,40 m ) berdasarkan 5x 
perganan udara per jam

III = 120 Wa, II = 83 Wa, I  = 56 wa 

III = 66 dB, II = 55 dB, I = lebih rendah dari 50 dB

Tinggi = 58,40 cm, Lebar = 37 cm x 37 cm Berat = 20 Kg

Puh & Hitam
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Ausn Air cleaners padat dan bertenaga secara konsisten 
telah memperoleh rang ternggi dalam kategori Air 
cleaner pada waktu pengujian. Sangat sesuai untuk 
ruangan bayi, Baby's Breath™ membersihkan udara 
dengan HEGA (High Efficiency Gas Arrestance) dan True 
Medical HEPA filter media untuk penyerapan gas dan bau 
yang dak sedap. yang dak sedap. 

Alergi, asma, dan asap rokok (tembakau ,dll)

Unit Baby’s Breath™ memberikan solusi untuk yang 
menderita asma dan alergi dengan menyaring parkel 
sub-micron seper serbuk tanaman dan tungau debu begitu 
juga dengan parkel zat kimia serta gas berbahaya. Sistem 
intake 360⁰ Ausn air menyaring udara dari semua sisi dan 
unit Baby’s Breath™ mempunyai 4-tahap penyaringan.unit Baby’s Breath™ mempunyai 4-tahap penyaringan.

Permafilt™ prefilter, Military Carbon Cloth & True Medical 
HEPA (2,8 m2 ), sebuah kombinasi kami menyebutnya HEGA

Ausn Air Baby’s Breath™ menggabungkan teknologi HEGA, 
pada mulanya dikembangkan oleh militer untuk melindungi 
dari berbagai jenis bahan kimia atau zat biologis  dan juga 
nuklir.  HEPA menyaring 99.97% dari semua parkel hingga 
ukuran 0.3 mikron dan 95% parkel lebih kecil 0.1 mikron.ukuran 0.3 mikron dan 95% parkel lebih kecil 0.1 mikron.

Filter dapat digunakan sampai 5 tahun.

III = 200 cfm ( 340 m3/jam ), II = 100 cfm ( 170 m3/jam )
I = 50 cfm ( 85 m3/jam )

Mencapai 70 m² ( nggi plafon 2,40 m ), berdasarkan 2x 
perganan udara per jam.
Mencapai 28 m² ( nggi plafon 2,40 m ) berdasarkan 5x 
perganan udara per jam perganan udara per jam 

III = 80 Wa, II = 41 Wa, I = 25 wa

III = 67 dB, II = 60 dB, I = lebih rendah dari 50 dB

Tinggi = 42 cm, Lebar = 28 cm x 28 cm Berat = 8,2 Kg

Biru & Pink
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