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Kami percaya, teknologi 

rumah pintar harus bisa 

memberikan perlindungan 

dan keamanan maksimal  

bagi keluarga.
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Bagi Para Ayah yang ingin memberikan 
perlindungan ekstra untuk keluarga, dan Para 
Pemilik Bisnis yang mau melindungi aset dan 
karyawannya. Kami percaya, teknologi rumah 
pintar harus bisa memberikan perlindungan dan 
keamanan maksimal bagi keluarga.

Aqila adalah smart home security system yang 
dirancang untuk menghadirkan ketenangan 
bagi Anda dan keluarga. Mudah dipasang dan 
digunakan. 

AQILA Indonesia adalah perusahaan Smart Home 
Indonesia pertama yang menjadikan keamanan 
sebagai solusi utama. Di Aqila, kami percaya kalau 
teknologi smart home harus bisa memberikan 
perlindungan dan keamanan maksimal bagi 
keluarga. 

AQILA SMART 
HOME SECURITY

Rumah  
Lebih Aman,  
Lebih Pintar™

Jika berbicara tentang keluarga, Kita pasti akan 
melakukan apa pun untuk mereka, termasuk 
melindunginya dari bahaya.

Misi kami adalah memberikan ketenangan serta 
meningkatkan kualitas hidup keluarga Anda 
dengan cara menyediakan solusi keamanan rumah 
yang canggih, inovatif, mudah digunakan serta 
menggunakan teknologi terdepan agar rumah 
Anda senantiasa lebih aman dan lebih pintar.

Hidup yang Lebih 
Baik dengan Sistem 
Keamanan Rumah 
yang Pintar
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•	 Solusi	Smart	Home	
Security	Terlengkap
Keamanan keluarga adalah 
yang terpenting. Aqila memiliki 
berbagai sensor dan camera 
yang dapat melindungi 
keluarga Anda dari tindak 
kejahatan maupun kejadian 
yang tidak diinginkan seperti 
kebakaran, kebocoran gas, 
hingga banjir.

•	 Camera	Saja	Tidak	Cukup
Camera hanya dapat merekam 
aksi kejahatan. Dengan Aqila, 
anda dapat mencegahnya 
sebelum atau saat kejadian 
berlangsung.

•	 Guardian™	Secure	Network
Dengan jaringan ganda  
(Wi-Fi dan GSM) serta 
teknologi FHSS, Anda tidak 
perlu khawatir ketika jaringan 
Wi-Fi Anda tidak berfungsi 
atau ketika seseorang ingin 
meretas sistem smart home 
security Anda. 

ALASAN UNTUK 
MENGGUNAKAN 
AQILA

•	 Baterai	Cadangan 
Dengan Baterai cadangan 
pada SecurehubTM anda 
akan dapat terhubung dengan 
sistem keamanan anda dalam 
keadaan lampu rumah padam.

•	  Pemasangan	yang	Mudah 
Jadikan hidup Anda lebih 
mudah. Aqila dapat dipasang 
dalam beberapa menit, Anda 
tidak perlu bantuan teknisi 
untuk melakukannya.

•	  Satu	Aplikasi	untuk	Semua 
Hanya perlu SATU aplikasi 
pintar untuk mengendalikan 
dan memonitor semua 
perangkat, termasuk kamera 
dan sistem alarm. Ini baru 
namanya rumah yang aman 
dan pintar.
 

•	  Mudah	Digunakan
Selain mudah dipasang, 
perangkat dan aplikasi Aqila 
mudah dimengerti dan mudah 
untuk digunakan.

•	 	Notifikasi	Langsung
Dapatkan notifikasi tentang 
semua kejadian dan aktifitas 
di rumah secara langsung dan 
cepat melalui ponsel Anda.

•	  Bagikan	Akses	Ke	Keluarga
Anda bisa memberikan 
akses Aqila kepada anggota 
keluarga lain, jadi mereka juga 
bisa tahu apa yang terjadi 
dirumah. Tidak perlu khawatir 
lagi!

•	 	Desain	yang	Simpel	dan	
Modern
Produk Aqila yang didesain 
agar bisa menyatu dengan 
desain rumah Anda. 

•	  Investasi	yang	Berharga
Aqila adalah investasi 
untuk seluruh keluarga. 
Bangun sistem Aqila sesuai 
kondisi dan situasi rumah 
Anda, hanya bayar sesuai 
kebutuhan.
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FITUR DAN 
TEKNOLOGI Aqila	Securehub™	adalah	pusat	dari	

sistem	keamanan	pintar	Aqila.	

Perangkat ini mengontrol semua komunikasi 
dari sensor dan menghubungkannya ke Aplikasi 
Aqila Smart. Aqila Securehub™ menggunakan 
jaringan yang aman dan handal sehingga dapat 
menyediakan jalur komunikasi yang aman. Jika 
ada insiden yang memicu alarm seperti pintu 
atau jendela yang dibuka, maupun kamera 
mendeteksi penyusup, perangkat ini akan segera 
memberitahukan Anda melalui notifikasi aplikasi, 
SMS atau panggilan telepon.

AQILA SECUREHUB™

Fitur:  
•	  Dapat terhubung hingga 50 sensor 
•	  Sirine internal 105dB 
•	  Guardian™ Secure Network
•	  Baterai cadangan 1000mA
•	  Notifikasi instan
•	  Komunikasi suara dua arah 
•	  Proteksi terhadap upaya pengrusakan
•	  Pengoperasian melalui pesan panggilan telepon 

dan SMS
•	  Notifikasi Alarm: WiFi/Push Notification/SMS/Call 

Meningkatkan kualitas 
hidup keluarga Anda 
dengan menyediakan solusi 
keamanan rumah yang 
canggih, inovatif, mudah 
digunakan, menggunakan 
teknologi terdepan untuk 
rumah yang lebih aman dan 
lebih pintar.
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Guardian™	Secure	Network
Guardian™ Secure Network kami adalah jaringan yang kami desain 
dengan mengkombinasi teknologi FHSS dan fitur Dual Network. 
Jaringan ini menghadirkan tingkat keamanan dan kehandalan 
maksimal bagi Aqila smart home security system.
	
FHSS	(Frequency	Hopping	Spread	Spectrum)
Teknologi ini memungkinkan jaringan komunikasi pada sistem 
Aqila untuk ‘melompat’ antara kanal frekuensi nirkabel guna 
memastikan transmisi data yang lancar. FHSS memberikan 
perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan frekuensi, 
pengacauan sinyal dan intersepsi jaringan. Teknologi ini juga 
dilengkapi enkripsi 128bit AES dengan level proteksi yang tinggi 
terhadap serangan digital. 

Dual	Network	(Wi-Fi	dan	GSM)
Jaringan Wi-Fi dan GSM bekerja bergantian jika salah satu 
jaringan sedang mengalami gangguan. Saat koneksi Wi-Fi 
terputus, jaringan GSM akan mengambil alih.
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AQILASmart	Home	
Security	Lain

Kamera	IP

KEUNGGULAN  
AQILA SMART  
HOME SECURITY 

Instalasi dapat dilakukan sendiri

Pengawasan melalui video

Komunikasi audio dua arah

Jaringan ganda (Wi-fi & GSM)

Teknologi keamanan jaringan (FHSS Technology)

Baterai cadangan

Melindungi setiap pintu, jendela dan ruangan

Melindungi dari ledakan gas, kebakaran dan kerusakan akibat air

Penyimpanan data cloud

Sistem alarm terintegrasi

Satu aplikasi untuk perangkat keamanan dan perangkat pintar lainnya

Kemampuan untuk otomatisasi rumah

Harga yang terjangkau

Kamera	CCTV
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CARA 
MEMULAI 
AQILA 

Setiap	rumah	dan	tempat	usaha	unik	
dan	berbeda.

Bangun Sistem Anda sendiri sesuai dengan 
kebutuhan rumah atau tempat usaha Anda. Dimulai 
dengan Aqila Smart Security Kit, lalu tambahkan 
perangkat lain seperti sensor, sirine dan kamera 
apabila dibutuhkan. Lalu kami akan mengantarnya 
ke rumah Anda. 

Pasang	sendiri		
(Do	It	Your	Self).

Pemasangan dan pengaturan sangat mudah, Anda 
bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan teknisi 
profesional. Unduh Aplikasi Aqila Smart, pasang 
dan atur semua perangkat sesuai instruksi pada 
buku panduan.

AQILA 
SMART APPS

Atur	sistem	keamanan	dan	otomatisasi	
perangkat	pintar	Aqila	dari	ponsel	
Anda.

Aplikasi mobile untuk semua produk Aqila. Aplikasi 
ini menghubungkan Aqila Securehub™ dengan 
seluruh sensor, kamera, serta perangkat pintar 
lainnya. Jadi Anda dapat mengatur dan memantau 
rumah dari mana saja dan kapan saja.  

Dikembangkan untuk iOS dan Android. Di mana 
pun berada, Anda dapat dengan mudah mengatur 
sistem keamanan rumah Anda, mendapatkan 
peringatan secara real-time dan memberikan akses 
ke anggota keluarga lain.

Fitur:  
•	 Tambah dan atur beberapa perangkat sekaligus 

dengan satu aplikasi
•	  Atur mode alarm untuk mode Stay Arm, Away 

Arm, atau Disarm
•	  Notifikasi alarm instan untuk keamanan maksima 

di rumah Anda
•	  Tayangan video dari kamera secara langsung 
•	  Mudah mengelola beberapa lokasi sekaligus 

dengan multiple home management

Aqila	sudah	terpasang?	

Sekarang rumah atau tempat usaha anda sudah 
terlindungi dan Anda bisa memantau semua 
aktivitas dan kejadian di rumah, langsung dari 
ponsel.



16 17

www.getaqila.com

PRODUK 
AQILA

Sistem keamanan 
yang pintar, simple 
dan bisa diandalkan.
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FITUR	AQILA	SMART	SECURITY	KIT:
•	 Instalasi Cepat & Mudah
•	  Guardian™ Secure Network [FHSS 

Technology and Dual Network Capability]
•	  Terhubung hingga 50 Sensor
•	  Perlindungan Kerusakan
•	  Perlindungan 24 Jam

•	  Notifikasi Langsung
•	  Komunikasi 2 Arah
•	  Aplikasi Android & Apple
•	  Alarm Terjadwal
•	  Baterai Cadangan 1000mA
•	  Dioperasikan melalui Panggilan Telepon atau 

SMS 

AQILA SMART 
SECURITY KIT

Perangkat	Awal	untuk	Rumah	yang	
Aman	dan	Pintar.	

Bagi kami, sistem keamanan rumah yang pintar 
adalah sistem yang mempermudah hidup: mudah 
dipasang dan digunakan. Semua berawal dari Aqila 
Smart Security Kit, lalu bangun sistem keamanan 
sendiri sesuai dengan kebutuhan rumah Anda.

Isi	Set	Aqila	Smart	Security	Kit	terdiri	dari:  
•	  1 x Aqila Securehub™
•	  2 x Sensor Pintu dan Jendela
•	  1 x Sensor Gerak 
•	  1 x Remote Control
•	  1 x Aqila Qubecam
•	  1x Aqila Security Signage
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SENSOR PINTU  
DAN JENDELA 

Ketahui	lebih	awal	apabila	ada	yang	
berusaha	memasuki	rumah	Anda.	

Sensor pintu dan jendela Aqila adalah sensor yang 
mudah dipasang yang akan memicu alarm setiap 
kali pintu / jendela dibuka.

Sensor ini akan mencegah penyusup yang mau 
masuk kerumah Anda melalui pintu dan jendela. 
Terima peringatan setiap kali seseorang mencoba 
masuk melalui pintu dan jendela rumah Anda.

FITUR	SENSOR	PINTU	&	JENDELA:
•	 Baterai yang tahan lama
•	  100% tanpa kabel
•	  Instalasi yang mudah
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™
•	  Perlindungan dari upaya perusakan
•	  Periksa kondisi pintu atau jendela Anda (terbuka/

tertutup) langsung dari aplikasi

FITUR	SENSOR	GERAK:
•	 Baterai yang tahan lama
•	  Luas sudut 110° dan jarak deteksi 10 meter 
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™
•	  Pemasangan mudah
•	  Mode uji untuk menentukan penempatan yang 

ideal

SENSOR 
GERAK

Mendeteksi	gerakan	manusia	di	dalam	
ruangan	dengan	radius	deteksi	luas.	

Dilengkapi dengan sensor gerak Aqila 
menggunakan teknologi Infra Merah dan fuzzy logic 
untuk deteksi yang lebih akurat. 
 

Punya Hewan Peliharaan?	Hewan perliharaan yang 
melintasi sensor gerak akan tetap dapat terdeteksi 
dan memicu alarm. Solusinya, Anda dapat membalik 
posisi sensor saat melakukan pemasangan 
sehingga sudut deteksi hanya menangkap tinggi 
badan manusia, bukan hewan peliharaan.
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AQILA, 
Sistem keamanan 
yang pintar
dan bisa 
diandalkan

REMOTE  
CONTROL

Perangkat	alternatif	untuk	mengontrol	
alarm	setiap	kali	Anda	berada	jauh	dari	
ponsel.

Remote Aqila juga bisa digunakan oleh anggota 
keluarga lain yang tidak memiliki akses ke Aplikasi 
Aqila Smart. Atur mode sistem alarm dari jauh 
dengan satu sentuhan tombol.

FITUR	REMOTE	CONTROL:
•	 Tentukan pengguna remote untuk melihat siapa 

yang mengatur sistem alarm
•	  Bekerja hingga jarak 30 meter dari Aqila 

Securehub™
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™
•	  Tombol SOS atau Darurat
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SENSOR 
ASAP

Hindari	kebakaran	dengan	sensor	yang	
mendeteksi	asap	dan	partikel	yang	
terbakar	di	udara.

Sensor asap Aqila dilengkapi teknologi fotoelektrik 
dan sirine built-in yang akan memberikan Anda 
peringatan apabila terdapat asap dan partikel yang 
terbakar di udara.

FITUR	SENSOR	ASAP:
•	 Alarm fotoelektrik
•	  Baterai tahan lama
•	  Peringatan apabila baterai lemah 
•	  Lampu ndicator LED 
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™
•	  Pemasangan mudah
•	  Sirine bersuara keras dengan kekuatan 85db

FITUR	SENSOR	GAS:
•	 Deteksi gas alam dan & LPG
•	  Lampu indikator LED 
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™
•	  Pemasangan mudah
•	  Sirine bersuara keras dengan kekuatan 70db

SENSOR  
GAS 

Menghindari	hal	yang	tidak	diinginkan	
dengan	sensor	pendeteksi	kebocoran	
gas.	

Sensor Gas Aqila dapat mendeteksi gas yang 
mudah terbakar dengan menggunakan teknologi 
semikonduktor arus rendah. Sensor akan 
mendeteksi kebocoran gas dengan cepat dan 
mengaktifkan alarm dan sirine yang terdapat di 
dalamnya untuk menghindari insiden yang tidak 
diinginkan.
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SENSOR  
BOCOR & BANJIR

Cegah	kerusakan	akibat	air	yang	
disebabkan	oleh	kebocoran	maupun	
banjir.			

Sensor Bocor dan Banjir Aqila berfungsi untuk 
mendeteksi kehadiran air yang tak terduga dan juga 
dapat mendeteksi banjir yang memasuki rumah 
Anda. Pasang sensor ini di ruangan yang ingin Anda 
hindari dari air.

FITUR	SENSOR	BOCOR	&	BANJIR:
•	 Sensitivitas tinggi  
•	  Baterai tahan lama 
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™
•	  Posisi sensor yang dapat diatur untuk 

menentukan ketinggian air 
•	  Pemasangan mudah 
•	  Perlindungan terhadap perusakan
•	  Notifikasi baterai lemah

Hidup yang lebih baik 
dengan sistem keamanan 
rumah yang pintar.
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SIRINE INDOOR  
& RF REPEATER

Perluas	jangkauan	sensor	dan	perkeras	
suara	alarm	untuk	mengusir	pencuri	
&	peringatkan	lingkungan	sekitar	saat	
alarm	berbunyi.			

Sirine Indoor & RF Repeater Aqila berfungsi 
untuk memperluas jangkauan sensor sekaligus 
memperkuat suara alarm di dalam rumah. Anda 
tidak akan melewatkan satu peringatan pun.

FITUR	SIRINE	INDOOR	&	RF	REPEATER:
•	 Jarak penerimaan hingga 100m 
•	  Jarak transmisi hingga 500m 
•	  Lampu LED 3 warna untuk indikator status alarm 
•	  Sirine berkekuatan 70db 
•	  Baterai cadangan 600mAH  
•	  Pemasangan mudah 
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™

AQILA
QUBECAM

Seperti	memiliki	mata	yang	terus	
mengawasi	rumah	Anda,	siang	dan	
malam.	

Kamera indoor yang memungkinkan Anda untuk 
memantau semua aktivitas di dalam rumah Anda 
siang dan malam. Selain kualitas video HD, 
Qubecam juga dilengkapi dengan sensor gerak dan 
pelacak gerakan untuk meningkatkan kewaspadaan 
Anda saat ada kejadian yang mencurigakan. 

FITUR	AQILA	QUBECAM
•	 Lensa wide angle 90° 
•	  Dapat digerakkan horizontal dan vertikal
•	  Konektivitas Wi-Fi 
•	  1080 HD streaming
•	  Peringatan dini saat ada Gerakan
•	  Dapat mengikuti pergerakan orang
•	  IR night vision
•	  Komunikasi audio dua arah 
•	  Terhubung ke Aplikasi Aqila Smart dengan 

mudah
•	  Mendukung TF memory card hingga 128GB
•	  Opsi cloud storage
•	  Bisa digunakan sebagai perangkat tersendiri 

tanpa Aqila Securehub™ 
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FITUR	SIRINE	OUTDOOR:
•	 Sirine berkekuatan 115db 
•	  Jarak penerimaan hingga 80m 
•	  Lampu strobo yang terang
•	  Tahan cuaca dengan stAndar IP56
•	  Volume dan durasi sirine yang dapat diatur 
•	  Baterai cadangan 2200mAH  
•	  Perlindungan terhadap perusakan
•	  Pemasangan mudah
•	  Terhubung secara nirkabel ke Aqila Securehub™

SIRINE  
OUTDOOR

Memperkuat	suara	alarm	dengan	suara	
sirine	yang	keras	dan	lampu	strobo	
yang	terang.

Sirine ini sangat berguna untuk memperingatkan 
lingkungan sekitar seperti tetangga dan petugas 
keamanan. Pencuri akan segera meninggalkan 
rumah Anda ketika kehadirannya menarik banyak 
perhatian.

FITUR	AQILA	YARDCAM:
•	 Desain yang unik dan modern
•	  100% bebas kabel 
•	  Tahan cuaca
•	  Konektivitas wi-Fi 
•	  Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang
•	  Konsumsi daya sangat kecil
•	  Sensor gerak PIR
•	  Diaktifkan oleh gerakan 
•	  1080 HD streaming
•	  Komunikasi audio dua arah 
•	  IR night vision
•	  Terhubung ke Aplikasi Aqila Smart dengan 

mudah
•	  Mendukung TF memory card hingga 128GB
•	  Opsi cloud storage
•	  Bisa digunakan sebagai perangkat tersendiri 

tanpa Aqila Securehub™ 

AQILA 
YARDCAM

Kamera	keamanan	outdoor	yang	100%	
bebas	kabel	dan	tahan	cuaca.

Kamera bertenaga baterai ini dilengkapi dengan 
sensor gerak untuk mengaktifkan rekaman video. 
Aqila Yardcam membantu mengawasi area luar 
rumah Anda, tidak ada pergerakan yang lolos tanpa 
sepengetahuan Anda.
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AQILA 
SECURITY SIGNAGE

Papan	tanda	keamanan	outdoor	
AQILA.

Tanda keamanan yang ditempatkan di depan 
rumah yang bisa didapatkan secara gratis dari 
setiap pembelian 1 set Aqila starter kit.

FITUR	AQILA	SECURITY	SIGNAGE:
•	 Desain yang menarik dan modern 
•	  Material alumunium yang kuat 
•	  Dapat dipasang di dinding atau pagar

AQILA UNTUK 
PERLINDUNGAN 
BISNIS

Berikut cara Aqila melindungi lokasi bisnis Anda:

•	 Sistem keamanan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan bisnis Anda.

 
•	 Lindungi aset bisnis Anda dari pencurian, 

perampokan, kebakaran dan kerusakan akibat 
air.

•	 Berikan akses kepada karyawan Anda tanpa 
mengorbankan faktor keamanan. 

•	 Buka aplikasi Aqila dan lihat video secara 
langsung untuk melihat apa yang sedang terjadi.

Cegah	kerugian!	Amankan	aset,	stok	dan	
inventaris	bisnis	Anda.
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Fitur:  
•	 Tambah dan atur beberapa perangkat sekaligus 

dengan satu aplikasi
•	 Atur mode alarm untuk mode Stay Arm, Away 

Arm, atau Disarm
•	 Notifikasi alarm instan untuk keamanan maksima 

di rumah Anda
•	 Tayangan video dari kamera secara langsung 
•	 Mudah mengelola beberapa lokasi sekaligus 

dengan multiple home management

APLIKASI 
AQILA SMART

Atur	sistem	keamanan	dan	otomatisasi	
perangkat	pintar	Aqila	dari	ponsel	
Anda.		

Aqila Smart Dikembangkan untuk iOS dan 
Android. Di mana pun berada, Anda dapat dengan 
mudah mengatur sistem keamanan rumah Anda, 
mendapatkan peringatan secara real-time dan 
memberikan akses ke anggota keluarga lain. 
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