
 
 

 
 

 

Persbericht 
 

Aura Light introduceert een nieuwe compacte 
metaalhalogeenlamp  

Hamburg, 9 januari 2013 - Lichtfabrikant Aura Light introduceert een nieuwe 
metaalhalogeenlamp, de Aura Crystal TC Long Life 35W met lampvoet G12, die onder 
andere kan worden toegepast als winkelverlichting. De lamp heeft een levensduur 
(12B10) van 30.000 branduren wat meer dan het dubbele is vergeleken met standaard 
producten op de markt. Dankzij de zeer lange levensduur hoeven er minder lampen 
vervangen te worden, waardoor tot 50% bespaard kan worden op onderhoudskosten en 
de CO2-uitstoot wordt verlaagd. 
 
Na het succes van de Aura Crystal Long Life introduceert Aura Light een compacte 
metaalhalogeenlamp met kleur 830 en een UV-bescherming waardoor stoffen niet verkleuren. 
Daardoor is deze lamp zeer geschikt voor gebruik in winkels en warenhuizen. De Aura Crystal 
TC Long Life is een efficiënte en duurzame lichtbron. 

“Wij breiden ons assortiment metaalhalogeenlampen uit en introduceren een duurzame 
lichtoplossing voor diverse toepassingen, waaronder in winkels. De kwaliteit is zeer hoog, net 
als onze andere producten. Klanten die deze lamp toepassen, profiteren van helder wit licht en 
een hoge kleurweergave en een uitzonderlijke lichtstroom gedurende de lange levensduur”, 
zegt Martin Malmros, CEO en Group Director Aura Light International AB.  

De Aura Crystal TC Long Life is een hoogwaardige hogedruk keramische metaalhalogeenlamp, 
gebaseerd op de Long Life technologie van Aura Light. Dankzij de dubbele brander technologie 
heeft deze lamp de langste levensduur op de markt, vergeleken met standaard producten.  
 
De levensduur 12B10 van de Aura Crystal TC Long Life is 30.000 branduren (12B10=12-uur 
schakelcyclus bij 10% uitval). In professionele toepassingen geeft dit een levensduur van 7 tot 8 
jaar, uitgaande van 4.000 branduren per jaar. De gemiddelde levensduur (50% uitval) bedraagt 
43.000 uur. In lichtinstallaties waar het vervangen van lampen niet eenvoudig en vooral 
kostbaar is, zijn Aura Long Life lampen dankzij hun lange levensduur duurzame en (kosten) 
efficiënte lichtbronnen.  
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Voor meer informatie: 
Vincent Dirkzwager, Sales Manager Benelux, Aura Light Central Europe, +31 (0)6 200 833 13  
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Aura Light Central Europe, +31 (0)6 55 39 38 17, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com 
Martin Malmros, CEO en Group Director Aura Light International AB,  
+46 (0)8 564 883 40, +46 (0)730 45 83 40 
 
 
Over Aura Light 
Aura Light is een verlichtingsfabrikant. Aura Light levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij 
in staat zijn om kosten te reduceren en hun carbon footprint te verlagen. Aura Light staat bekend om haar hoge 
kwaliteitsproducten met een lange levensduur en haar lichtoplossingen waarmee bovendien tot 80% bespaard kan 
worden op het energieverbruik. De basis voor Aura Light werd al in 1930 gelegd onder de naam Lumalampan. Long Life 
lampen worden geproduceerd sinds 1980. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden. Het concern heeft 
dochterondernemingen en distributeurs en verkoopt lichtoplossingen over de gehele wereld. De klanten komen 
voornamelijk uit de industrie, retail en de openbare sector. Aura Light heeft ruim 240 medewerkers en een omzet van 
zo´n 60 miljoen Euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 


