
 
 
Persbericht     

 

Aura Light breidt haar LED assortiment uit met een LED voor 
extreme toepassingen  

Hamburg, 13 juni 2013 – De Zweedse lichtfabrikant breidt haar LED assortiment uit met een LED-
lichtbron met een verlengde levensduur, van zeer hoge kwaliteit en duurzaam. Ook deze lichtbron 
wordt in de eigen fabriek van Aura Light geproduceerd. 

Tegenwoordig zijn er veel LED-lichtbronnen met een slechte kwaliteit, geen goede kleurweergave en 
een onvoorspelbare levensduur. De nieuwe LED-lichtbron van Aura Light, de Aura UltiLED Pro Long 
Life, heeft een goede kleurweergave en een gegarandeerde levensduur van 70.000 branduren. De 
Aura UltiLED Pro Long Life is bestand tegen temperatuurswisselingen en trillingen, waardoor deze 
lichtbron ideaal is voor veeleisende toepassingen, zoals in de olie- en gasindustrie. Dankzij de lange 
levensduur zijn er minder vervangingen nodig, wat goed is voor het milieu en voor het budget.  
 

“Deze LED-lichtbron heeft de beste technologie. Klanten kunnen erop vertrouwen dat zij een 
duurzame en hoge kwaliteit lichtoplossing krijgen. Deze LED-lichtbron is de perfecte 
oplossing voor klanten, die een hoge lichtopbrengst op de werkvloer nodig hebben, maar 
tegelijkertijd op duurzame wijze hun energie- en onderhoudskosten willen reduceren”, zegt 
Martin Malmros, CEO Aura Light International AB.   

 
Bij de Aura UltiLED Pro Long Life is de LED-module geplaatst in een afgedichte IP65 glazen buis 
waardoor deze beschermd is tegen chemische verontreiniging en vocht. De lichtbron is gebaseerd op 
Chip-On-Board-technologie en de thermische en elektrische eigenschappen zijn geoptimaliseerd voor 
een uitzonderlijke betrouwbaarheid waardoor de Aura UltiLED Pro Long Life geschikt is voor een 
groot aantal toepassingen. In tegenstelling tot veel andere LED-lichtoplossingen kan de Aura UltiLED 
Pro Long Life eenvoudig worden vervangen en kunnen klanten hun verlichtingsinstallatie gemakkelijk 
upgraden naar mate de LED-technologie zich verder ontwikkelt, zonder dat de gehele LED-
verlichtingsarmatuur hoeft te worden vervangen. De Aura UltiLED Pro is geen retrofit-buis, maar een 
nieuwe modulaire LED-lichtbron voor nieuwe LED-verlichtingsarmaturen en -oplossingen. 
 
Lees hier het persbericht over de eigen LED-productie van Aura Light: 
http://auralight.nl/2013/01/led-productie-in-zweden/ 
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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 3817, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com 
Martin Malmros, CEO and Group Director, Aura Light International AB, +46 (0)8 564 883 40 

 

Over Aura Light 
Aura Light is een verlichtingsfabrikant en  levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zijn 
om kosten te reduceren en hun ecologische voetafdruk 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. 
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