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Aura Light introduceert LED-armaturen voor binnen toepassingen 

Hamburg, 23 september 2013 - De Zweedse lichtfabrikant Aura Light breidt zijn LED-assortiment uit 
en introduceert een nieuwe reeks LED-armaturen. Alle armaturen zijn voorzien van de nieuwste en 
unieke LED-lichtbron van Aura Light. 
 
De armaturen zijn een reeks van inbouwspots en downlights . Deze worden geleverd met de nieuwe, 
vervangbare LED-lichtbron Aura CompoLED Long Life. De armaturen zijn voorzien van het 
QuickChange™-systeem. Het QuickChange™-kenmerk betekent, dat het armatuur modulair is en dat 
de LED-lichtbron eenvoudig kan worden vervangen. 
 

“Met dit nieuwe assortiment armaturen bieden wij hoge kwaliteit LED-oplossingen voor 
winkels, musea, recepties, hotels, restaurants en kantoren. Klanten kunnen kiezen voor een 
duurzame oplossing die energiebesparing biedt, gecombineerd met een hoge kwaliteit licht”, 
aldus Martin Malmros, CEO Aura Light International AB.  

 
De Aura Conspecto is een verzonken LED-downlight, geschikt voor het vervangen van CFL-armaturen. 
Het LED-armatuur is energiebesparend en kostenefficiënt. 

De Aura Aperius is een serie verzonken LED-downlights, verkrijgbaar in 3 basis versies. De Aperius R is 
een reguliere verzonken downlight. De Aperius SR is a semi-verzonken downlight, welke deels het 
decoratieve glas van de reflector toont van de Aura CompoLED Long Life lichtbron. De Aperius C is 
een verzonken downlight die aan te passen is tot 20°. 
 
De Aura Emanio is ontwikkeld als energiezuinige spot-oplossing voor een 3-fase verlichtingsrail. 
 
De armaturen zijn ontwikkeld voor de nieuwe LED-lichtbron Aura CompoLED Long Life. Deze 
lichtbron heeft een gegarandeerde levensduur van 60.000 uur (L70B10). De Aura CompoLED Long 
Life is gebaseerd op COB (chip on board) technologie wat een hogere werkzaamheid geeft door het 
aantal thermische interfaces te verminderen. Daardoor wordt de thermische overdracht verbeterd 
en de waarschijnlijkheid van een breuk van het soldeerpunt verminderd. In de Aura CompoLED Long 
Life zit een gesealde, glazen lens, die de COB LED-array beschermt tegen chemische vervuiling en 
vocht, twee van de meest voorkomende reden van systeemstoringen bij LED.  
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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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