
 

 

Persbericht 

 

Aura Light introduceert een tunable white versie van zijn bekroonde 
led-paneel  

De Zweedse verlichtingsfabrikant Aura Light introduceert een tunable white versie van zijn 
bekroonde led-paneel, de Aura Lunaria, op Light + Building 2016. Hiermee kan de gebruiker de 
kleurtemperatuur van het licht veranderen, van warm wit tot koel wit, en zo het licht in de ruimte 

beheren en de verlichting aanpassen aan persoonlijke voorkeuren en behoeften.  

Het led-paneel wordt getoond op de internationale beurs Light + Building 2016 in Frankfurt. Het is 
zodanig ontworpen dat het eenvoudig kan worden gebruikt ter vervanging van armaturen met 
fluorescentieverlichting in standaard commerciële systeemplafonds en de leds geven een uniforme 
lichtspreiding over het paneel. De Aura Lunaria is de internationale winnaar van de 2015 SEAD Global 
Efficiency Medal in de categorie platte armaturen. 
 

“Ons led-paneel, de Aura Lunaria, is door SEAD uitgeroepen tot de beste in de wereld. Nu 
presenteren we vol trots het paneel in een tunable white versie. Hiermee kan de gebruiker 
zijn lichtbeleving zelf bepalen. Verlichting die is ingesteld met een bepaald doel of is 
aangepast aan iemands stemming, kan bijdragen aan het welzijn. Dit blijkt uit een onderzoek 
op het gebied van 'Human Centric Lighting'. Dat is altijd een van de uitgangspunten van Aura 
Light geweest: samen met energie-efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid. Dit is een 
kwalitatief product met meerdere voordelen”, zegt Martin Malmros, CEO van Aura Light 
International AB. 

 
Het led-paneel kan worden gebruikt in kantoren, gangen en openbare ruimtes. De gebruiker kan niet 
alleen de kleurtemperatuur wijzigen tussen 2700 en 6000 Kelvin, maar ook de intensiteit. Het led-
paneel heeft een constante lumenuitvoer in het gehele CCT-bereik, wat de lichtplanning 
vergemakkelijkt.  
 
Bij Human Centric Lighting wordt onderzocht hoe verlichting mensen beïnvloedt. Uitgangspunt is het 
concept dat het welzijn van de mens wordt beïnvloed door verlichting, en dat verlichting de 
concentratie en efficiëntie kan verbeteren. Dit onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van 
tunable white. 
 
Aura Light richt zich op het ontwerpen van persoonlijke verlichtingsoplossingen voor een betere 
gebruikerservaring, en de Aura Lunaria tunable white is een van deze innovaties. 
 
Aura Light, Light + Building 2016, Frankfurt, hal 4.1, Stand B50. 
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Voor meer informatie:  
Vincent Dirkzwager, Sales Manager Benelux, +31 (0)6 200 833 13 
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Benelux, +31 (0)6 55 39 38 17, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com  
 
Over Aura Light  
Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zij n 

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, real estate, retail en de openbare sector. Aura Light heeft zo´n 300 medewerkers en een omzet van 80 
miljoen euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 
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