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Long Life LED visar sig leva betydligt längre 
Det svenska belysningsföretaget Aura Light var först i världen med att producera Long Life-lysrör. 
LED-lysröret Aura UltiLED Long Life har en garanterad livslängd på 58 000 timmar. Efter ytterligare 
tester kan Aura Light nu bekräfta en ännu längre livslängd på LED-ljuskällan. Testerna visar en 
teoretisk livslängd på 147 000 brinntimmar, vilket motsvarar nästan 17 år av konstant ljus. 

Den första generationen av LED-ljuskällan Aura UltiLED Long Life lanserades 2012 och var en 
föregångare för modulära, energieffektiva och högkvalitativa LED-ljuskällor. Tester på den senaste 
generationen visar att LED-modulen har en mycket låg ljusnedgång, vilket leder till en teoretisk 
livslängd som överstiger den garanterade livslängden med 150 procent. 
 

– Detta stärker övertygelsen om att vår modulära och högkvalitativa belysning är i framkant 
inom LED-utveckling. Vem vill ha ett LED-lysrör med låg kvalitet och kort livslängd när du kan 
få förstklassiga Aura UltiLED Long Life? Denna LED-ljuskälla ger dig problemfri och hållbar 
belysning med minskade underhålls – och energikostnader, säger Martin Malmros, vd Aura 
Light International AB. 

 
Aura UltiLED Long Life har en ljusnedgång på endast 7,8% efter 42 000 faktiska testtimmar. LED-
ljuskällan är modulär vilket betyder att endast LED-modulen behöver bytas ut vid uppgraderingar och 
inte hela LED-armaturen. LED-ljuskällan är inte av retrofit-typ, utan är utformad för nyinstallation i 
LED-armaturer. Aura UltiLED Long Life-serien har utmärkt termisk och elektrisk konstruktion, vilket 
gör den mycket lämplig för belysning på parkeringsplatser, kontor, skolor, i livsmedelsbutiker, 
varuhus och skyltar. Ljuskällorna har hög effektivitet, upp till 153 lm/W och högt ljusflöde, upp till 
4900 lm. Det diffuserade glaset ger ett mjukt och jämnt ljus med minimalt ljustapp. 
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För mer information, kontakta:  
Martin Malmros, VD, Aura Light International AB, 
08-564 883 40, 0730-45 83 40, martin.malmros@auralight.com  
Ellen Flodin, Presskontakt, Aura Light International AB,  
0725-71 65 00, ellen.flodin@auralight.com  
 
Om Aura Light 
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska sina kostnader, 
sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing, där Aura Lights 
belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Grunden till Aura Light lades redan 1930 under namnet 
Lumalampan. Huvudkontoret ligger i Stockholm och belysningslösningarna säljs över hela världen genom  koncernens dotterbolag och 
återförsäljare. Kunderna hittas främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 300 anställda och en omsättning på 
cirka 800 miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se. 
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