
 
 

 
 

 

 
Persbericht         Hamburg, 16 april 2012 
 
 
Aura Light introduceert eerste Long Life LED oplossing 
 
Verlichtingsfabrikant Aura Light introduceert een nieuwe, unieke LED lamp. De Aura 
UltiLED Long Life is energiezuinig, geeft een hoge kwaliteit licht en gaat ten minste 
60.000 uur mee. De lamp heeft een gegarandeerde levensduur van acht jaar en is daarom 
een Long life lichtbron. 
 
Veel LED-oplossingen kennen problemen met vocht en chemische vervuiling die de leds 
beschadigen en de levensduur verminderen. Om de levensduur van de Aura UltiLED Long Life 
te vergroten en te waarborgen is de LED-module geplaatst in een glazen buis waardoor deze 
module is beschermd tegen schadelijke invloeden. Deze oplossing is ontwikkeld om de 
levensduur te maximaliseren en de gebruikers energie-efficiëntie te kunnen garanderen. 
 

- "Dit is een echte Long Life LED lamp. We hebben alles op alles gezet om onze klanten 
te voorzien van de beste LED lamp op de markt. En omdat slim verpakte LED’s een 
langere levensduur hebben, bieden we een vaste garantie van acht jaar aan," aldus 
Martin Malmros, CEO van Aura Light International AB. 

 
De nieuwe LED lamp van Aura Light ziet eruit als een T5 fluorescentielamp, maar is ontworpen 
voor nieuwe led armatuursystemen en non-retrofit toepassingen. Dit betekent dat de LED lamp 
gebruikt dient te worden in speciaal aangepaste armaturen. De LED lichtbron is net zo 
gemakkelijk te vervangen als een standaard fluorescentielamp. Daardoor kunnen gebruikers in 
de toekomst gemakkelijk upgraden naar nog efficiëntere LED-buizen, zonder dat ze het 
verlichtingsarmatuur volledig hoeven te vervangen. De Aura UltiLED Long Life moet worden 
gebruikt in combinatie met een externe LED-besturing. 
 

- "We zijn er zeer trots op dat we onze klanten nu deze extra energiezuinige LED lamp 
met een hoge lichtopbrengst kunnen leveren. Het is een gloednieuwe soort led lamp 
voor nieuwe led armaturen en -oplossingen en het stelt onze klanten in staat duurzamer 
te worden," vertelt Martin Malmros. 

 
De nieuwe LED lamp, die is ontwikkeld in samenwerking met Lexedis, is een joint-venture 
tussen Zumtobel en Toyoda Gosei. 
 
Op de beurs Light+Building, die wordt gehouden van 15 t/m 20 april in Frankfurt, introduceert 
Aura Light een complete LED lichtoplossing voor parkeergarages, gebaseerd op de Aura LED 
lamp. De oplossing bestaat uit een afgedichte Aura LED Luminaire Duro Long Life in combinatie 
met twee Aura UltiLED Long Life lampen en een Long Life besturing.  
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Voor meer informatie: 
Frank Veldhoven, General Manager Aura Light Central Europe, +49 (0)173 622 26 90, 
frank.veldhoven@auralight.com   
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Aura Light Central Europe, +31 (0)6 55 39 3817, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com  
Martin Malmros, CEO en Group Director Aura Light International AB, +46 (0)8 564 883 40, 
martin.malmros@auralight.com  
 
 
Over Aura Light 
Aura Light is een lichtfabrikant en ontwikkelt, produceert en verkoopt Long Life lichtbronnen met een tot vier keer 
langere levensduur dan standaard producten. Bovendien levert Aura energiebesparende lichtoplossingen waarmee het 
energieverbruik tot 80% kan worden gereduceerd. Dit helpt klanten geld te besparen en past in een duurzame 
bedrijfsvoering. De basis voor Aura werd al in 1930 gelegd onder de naam Lumalampan. Long Life lampen worden 
geproduceerd sinds 1980. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, productie en R&D in Karlskrona, 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 heeft ruim 230 medewerkers en een omzet van 
zo´n 60 miljoen Euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 
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