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Aura Light lanserar ny kompakt metallhalogenlampa 

Belysningsföretaget Aura Light lanserar ny metallhalogenlampa i Long Life för användning i 
exempelvis butik. Den har en livslängd på 30 000 timmar vilket är dubbelt så mycket jämfört 
med standardprodukter och är den längsta livslängden på marknaden, vilket bidrar till 
minskade underhållskostnader och minskad miljöpåverkan. Den kan reducera 
underhållskostnaderna med 50 procent, vilket ger kostnadsbesparingar och miljöfördelar.  
 
Efter succén med Aura Crystal Long Life, lanserar Aura Light en ny kompakt metallhalogenlampa med 
UV-skydd för att förhindra blekning av tyger vilket gör att den passar väldigt bra för butiksbelysning. 
Det är en effektiv och hållbar ljuskälla för professionella användare.  

– Vi expanderar vår produktportfölj inom metallhalogenlampor genom att lansera en hållbar 
belysningslösning anpassad för butiksbelysning. Produkten håller hög kvalitet, precis som våra övriga 
produkter. Vi erbjuder kunden en ljuskälla med kristallklart vitt ljus, säger Martin Malmros, vd och 
koncernchef Aura Light International AB. 

Aura Crystal TC Long Life är en unik keramisk metallhalogenlampa baserad på Aura Lights Long Life-
teknik med två keramiska brännare monterade i ljuskällan vilket fördubblar livslängden avsevärt 
jämfört med standardprodukter.  
 
Livslängden (tidpunkt då 90 % av ljuskällorna fungerar, med 12-timmars tändcykel) är 30 000 timmar 
för Aura Crystal TC Long Life. Detta motsvarar i profesionella sammanhang en driftstid på sju till åtta 
år. Medellivslängden (tidpunkt då 50 % av ljuskällorna fungerar, med 12-timmars tändcykel) är 
43 000 timmar. På ställen där lampbyten är svårtillgängliga och kostsamma bidrar den långa 
livslängden till en effektiv belysning samt minskar underhållskostnaden.  
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För mer information, kontakta: 
Erik Frejinger, försäljningschef Aura Light AB, 08-564 881 46, 0708-93 48 88, 
erik.frejinger@auralight.se 
Martin Malmros, vd och koncernchef Aura Light International AB, 08-564 883 40, 0730-45 83 40, 
martin.malmros@auralight.com 
Alina Giraldo, presskontakt Aura Light International AB, 08-564 883 89, 0702-86 40 02 
alina.giraldo@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 och Long Life-lysrör har producerats sedan 1980. 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 240 anställda och en omsättning på cirka 500 
miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se.  

http://www.auralight.se/

