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Aura Light lanserar ny LED-ljuskälla för extra krävande miljöer
Belysningsföretaget Aura Light lanserar en ny LED-ljuskälla, Aura UltiLED Pro Long Life, utformad
för att klara extra krävande miljöer. Den har en livslängd på minst 70 000 timmar och är
konstruerad för att hantera stora temperaturväxlingar och ge pålitlig drift, vilket gör att den passar
perfekt för miljöer där det ställs höga krav på ljuskvalitet, men där underhåll är dyrt och
komplicerat.
I april 2012 lanserade Aura Light ett nytt LED-koncept, Aura UltiLED Long Life. Nu introducerar Aura
Light en LED-ljuskälla med ännu längre livslängd, högre hållfasthet och ljuskvalitet, Aura UltiLED Pro
Long Life. Detta är en utbytbar, högkvalitativ LED-ljuskälla för nya LED-armaturer. Ljuskällan har en
hög ljuseffektivitet med upp till 3100 lumen och en utmärkt färgåtergivning på ≥ 80. Den är speciellt
anpassad för krävande miljöer där det ställs höga krav på livslängd, effektivitet samt ljusflöde.
–

Den här LED-ljuskällan har den bästa tekniken du kan hitta på marknaden idag. Kunden kan
lita på oss när det gäller att få en hållbar och högkvalitativ LED-lösning. Produkten passar
perfekt för kunder som behöver bra ljus, men vill minska energi- och underhållskostnaderna
på ett hållbart sätt, säger Martin Malmros, vd Aura Light International AB.

I Aura UltiLED Pro Long Life är dioderna skyddade av ett glasrör och ljuskällan är baserad på COBteknik (Chip On Board), vilket innebär att LED-chipen är monterade direkt på kretskortet. Detta ger
ljuskällan högre effektivitet, bättre värmetålighet och längre livslängd. Det gör den bättre anpassad
för extrema miljöer, som exempelvis industri och lagerlokaler. Den passar perfekt för miljöer där det
ställs höga krav på ljusflödet och där omgivningen är påfrestande i form av stora
temperaturskillnader eller där ljuskällan utsätts för vibrationer. Den nominella livslängden är L70B10
(den tidpunkt då 90% av ljuskällorna fortfarande har kvar minst 70% av det ursprungliga ljusflödet)
för Aura UltiLED Pro Long Life är 70 000 timmar.
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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 250 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se.

