Persbericht
Aura Light introduceert een unieke LED-lichtbron voor kantoren en
openbare ruimten
Hamburg, 23 september 2013 - De Zweedse lichtfabrikant Aura Light breidt haar LED-assortiment
uit en introduceert een nieuw ontworpen en unieke LED-lichtbron voor kantoren, detailhandel,
hotels, restaurants en musea. Het betreft een nieuwe, vervangbare LED-lichtbron met een hoge
lichtopbrengst, een hoge energie-efficiëntie en een gegarandeerde levensduur.
De Aura CompoLED Long Life is een vervangbare LED-lichtbron met een gegarandeerde levensduur
L70B10 (d.w.z. 90% van de lichtbronnen geeft tenminste 70% van de oorspronkelijke lichtopbrengst)
van 60.000 uur (Ta 25°C). Het is geen retrofitlamp, maar een nieuw ontworpen LED-lichtbron voor
nieuwe LED-armaturen en -oplossingen.
“Wij bieden onze klanten een betrouwbare LED-oplossing, ontwikkeld en geproduceerd
volgens een strikt kwaliteitsproces om de hoge kwaliteit en de lange levensduur te
garanderen. Met deze vervangbare LED-lichtbron bieden wij klanten hoge energie-efficiëntie
en duurzaamheid”, aldus Martin Malmros, CEO Aura Light International AB.
De Aura CompoLED Long Life maakt gebruik van het QuickChange™-systeem. Het QuickChange™kenmerk betekent dat dat het armatuur modulair is en dat de LED-lichtbron eenvoudig kan worden
vervangen.
De Aura CompoLED Long Life is gebaseerd op COB (chip on board) technologie wat een hogere
werkzaamheid geeft door het aantal thermische interfaces te verminderen. Daardoor wordt de
thermische overdracht verbeterd en de waarschijnlijkheid van een breuk van het soldeerpunt
verminderd. In de Aura CompoLED Long Life zit een gesealde, glazen lens, die de COB LED-array
beschermt tegen chemische vervuiling en vocht, twee van de meest voorkomende reden van
systeemstoringen bij LED.
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Over Aura Light
Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zijn
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, retail en de openbare sector. Aura Light heeft ruim 240 medewerkers en een omzet van zo´n 60 miljoen
euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl.

