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Kattava valikoima monimetallilamppuja Aura Lightilta 

Aura Light tarjoaa nyt laajennetun valikoiman monimetallilamppuja esimerkiksi katuvalaistukseen. 

Viimeisin lisäys on ellipsinmallinen lamppu, jota voidaan käyttää sekä suljetuissa että avoimissa 

valaisimissa. Tämä ratkaisu mahdollistaa 50 % energiansäästön suhteessa vanhaan valaistukseen, 

ja vähentää samalla ylläpitokustannuksia merkittävästi. 

 

Noin kaksi vuotta sitten Aura Light julkaisi ensimmäisen pitkäikäisen monimetallilampun 

katuvalaistukseen. Sen jälkeen valikoimaan on tullut myös G12-kantainen malli esimerkiksi 

liiketiloihin. Uusin lisäys on ellipsinmallinen lamppu, jossa on erillinen suojaputki ulkoisen lasikuvun 

sisäpuolella. Tämä mahdollistaa sekä suljetut ja avoimet valaisimet. 

 

– Voimme nyt tarjota asiakkaillemme monipuolisen valikoiman äärimmäisen pitkäikäisiä 
monimetallilamppuja. Aura Crystalin elinikä on yli kaksi kertaa pidempi kuin 
standardilampulla. Siten se alentaa ylläpitokustannuksia sekä edistää turvallisuutta ja 
käyttömukavuutta korkealaatuisella valkoisella valollaan. Tämä on erinomainen ratkaisu, 
mikäli haluat korvata vanhat elohopealamput vaihtamalla ne energiatehokkaampiin 
valonlähteisiin – se on kustannustehokasta ja kestävää, sanoo Martin Malmros, 
Toimitusjohtaja Aura Light International AB. 
 

Aura Crystal Long Life perustuu Aura Lightin purkauslampputeknologiaan, jossa kaksi keraamista 

purkausputkea on asennettu tukevasti karkaistusta lasista valmistetun ulkoisen lasikuvun sisään. 

Tämän ansiosta lamppujen elinikä on yli kaksinkertainen verrattuna standardilamppuihin. Kahden 

purkausputken teknologia takaa toimintavarmuuden sekä minimoi valovirran aleneman koko pitkän 

eliniän ajaksi. Aura Crystal EP Long Life -lamppujen elinikä on 30 000 tuntia (12B10= max. 10%:n 

kuolleisuus 12 tunnin polttojaksolla). Katuvalaistuskäytössä tämä tarkoittaa 7-8 vuoden vaihtoväliä. 

Keskimääräinen elinikä 12 tunnin polttojaksolla on 43 000 tuntia. 
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Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä:  
Jani Heikkinen, Country Manager, Aura Light Oy  
+358 (0) 400 481 399, jani.heikkinen@auralight.fi 
Kimmo Kadenius, Account Manager, Aura Light Oy  
+358 (0) 40 658 2070, kimmo.kadenius@auralight.fi  
  



 
About Aura Light 
Aura Light is a lighting company that supplies sustainable lighting solutions to professional customers, enabling them to 
reduce cost, energy consumption and environmental impact. Aura Light is acknowledged for long lifetime, high quality and 
energy reduction, where the Aura Light lighting solutions can reduce the energy consumption by up to 80 percent. The 
foundation for Aura Light was already laid in 1930 under the name Lumalampan and Long Life fluorescent lamps have been 
produced since 1980. The Head Office is located in Stockholm, Sweden. Aura Light subsidiaries and distributors sell lighting 
solutions all over the world and the customers are primarily found in industry, retail and public sector. Aura Light has about 
260 employees and a turnover of approximately 70 million Euros. Read more at www.auralight.com. 

http://www.auralight.com/

