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Aura Light utökar sitt sortiment med LED-lysrör för industri och
detaljhandel
Tidigare lanserade belysningsföretaget Aura Light ett nytt LED-lysrör för utbyte av äldre lysrör, som
gör det möjligt för kunder att gå över till mer energieffektiv belysning utan större investeringar. Nu
utökar företaget det sortimentet med två nya högkvalitativa LED-lysrör som är särskilt
konstruerade för att uppfylla de höga kraven från detaljhandel, industri och lager.
Aura EasyT8 Long Life-serien består av högkvalitativa LED-lysrör som ger hög energieffektivitet och
god ljuskvalitet. LED-lysrören är en snabb och enkel lösning för att ersätta äldre T8-lysrör och spara
energi i befintliga armaturer. Aura EasyT8 Long Life-serien expanderar nu med två nya LED-lysrör:
Aura EasyT8 HO Long Life som har högt ljusflöde och lämpar sig för industrier och lager och Aura
EasyT8 90 CRI Long Life som har hög färgåtergivning och är speciellt utformad för detaljhandeln.
–

Nu finns det möjlighet att byta till en Long Life produkt av hög kvalitet, samtidigt som man
sparar både pengar och miljö. De två nya LED-lysrören är extremt energieffektiva, enkla och
säkra att installera. På mindre än en minut kan kunderna få nytt liv i gammal teknik, säger
Martin Malmros, vd Aura Light International AB.

Genom att byta ut befintliga T8-lysrör mot Aura EasyT8 Long Life så kan energiförbrukningen minskas
med upp till 70%. Installationen är enkel och kräver inga ytterligare investeringar.
–

Aura EasyT8 Long Life är en optimal lösning för de flesta applikationer där man vill byta från
äldre lysrör till LED och spara energi, säger Martin Malmros.

Alla produkter har en livslängd på 50 000 timmar (L70B10) och har en fem års-garanti. De har
roterbara socklar, 90 grader i båda riktningarna, vilket gör det möjligt att finjustera ljusriktningen
efter installationen. LED-lysröret har ett integrerat driftdon och kylfläns som är lämpad för att ersätta
T8-lysrör som drivs av magnetiskt don i existerande installationer. Aura EasyT8 Long Life-serien finns
tillgänglig i färgtemperaturerna 3000K, 4100K och 5000K.
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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 260 anställda och en omsättning på
cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se.

