Pressmeddelande

Stockholm, 27 augusti 2015

Aura Lights LED-panel blir internationell vinnare av 2015 års SEAD
“Global Efficiency Medal”
Det svenska belysningsföretaget Aura Light har vunnit tävlingen om världens mest energieffektiva
kontorsbelysning, SEAD “Global Efficiency Medal” i kategorin LED-paneler. Den vinnande
produkten är LED-panelen Aura Lunaria.
SEAD är ett initiativ från Clean Energy Ministerial som för fjärde året anordnar Global Efficiencytävlingen med syfte att uppmärksamma energieffektiva produkter. Nu har vinnarna utsetts och Aura
Light tilldelades det internationella priset ”Global Efficiency Medal” i kategorin LED-paneler samt
regionala utmärkelser i Europa och Australien i samma kategori. Prisutdelningen ägde rum i Lucerne i
Schweiz den 26:e augusti. Ett flertal regeringar är involverade i SEAD, där Energimyndigheten och
Regeringskansliet representerar Sverige.
─ Det är en stor ära att få ta emot det här prestigefyllda priset! Det är ett erkännande av vårt
affärsfokus på hållbar innovation. Den här högkvalitativa LED-panelen skapar en bra atmosfär och
hjälper till att minska energiförbrukningen med cirka 50% jämfört med en gammal anläggning, säger
Martin Malmros, vd Aura Light International AB.
Den vinnande produkten är en LED-lösning för tak med låg profil. Den används som belysning för
standardtak i allmänna utrymmen och ersätter vanligtvis standardlysrörsarmaturer med måtten
600 mm x 600 mm. Den lämpar sig bra i kontor, skolor, sjukhus och andra allmänna utrymmen.
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Alina Giraldo, presskontakt, Aura Light International AB,
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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 sin miljöpåverkan. Aura Lights produkter och lösningar är kända för sin långa livslängd, höga kvalitet och
betydande energibesparingar. Idag erbjuder Aura Light kompletta belysningslösningar med ljuskällor, armaturer och sensorer. Grunden till
Aura Light lades redan 1930 under namnet Lumalampan, och Long Life-lysrör har producerats sedan 1980. Försäljning sker över hela
världen genom koncernens dotterbolag och återförsäljare. Kunderna återfinns främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light
har cirka 300 anställda och en omsättning på cirka 700 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Läs mer på www.auralight.se.

Om SEAD och SEAD Global Efficiency Medal
Energimyndigheten och Regeringskansliet deltar som representanter för Sverige i arbetsgrupper i det internationella initiativet
Superefficient Equipment and Appliance Deployment Initiative (SEAD). Sverige är där det ledande landet inom EU för att ta fram underlag
och att genomföra provningar för att verifiera att produkterna verkligen har den prestanda som tillverkarna uppger. SEAD är ett av flera
initiativ under högnivåsamarbetet Clean Energy Ministerial (CEM). CEM drivs tillsammans av energiministrarna i G20 och de nordiska
länderna. Syftet är att främja en marknadsdriven utveckling mot mer energieffektiva produkter och främja spridningen av energieffektivare
produkter till konsumenter. Tävlingen SEAD Global Efficiency Medal utser världens mest energieffektiva produkter. Tävlingen har
arrangerats sedan år 2012 inom olika kategorier av produkter, bland annat för bildskärmar, tv-apparater, elmotorer och lampor.
http://www.superefficient.org/lightingawards

