
Aura Crystal EP Long Life
Iodetos metálicos Long Life para luminárias abertas e fechadas

AURA CRYSTAL EP LONG L IFE

A Aura Light desenvolveu a primeira lâmpada de iodetos 

metálicos com uma vida realmente longa. É uma fonte de luz 

eficiente e sustentável para aplicações profissionais. A tecno-

logia de duplo arco confere-lhe a maior vida útil no mercado. 

Comparativamente a produtos standard, a sua vida é mais de 

duas vezes superior, sendo o equivalente a 43.000 horas (mé-

dia), 30.000 horas (10% mortalidade) ou sete anos.

A Aura Crystal EP Long Life foi desenhada para a utilização 

tanto em luminárias fechadas como abertas, graças ao tubo 

de proteção dentro do bolbo exterior que protege os dois 

queimadores. 

A Aura Crystal EP Long Life permite uma poupança energé-

tica de 50% ao substituir tecnologias menos eficientes como 

lâmpadas de mercúrio. 

É utilizada para a substituição de lâmpadas de Sódio de 

Alta Pressão, que têm uma luz amarela e uma fraca reprodução 

cromática. A luz branca da Aura Crystal EP Long Life é ideal 

para aplicações como iluminação pública, pequenas ruas, 

centros urbanos e zonas pedonais.

•  Maior vida útil no mercado.

•  Custo de aquisição reduzido.

•  Excelente manutenção lumínica.

•  Arranque mais rápido após quebra de energia.   

• Elevada estabilidade de cor ao longo da vida. 

• Bolbo exterior elipsóidal com camada de proteção.

• Tubo de proteção no interior do bolbo exterior.

• Substituição de luminárias HPS existentes.

Aplicações:

•  Iluminação pública

•  Zonas pedonais

•  Centros urbanos

•  Edifícios públicos

• Iluminação industrial

• Parques de estacionamento
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Duração

O tempo de vida útil da Aura Crystal EP Long Life é de 30,000 

horas (12B10 = 90% taxa de sobrevivência - ciclo de comutação 12 

h). Em aplicações profissionais significa sete a oito anos de uso. O 

tempo de vida médio para um ciclo de 12 horas é de 43.000 horas.

Em instalações onde a substituição da lâmpada é difícil e dis-

pendiosa, o longo tempo de funcionamento da Long Life da Aura 

Light permite uma redução nos custos de manutenção. A substi-

tuição conjunta de lâmpadas proporciona um controlo otimizado 

dos custos operacionais e um nível de luz uniforme. Por motivos 

económicos e ambientais a Aura Light recomenda a substituição 

conjunta das lâmpadas Long Life.

Garantia Long Life

A Aura Light garente uma vida útil de 30,000 horas para lâmpa-

das Aura Crystal EP Long Life para instalações que estejam em 

conformidade com as normas relevantes. A Aura Crystal EP Long 

Life é desenvolvida e produzida de acordo com a norma IEC 61167. 

Contínuos processos de controlo de qualidade asseguram lâmpa-

das de qualidade superior.

Informação técnica

As lâmpadas de iodetos metálicos Aura Crystal EP Long Life foram 

concebidas para funcionar em infra-estruturas de instalações 

existentes. A Aura Crystal EP foi desenhada para funcionar 

com balastro magnético e arrancador separado. As lâmpadas 

funcionam bem em locais com uma diminuição da corrente de 

50%, onde é necessária uma redução no nível de luz durante a 

noite.   A regulação de fluxo é possível de acordo com os níveis 

definidos pelo balastro eletrónico. A Aura Crystal EP Long Life 

oferece uma qualidade da cor superior e está disponvel com 

temperatura de cor de 3000K e índice de reprodução cromática ≥ 

Descrição geral

A Aura Crystal EP Long Life  é uma lâmpada de descarga de 

iodetos metálicos de alta pressão com queimadores cerâmicos 

desenvolvida pela Aura Light. É ainda uma fonte de luz eficiente 

e sustentável para aplicações profissionais. Utiliza dois arcos de 

cerâmica de modo a alcançar uma duração impressionante. 

Tecnologia Long Life

Baseada na tecnologia Long Life da Aura Light para lâmpadas 

de alta pressão, são inseridos dois queimadores cerâmicos 

num tubo de vidro especial, o que resulta em mais do que o 

dobro do tempo de vida comparativamente a produtos stan-

dard existentes no mercado. Os queimadores cerâmicos são 

quase circulares e colocados paralelamente, em ângulo, perto 

do centro da emissão de luz ao meio da lâmpada. O sistema 

robusto do suporte permite a resistência à vibração, fatorpara 

o aumento da vida útil do produto. 

Lâmpadas com dois queimadores cerâmicos alternam 

sempre a sua ignição, quando a lâmpada é ligada, sendo 

sempre ligado aquele que necessita de menor voltagem de 

ignição. Esta constante alteração aumenta a vida útil e retarda 

a depreciação do fluxo.

As lâmpadas de iodetos metálicos têm uma temperatura 

interior muito elvada, por isso precisam de arrefecer durante 5 a 

15 minutos antes de se ligarem novamente em caso de falha de 

energia. Uma lâmpada de dois queimadores tem a vantagem de 

o queimador inativo ter uma temperatura inferior e poder ligar-se 

mais rapidamente, fornecendo luz em menos tempo. Assim, após 

uma curta falha de energia, o queimador inativo ligar-se-á, o que 

significa que a luz voltará muito mais rapidamente com a Aura 

Crystal EP Long Life em comparação com lâmpadas de apenas 

um queimador. 
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»A Aura Crystal EP Long Life foi desenhada para a 
utilização tanto em luminárias fechadas como abertas, 
graças ao tubo de proteção dentro do bolbo exterior que 
protege os dois queimadores.«

80, e com uma temperatura de cor de 4200K e Ra superior a 90. 

O bolbo exterior é fabricado em vidro duro especial, que protege 

os componentes internos contra danos e assegura a funcionalidade 

por toda a longa duração. O vidro duro não contém chumbo e 

filtra a radiação UV.  O tubo de proteção interior em redor dos 

queimadores permite a instalação desta lâmpada em luminárias 

fechadas ou abertas. Esta construção é uma vantagem na utilização 

da Crystal EP em luminárias para lâmpadas HPS e também para 

lâmpadas HME, adicionando um ignitor externo. 

A forma dos queimadores de cerâmica possibilita o funciona-

mento a uma temperatura mais elevada, o que melhora a eficácia 

luminosa e a reprodução cromática. Os queimadores em cerâmica 

diminuem também os riscos de corrosão.

As lâmpadas de descarga de alta pressão necessitam de um 

tempo de aquecimento para produzir a sua capacidade de luz total, 

uma vez que a temperatura e a pressão no compartimento do arco 

interno precisam de tempo para atingir os níveis de funcionamento 

totais. Pode levar até 4 ou 5 minutos para atingir o fluxo máximo.

Todas as lâmpadas Long Life da Aura Light estão em confor-

midade com os requisitos da Diretiva Ecodesign ErP e da Diretiva 

RoHS. Tal como todas as outras lâmpadas de iodetos metálicos, 

têm de ser recolhidas e eliminadas no fim da vida útil de acordo 

com a Diretiva CE WEEE.

Distribuição espectral da Aura Crystal EP Long Life
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Aura Crystal EP Long Life  | Informação Técnica

Manutenção lumínica da Aura Crystal EP Long Life 
Ciclo de comutação de 12h (11h ligado, 1h desligado)

Duração Aura Crystal EP Long Life
Ciclo de comutação de 12h (11h ligado, 1h desligado)
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TIPO TEMP. 
COR
(K)

REP. 
CROMÁTI-

CA
(RA)

FLUXO 
LUMINOSO

(lm)

EFICÁCIA
LUMINOSA

(lm/W)

Ø  
(mm)

COMP. 
MÁX 
(mm)

SUPORTE CLASSIF.
ENERGÉ

-TICA

UNID/ 
EMBA-
LAGEM 

(pcs)

Aura Crystal EP Long Life 

510221 EP 35 W/830 3000 ≥ 80 3200 91 75 172 E27 A+ 12

510222 EP 50 W/830 3000 ≥ 80 4500 90 75 172 E27 A+ 12

510223 EP 70 W/830 3000 ≥ 80 6200 89 75 172 E27 A+ 12

510224 EP 100 W/830 3000 ≥ 80 8200 82 91 227 E40 A 6

510225 EP 150 W/830 3000 ≥ 80 12000 80 91 227 E40 A 6

510226 EP 250 W/830 3000 ≥ 80 20000 80 120 279 E40 A 6

COMPRI-
MENTO (L)

(MAX)

DIÂMETRO (D) 
(MAX)

EP 35 W/830 172 75

EP 50 W/830 172 75

EP 70 W/830 172 75

EP 100 W/830 227 91 

EP 150 W/830 227 91

EP 250 W/830 279 120

Sujeito a alterações. Para a versão mais recente deste folheto visite por favor www.auralight.pt/products.  
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CICLO DE COMUTAÇÃO  (11 h ligado, 1 h desligado)

HORAS DE 
FUNCIONAMENTO

TAXA DE
MORTALIDADE

8,000 h 2%

12,000 h 3%

16,000 h 4%

20,000 h 6%

25,000 h 8%

30,000 h 10%

43,000 h 50% (Vida média)
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