
Aura Crystal TC Long Life
Long Life de iodetos metálicos compacta para a iluminação de retail perfeita

AurA CrysTAL TC Long L ife 

A Aura Light desenvolveu a primeira lâmpada de iodetos 

metálicos com uma verdadeira longa vida. 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.

esta lâmpada é adequada a diversos ambientes - desde ilumi-

nação para retail e aplicações interiores, até iluminação pública 

e aplicações exteriores decorativas. A Aura Crystal TC Long Life 

tem uma excelente manutenção lumínica; 80% em 17.000 horas 

e ainda reduz os custos de manutenção em até 50%. 

•  Maior vida útil no mercado.

• Custo de aquisição reduzido.

•  Excelente manutenção lumínica

•  Proteção UV para evitar a descoloração de tecidos etc.

•  Rápido arranque após quebra de energia.

Aplicações:

•  Retail

• Escritórios

•  Iluminação pública

•  Áreas pedestres

•  Centro urbanos

•  Edifícios públicos
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Duração

o tempo de vida útil da Aura Crystal TC 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 garante uma vida útil de 30,000 horas para lâmpa-

das Aura Crystal TC Long Life para instalações que estejam em 

conformidade com as normas relevantes. A Aura Crystal TC 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 TC Long Life foram 

concebidas para funcionar em infra-estruturas de instalações 

existentes. foram desenhadas para funcionamento com balastro 

eletrónico, o que as torna numa solução de iluminação de elevada 

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

definidos pelo balastro eletrónico. funcionam igualmente bem 

com balastro magnético e arrancador separado. estas lâmpadas 

trabalham em qualquer posição de funcionamento.  estão de 

acordo com a norma ieC6117 e a sua informação técnica é compa-

rável à dos produtos standard. A Aura Crystal TC Long Life fornece 

uma qualidade da cor superior e está disponvel uma temperatura 

Descrição geral

A Aura Crystal TC Long Life é uma lâmpada de descarga 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 no dobro do tempo 

de vida comparativamente a produtos standard 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, fator para 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 convencionais de apenas um queimador 

precisam de arrefecer entre 5 e 15 minutos antes de poderem 

ser novamente utilizadas. numa lâmpada de dois queimado-

res, como a Aura Crystal TC Long Life, o queimador inativo é 

também aquecido durante o funcionamento da lâmpada, mas 

a pressão no seu interior é muito inferior comparada com a 

do queimador activo. Assim, após uma curta falha de energia, 

o queimador inativo ligar-se-á em menos de 2 minutos. isto 

significa que a luz se acende muito mais rapidamente com a 

Aura Crystal TC Long Life, em comparação com lâmpadas de 

um arrancador apenas.
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»Lâmpada adequada para vários ambientes desde 
lojas e áreas industriais a iluminação pública e outras 
aplicações decorativas.«

de cor de 3000K com um índice de reprodução cromática ≥ 80, e 

com uma temperatura de cor de 4200K e ra superior a 90. 

o bolbo tubular 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. esta lâmpada deve trabalhar em lu-

minárias totalmente fechadas. no caso raro de o tubo se estilhaçar, 

a luminária deve ser capaz de reter todos os fragmentos quentes 

de cerâmica e vidro.

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 funcio-

namento 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. Têm de ser recolhidas e eliminadas no fim da vida útil de 

acordo com a Diretiva Ce Weee.

Distribuição espectral da Aura Crystal TC Long Life
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Aura Crystal TC Long Life  | informação técnica

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

Duração Aura Crystal TC Long Life
Ciclo de comutação de 12h (11h ligado, 1h desligado)

p
r
o

g
r
a
m

a

n.º 
DE 

ART.

tipo TEMP. DE 
cor
(K)

REPRo. 
CRoMÁTI-

ca
(ra)

fLUxo
LUMInoso

(lm)

EfICÁCIA  
LUMInosA

(lm/W)

Ø  
(mm)

compri-
mento

MAx 
(mm)

CoMPRI. 
CEnTRAL 

DA LUz 
(mm)

sUPoR-
te

CLAssE
energÉ-
tica

EMbALA-
GEns
UnI.
(pcs)

Aura Crystal TC Long Life 

511121 TC 35 W/830 3000 ≥ 80 3400 97 22 104 55-57 g12 A+ 12

511123 TC 70 W /830 3000 ≥ 80 6800 97 22 113 55-57 g12 A+ 12

511141 TC 35 W/942 4200 ≥ 90 3300 94 22 104 55-57 g12 A+ 12

511143 TC 70 W/942 4200 ≥ 90 6500 93 22 113 55-57 g12 A+ 12

* sujeito a alterações. Para a versão mais recente deste folheto visite por favor www.auralight.pt/products.  
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Aplicações

As lâmpadas de iodetos metálicos com um suporte de lâmpada 

plug-in único são utilizadas em diferentes aplicações e em 

luminárias com tamanhos variáveis. existem duas aplicações 

principais:

• iluminação de retail, onde são utilizados frequentemente 

downlights. estes têm geralmente um refletor com um design 

específico e as lâmpadas são muitas vezes colocadas na hori-

zontal.

• iluminação pública,  onde são utilizadas luminárias do tipo 

lanternas e onde as lâmpadas são instaladas em diferentes 

posições.

se tem dúvidas acerca da instalação, recomendamos que 

verifique primeiro a adequação das lâmpadas ou que contacte 

o seu representante Aura Light.
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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)

35 W = 104 mm
70 W = 113 mm

 22 mm

Aura Light Portugal, Avenida 29 de Agosto, 268B, 2705-869 Terrugem  
(sintra), Portugal, info@auralight.pt,  www.auralight.pt


