
Aura Crystal TT Long Life
A primeira lâmpada de iodetos metálicos Long Life do mundo

AURA CRYSTAL T T  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 lâmpada foi concebida para ser aplicada em iluminação 

de ruas, zonas pedonais e noutras aplicações em que é 

importante uma iluminação branca de elevada qualidade. A 

Aura Crystal TT Long Life é utilizada para a substituição de 

lâmpadas de Sódio de Alta Pressão, que têm uma luz amarela e 

uma fraca reprodução cromática. Por sua vez, a Aura Crystal TT 

Long Life oferece-lhe uma luz branca muito brilhante e reduz 

os seus custos de manutenção em, pelo menos, 50%.

•  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. 

•  Substituição direta de luminárias HPS existentes.

Aplicações:

•  Centros urbanos  

• Zonas pedonais

•  Iluminação de ruas

•  Iluminação residêncial 

•  Iluminação industrial

• Parques de estacionamento



AURA CRYSTAL T T  LONG L IFE 

Descrição geral

A Aura Crystal TT 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 com dois queimadores cerâmicos são inseridos num 

tubo de vidro especial, o que resulta no dobro do tempo de vida, 

comparativamente a produtos standard existentes no mercado.

Os dois queimadores foram instalados na diagonal na 

lâmpada e são colocados na posição exata e fixos num sistema 

de suporte estável. Este sistema de suporte proporciona uma 

construção robusta que resiste a vibrações e conduz a uma 

fiabilidade melhorada. A solução técnica recentemente desenvol-

vida para atingir uma maior duração resultou numa patente.

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, como a Aura 

Crystal TT Long Life, 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 TT Long Life 

em comparação com lâmpadas de apenas um queimador. 

Informação Técnica

As lâmpadas de iodetos metálicos Long Life da Aura Light foram 

concebidas para funcionar em infra-estruturas de instalações 

existentes. Estão de acordo com a norma IEC 61167 e a sua infor-

mação técnica é comparável à dos produtos standard. Todas as 

lâmpadas Aura Crystal TT Long Life são fabricadas para funcionar 

com um balastro magnético e um arrancador separado. É pos-

sível o uso de balastros eletrónicos específicos, bem como de 

regulação de acordo com o níveis de iluminação definidos pelos 

balastros eletrónicos. Todas as lâmpadas Aura Crystal TT Long 

Life são fabricadas com componentes de elevada qualidade e 

trabalham em qualquer posição de funcionamento. 

As lâmpadas Aura Crystal TT Long Life estão disponíveis nas 

cores 830 (3000 K - Ra ≥ 80) e 942 (4200 K - Ra ≥ 90). O elevado 

índice de reprodução cromática (CRI) melhora a capacidade dos 

condutores reconhecerem formas e cores, especialmente na 

visão periférica. A luz branca proporciona também uma elevada 

sensação de segurança aos peões. 

O bolbo exterior da Aura Crystal TT Long Life é fabricado com 

um vidro duro especial. Este protege os componentes internos 

contra danos e assegura a funcionalidade durante toda a longa 

duração. O vidro duro não contém chumbo e filtra a radiação 

UV. As lâmpadas de iodetos metálicos devem funcionar em lu-

minárias totalmente fechadas. No caso raro de o tubo em arco se 

estilhaçar, a luminária deve ser capaz de reter todos os fragmen-

tos quentes de cerâmica e vidro. 

A Aura Crystal TT Long Life utiliza tubos em arco esféricos em 

cerâmica. A forma redonda e a espessura constante da parede 

possibilitam um aumento ainda maior da temperatura da parede, 

o que melhora a eficácia lumínica e a reprodução cromática. Os 

tubos em arco esféricos em cerâmica diminuem os riscos de cor-

rosão da cerâmica e de falhas que podem daí resultar. 

Uma lâmpada de iodetos metálicos fria necessita de algum 

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. Arrancar o arco de árgon inicial pode levar 

alguns segundos e o período de aquecimento pode demorar 

até 5 minutos (dependendo do tipo de lâmpada). Durante este 

tempo a lâmpada exibe cores diferentes, uma vez que os iodetos 

metálicos vaporizam no compartimento do arco. 

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.

DOIS ARCOS 
DE CERÂMICA
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»Aura Light desenvolveu a primeira lâmpada de iodetos metálicos 
com dois arcos de cerâmica de modo a alcançar um aumento 
impressionante da vida útil da lâmpada Aura Crystal Long Life.«

Duração

A vida útil média da Crystal TT Long Life é de 43. 000 horas, 

com base num ciclo de comutação de 12h (11 horas ligado, 1 

hora desligado). Para um ciclo de comutação de 12h e taxa de 

falha máxima de 10%, a duração é de 30 000 horas. A depreci-

ação lumínica máxima é então de 22%. 

A longa duração e a taxa de falha extremamente baixa 

são possíveis graças à tecnologia de dois queimadores. Isto 

prolonga os intervalos de manutenção necessários para um 

funcionamento estável durante mais tempo.

Em instalações onde a substituição da lâmpada é difícil e 

dispendiosa, o longo tempo de funcionamento da Aura Crystal 

TT Long Life permite uma manutenção da iluminação mais 

económica e um planeamento a longo prazo melhorado para 

uma substituição conjunta. A substituição conjunta de lâmpa-

das proporciona um controlo otimizado dos custos operacio-

nais e um nível de luz uniforme.

Por motivos económicos e ambientais a Aura Light reco-

menda a substituição conjunta das lâmpadas.

Garantia Long Life

A Aura Light garante 30,000 horas de duração para as lâmpa-

das Aura Crystal TT Long Life para instalações que estejam em 

conformidade com as normas relevantes. 

As lâmpadas Aura Crystal TT Long Life são desenvolvidas e 

fabricadas de acordo com a norma IEC/EN 61167. Um controlo 

de qualidade contínuo e rigoroso assegura lâmpadas de des-

carga de alta intensidade da mais elevada qualidade.

Distribuição espectral da Aura Crystal TT Long Life
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Aura Crystal TT Long Life  | Informação Técnica
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CICLO DE COMUTAÇÃO (11h ligado, 1h desligado)

HORAS DE FUNCIONAMENTO TAXA DE FALHA

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)

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

Manutenção Lumínica Aura Crystal TT Long Life 
Ciclo de comutação de 12h (11h ligado, 1h desligado)
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Aura Light Portugal, Avenida 29 de Agosto, 268B, 2705-869 Terrugem  
(Sintra), Portugal, info@auralight.pt,  www.auralight.pt

D

L

COMPRI. (L)
(max)

DIÂMETRO(D) 
(max)

TT 35 W/830 155 38

TT 50 W/830 153 38

TT 70 W/830 153 38

TT 100 W/830 205 46

TT 150 W/830 205 46

TT 250 W/830 248 46

TT 400 W/830 272 46
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Nº 
ARTIGO

TIPO TEMP. 
COR
(K)

REPROD. 
CROMÁTICA

Ra

FLUXO 
LUMINOSO 

(lm)

EFICÁCIA 
LUMINOSA

(lm/W)

Ø  
(mm)

COMPRIM. 
MÁX
(mm)

COMPRIMENTO
DO CENTRO 

(mm)

SUPOR
TE

CLASS. 
ENERGÉ-

TICA

UNI/ 
EMBALA-

GEM
(pcs)

     Aura Crystal TT Long Life, Tubular transparente

510121 TT 35 W/830 3000 ≥ 80 3400 97 38 155 97-107 E27 A+ 12

510122 TT 50 W/830 3000 ≥ 80 4500 90 38 153 97-107 E27 A+ 12

510123 TT 70 W/830 3000 ≥ 80 6500 93 38 153 97-107 E27 A+ 12

510124 TT 100 W/830 3000 ≥ 80 9500 95 46 205 127-137 E40 A+ 12

510125 TT 150 W/830 3000 ≥ 80 13500 90 46 205 127-137 E40 A+ 12

510126 TT 250 W/830 3000 ≥ 80 24500 98 46 248 153-163 E40 A+ 12

510127 TT 400 W/830 3000 ≥ 80 39000 98 46 272 170-180 E40 A+ 12

A Crystal TT pode ser encomendada com a cor 942 (4200 K, CRI ≥ 90), numa encomenda mínima de 500 unidades e com um prazo de entrega superior.

Sujeito a alterações. Para a versão mais recente deste folheto visite por favor www.auralight.pt/products. 18-12-2015


