
Aura Miniature Long Life
Lâmpadas fluorescentes para iluminação de emergência

AURA MiniAtURe LOnG L iFe

A Aura t5 Miniature é uma lâmpada fluorescente t5 (16 mm 

de diâmetro) de pó trifósforo Long Life com uma excelente 

reprodução cromática e uma longa duração, desenvolvida para 

o uso em luminárias de emergência convencionais, de acordo 

com a norma en 1838. 

O tempo de vida útil, para uma lâmpada com um ciclo de 

comutação de 24 h, uma taxa de mortalidade de 10% e uma 

depreciação lumínica de 20%, é de 20,000 horas, sendo a lâm-

pada utilizada com um balastro eletrónico (arranque a quente) 

ou com um balastro magnético com arrancador. 

esta lâmpada foi concebida para iluminação de emergên-

cia interior, como em parques de estacionamento, retail e 

aeroportos. Outras aplicações incluem a iluminação de halls e 

escadas, expositores, embarcações e autocaravanas.

•  Custos de manutenção reduzidos.

•  Long Life reduz os custos de manutenção em dois terços.

•  Maior controlo dos custos de substituição.

Aplicações:

•  Iluminação de emergência para

   - parques de estacionamento

   - centros comerciais

   - aeroportos

• Iluminação de átrios

•  Vãos de escada

•  Iluminação de tarefas

•  Expositores

•  Embarcações

•  Autocaravanas
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Aura Miniature Long Life, T5 Ø 16 mm, Suporte G5

454684 6W 840 Branco Frio 4000 320 53 212 A 30

454884 8W 840 Branco Frio 4000 450 56 288 A 30

454984 13W 840 Branco Frio 4000 950 73 517 A 30

descrição geral

A Aura Miniature Long Life é uma lâmpada fluorescente t5 

(16 mm) Long Life desenvolvida para luminárias de emergência 

convencionais. É a combinação de uma longa duração e uma 

taxa de falha muito baixa, proporcionando um controlo de cus-

tos e tornando mais fácil a substituição de lâmpadas conjunta. 

A substituição conjunta de lâmpadas fluorescentes propor-

ciona um controlo otimizado dos custos operacionais e um 

nível de luz uniforme. Por motivos económicos e ambientais 

a Aura Light recomenda a substituição conjunta de lâmpadas 

fluorescentes Long Life.

tecnologia Long Life

A Aura t5 Miniature Long Life é desenvolvida tendo como base 

a nossa patente de proteção catódica. este design torna pos-

sível a criação de uma lâmpada fluorescente única com uma 

duração excepcional aliada a uma proteção inovadora contra 

o sobreaquecimento. A depreciação lumínica é minimizada 

através da camada de proteção no interior do tubo.  

tempo de vida

O ciclo de comutação padrão numa aplicação de emergência 

convencional, de acordo com a norma en 1838, é de 24 horas. 

O tempo de vida útil da lâmpada é definido por uma taxa de 

mortalidade de 10% e uma depreciação lumínica de 20%.  

Informação técnica

A gama Aura Miniature Long Life foi concebida para funcionar 

tanto com um balastro magnético com arrancador (como 

específicado ieC/en 60081) como com um balastro eletrónico 

(de preferência com arranque a quente). 

esta lâmpada foi desenhada e testada para funcionar num 

ciclo de comutação de 24h de acordo com a norma en1838.

A Aura t5 Miniature é uma lâmpada de pó trifósforo com 

uma alta restituição de cores (Ra 85), disponível na tempera-

tura de cor Branco 840.  

garantia Long Life

A Aura Light garante uma vida útil 20.000 horas (Balastro 

magnético + Arrancador e balastro eletrónico com arranque 

a quente) para a Aura Miniature Long Life em instalações que 

cumpram com as normas em vigor.

A Aura Miniature Long Life é desenvolvida e fabricada em 

conformidade com a norma ieC/en 60081. Contínuos proces-

sos de controlo de qualidade asseguram a qualidade de topo 

das lâmpadas fluorescentes. 

Para informações mais detalhadas visite o nosso site ou 

entre em contato com o seu representante Aura Light.

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


