
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

   

  

 

 

 Our Products 
Agent in Vietnam 

 Brighter Lighting 

 

 

Facts and figures about Aura Light group 
 

•               Head Office in Stockholm, Sweden. 

•               Production facilities in Karlskrona, Sweden 

•               Over 270 employees. 

•               Turnover €70 M. 

•               Subsidiaries in China, US, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Portugal, Sweden, Spain and the UK. 

•               Besides the subsidiaries there are local sales teams active in several countries and we a partner network around the world. 

•               Customers are primarily in Retail, Hospitality, Industrial, Healthcare, Office, Public Sector and Government 

•               Our customers are Coca-Cola, DHL, Tefal, Tetra Pak, SAAB, Whirlpool, JCDecaux, EU Parliament, Dutch Railways, Milano metro 

 

 

“We provide 
lighting solutions 
that are smart, 
sustainable, 
economical and  
long lasting” 
 

Aura Light 

GIA TAM CONSULTING AND  TRADING CO., LTD. 
 
Office: 6A, 124 Dien Bien Phu St., Dist. 1, HCMC, VN 
Phone: +84 8 38205022 
Email: thomas@g82asia.com 
Webpage: g82asia.com 

mailto:thomas@g82asia.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aura Light - Long Life Products                                                                                                                

 

Aura Ultimate T8 Long Life  
 

• Tri-phosphor lamp with very good color rendering and very good service life as well as an extremely low lamp 
 failure rate. • Sets the bar for products with an extended lifetime. • When the lamp is operated with an electronic 
 ballast the service life is 70,000 hours. • It is designed for applications such as production areas, warehouses, 
 airports, sign lighting, tunnel lighting and street lighting. 

 
Aura Supreme T5 Long Life 
 

• Aura Supreme Long Life is a tri-phosphor lamp with very good color rendering and ideally suited in applications 
where high-quality, energy-effective lighting is required. • The service life of the lamp is 48,000 hours operated        

   with electronic ballast (warm start). • Aura Supreme Long Life is designed for indoor applications such as  
general

 
industrial premises, public areas, retail, car parks and offices.

 
 

Aura Thermo T5/T8 Long Life 
 

• Aura Thermo Long Life is a tri-phosphor lamp with very good color rendering designed especially for environments 
where the temperature is low. • The unique construction contains a Aura Supreme Long Life fluorescent lamp    
cased in an outer glass tube of Ø 26 mm • This lamp is designed for applications such as sign lighting, tunnel  
lighting, car parks, refrigerated counters, cooling cabinets and frozen storages. 

 
Aura Super EX T8 Long Life 
 

• Aura Super Ex Long Life is a tri-phosphor lamp with good color rendering with a special single pin cap Fa6 for use  
in explosion proof areas. • Operated with a special electronic ballast (cold start) this T8-lamp has a service life  
of 36,000 hours. • The lamp is designed for applications such as oil rig platforms, refineries, chemical  
productions. 

 
Aura Protector T5/T8 Long Life 
 

• Aura Protector Long Life is tri-phosphor lamps with very good color rendering covered in a FEP plastic 
protector film. • The lamp is developed for areas that are subject to special safety requirements for protection             

                                      
 
of production of sensitive products such as food processing industry, other industrial productions plants                                                        
(e.g. chemical, paper manufacturing), laboratories,

 
sports facilities and museums.

 
 

 
Aura Reflector T5/T8 Long Life 
 

• Aura Reflector Long Life is tri-phosphor lamps with very good color rendering. • The lamp is  developed for                                                   
use in applications where a sufficient level of light has to be available relying only on the lamp itself. • Either  
through direct light, but in some applications also with indirect reflection. • The design with an integrated  
horizontal reflecting layer inside an outer glass tube can offer up to 60% more light in certain directions,                                                         
for instance when there is no reflector in the luminaire. • This lamp is designed for applications such as sign                                           
 lighting, cold stores, outdoor lighting, car parks and industrial facilities.  

 
Aura (HPS) Sodinette Long Life 
 

• Aura Sodinette Long Life is a high pressure sodium lamp with a color temperature of 2100  K and a color           
rendering index, Ra 25. • It is a beneficial choice in areas with high poles or difficult access to luminaires or                 
where a stop to replace lamps is expensive. •  With magnetic ballast and separate ignitor the lifetime for                    
Aura Sodinette Long Life is 48,000 hours (12 hours switching cycle.  • Operation with specifically designed 
electronic ballasts is possible, also dimming according to the defined lighting levels of the electronic ballasts. 
• It is designed for street lighting, tunnel lighting, public lighting, car parks, sport and industrial lighting. 

 
Aura Crystal TC/TT Long Life 
 

• Aura Light has developed the first real Long Life metal halide lamp. • It is an efficient and sustainable light                       
source for professional applications. • The twin arc technology creates the longest lifetime on the market. •  
It more than doubles the lifetime of standard products and has a lifetime of 43,000 hours (average), 30,000                   
hours (10% mortality), or seven years. • The lamp is designed to be used in street lighting, city centers,                        
pedestrian areas and other applications where high quality white light is important. 

Aura Ultimate T8 Long Life 
 

• Đèn huỳnh quang 3 phổ có độ hoàn màu rất tốt, tuổi thọ cao cũng như độ hư hỏng cực thấp • Thiết lập  
tiêu chuẩn cho các sản phẩm có tuổi thọ kéo dài •Khi đèn hoạt động với chấn lưu điện tử, tuổi thọ là  
70,000 giờ • Đèn được thiết kế cho các ứng dụng như khu vực sản xuất, nhà kho, sân bay, chiếu sáng  
bảng hiệu, đường hầm và đường phố. 

 
Aura Supreme T5 Long Life 
 

• Aura Supreme Long Life là đèn huỳnh quang 3 phổ có độ hoàn màu rất tốt và hoàn toàn lý tưởng khi sử dụng  
tại những nơi yêu cầu ánh sáng chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng •Tuổi thọ của đèn là 48,000 giờ hoạt 
động với chấn lưu điện tử (khởi động nóng) • Aura Supreme Long Life được thiết kế cho các ứng dụng trong 
nhà như khu công nghiệp tổng hợp, khu  vực công cộng, bãi đổ xe và văn phòng. 

 
Aura Thermo T5/T8 Long Life 
 

• Aura Thermo Long Life là đèn huỳnh quang 3 phổ có độ hoàn màu rất tốt được thiết kế đặc biệt cho các môi  
trường nhiệt độ thấp. • Cấu tạo độc đáo gồm đèn huỳnh quang Aura Thermo Long Life được bọc trong ống  
thủy tinh bên ngoài Ø 26 mm • Đèn này được thiết kế cho các ứng dụng như chiếu sáng bảng hiệu,  
đường hầm, bãi đỗ xe, quầy đông lạnh, tủ lạnh và kho đông lạnh. 

 
Aura Super EX T8 Long Life 
 

• Aura Super Ex Long Life là đèn huỳnh quang 3 phổ có độ hoàn màu rất tốt với đui đèn chấu đơn đặc biệt  
Fa6 để sử dụng tại những khu vực chống cháy nổ. • Hoạt động với chấn lưu điện tử đặc biệt (khởi động lạnh),  
đèn T8 này có tuổi thọ 36.000 giờ.  • Đèn được thiết kế cho các ứng dụng như giàn khoan dầu, nhà máy lọc  
dầu, sản xuất hóa chất. 

     
Aura Protector T5/T8 Long Life 
  

• Aura Protector Long Life là đèn huỳnh quang 3 phổ có độ hoàn màu rất tốt được bao phủ bởi màng bảo vệ 
 bằng nhựa FEP. • Đèn được thiết kế cho các khu vực có yêu cầu an toàn đặc biệt để bảo vệ việc sản xuất các  
sản phẩm nhạy cảm như công nghiệp chế biến thực phẩm, các nhà máy sản xuất công nghiệp khác (ví dụ sản 
 xuất hóa chất, giấy), phòng thí nghiệm, cơ sở thể thao và viện bảo tàng. 

 
Aura Reflector T5/T8 Long Life 
 

• Aura Reflector Long Life là đèn huỳnh quang 3 phổ có độ hoàn màu rất tốt. • Đèn được thiết kế để sử dụng  
tại những nơi chỉ dựa vào ngọn đèn để có độ sáng đầy đủ. • Có thể sử dụng ánh sáng trực tiếp, nhưng trong  

một số ứng dụng cũng sử dụng phản chiếu gián tiếp. • Thiết kế với lớp phản chiếu theo chiều ngang tích hợp  

bên trong ống thủy tinh ngoài cùng có thể tăng độ sáng thêm 60% theo một số hướng nhất định, ví dụ khi  
không có chóa phản chiếu trong bộ đèn. • Đèn này được thiết kế cho các ứng dụng như chiếu sáng bảng hiệu, 
kho lạnh, chiếu sáng ngoài trời, bãi đỗ xe và các khu công nghiệp. 

 
Aura (HPS) Sodinette Long Life 
 

• Aura Sodinette Long Life là đèn cao áp Natri với nhiệt độ màu 2100 K và chỉ số hoàn màu, Ra25. • Đây là lựa 
chọn hữu ích tại các khu vực có cột đèn cao hoặc khó tiếp cận bộ đèn hoặc chi phí ngừng để thay bóng đèn rất  
đắt. • Với chấn lưu từ và bộ kích đèn riêng biệt, tuổi thọ của Aura Sodinette Long Life là 48.000 giờ (chu kỳ  
chuyển mạch 12 giờ). • Hoạt động với chấn lưu điện tử được thiết kế riêng biệt cũng có thể tạo độ mờ theo  
mức độ chiếu sáng được xác định của chấn lưu điện tử.  • Đèn được thiết kế để chiếu sáng đường phố,  
đường hầm, chiếu sáng công cộng, bãi đỗ xe, chiếu sáng thể thao và công nghiệp. 

 
Aura Crystal TC/TT Long Life 
 

• Aura Light đã thiết kế đèn halogen kim loại có tuổi thọ dài thật sự đầu tiên. • Đây là nguồn sáng hiệu quả và  
bền vững cho các ứng dụng chuyên nghiệp. • Công nghệ hồ quang đôi giúp đèn có tuổi thọ lâu nhất trên thị 
 trường. • Đèn có độ bền gấp đôi các sản phẩm tiêu chuẩn và có tuổi thọ 43.000 giờ (trung bình), 30.000 giờ  
(tỷ lệ hư hỏng 10%), hoặc 7 năm. • Đèn được thiết kế để sử dụng chiếu sáng đường phố, trung tâm thành phố,  
khu vực đi bộ và các ứng dụng khác, nơi cần có ánh sáng trắng chất lượng cao. 

Aura Light – Sản phẩm đèn tuổi thọ cao 


