
Säkrare
Aura Strike är Auras kompletta serie elektroniska säkerhetständare. 

Tändarnas inbyggda säkerhetssystem slår automatiskt bort utbrända 

lampor och eliminerar den brandfara som uppstår när blinkande lysrör 

inte vill starta. Därmed undviker man risken för kortslutning och över-

hettning av arma turen eller i tändarna.

Strikefamiljen tillhör de få elektroniska tändare på marknaden som 

uppfyller kraven för säkerhetsstandard IEC/EN 61347-1-2 och prestan-

dastandard IEC/EN 60927.

Skonsammare
Auras elektroniska säkerhetständare förvärmer lysrörselektroderna för 

att ge en pålitlig och skonsam varmstart. Lysrören tänds omedelbart, 

efter max två sekunder – och man slipper garanterat irriterande blink-

ningar. 

Heltäckande
Genom att sända en välavvägd tändpuls vid varje tändtillfälle hindrar 

säkerhetständarna all överflödig energiförbrukning och ”sparar” lys-

rören. Tändningsslitaget – det största hotet mot ett lysrörs livslängd 

– minskar avsevärt när lysrören tänds snabbare. Säkerhetständarna 

passar i alla miljöer och täcker alla behov.  De ersätter samtliga 

”snabbtändare” och konventionella glim tändare och har en livslängd på 

minst tio år. 

LONG LIFE LIGHTS Konceptet Long Life Lights inrymmer ljuskällor med extra lång livslängd.  Kon-

ceptet är ett resultat av innovativ produktutveckling och rigorös kvalitetskontroll. För 

våra kunder innebär den unika livslängden att ljuskällorna inte behöver bytas så ofta vilket 

leder till reducerade underhållskostnader. Produkterna inom konceptet blir därför en investering 

för våra kunder och för miljön. Inom ramen för konceptet Long Life Lights utvecklas, tillverkas 

och säljs produkter som lysrör och glödlampor.

Aura STRIKE
den elektroniska säkerhets-
tändaren för säkrare tändning



Speciella egenskaper
De elektroniska tändarna lämpar sig för snabb och skon-

sam tändning av lysrör. Genom förvärmning av lysrörselek-

troderna varm startas lysrören och tänds inom två sekun-

der, utan blinkningar. Tändarna är också anpassade till den 

ökade tändningsfrekvensen som blir följden när exempelvis 

närvarodetektering används. Förbrukade lys-

rör kopplas ur efter 8-10 startförsök, vilket eliminerar 

brand risken och störande blinkningar. Tändarna arbetar 

inom temperaturområdet +5°C till +75°C, Cool Strike -40°C 

till +50°C.

Utseende
Aura Power Strike – är transparent

Aura Cool Strike – är isblått skimrande

Aura Twin Strike – är gröntransparent

Aura Mini Strike – är bruntransparent

Aura Quick Strike – är gultransparent

Livslängd
Samtliga tändare har en livslängd på minst 10 år och klarar 

upp till en miljon tändningar. Antalet tändningar inverkar 

därför sällan på tändarens livslängd.

Användningsområden
Start av lysrör med konventionell eller lågförlustreaktor 

220-240 V. 

Aura Power Strike är baständaren för de flesta inomhus-

miljöer och är genom sitt tändförlopp lämplig för större 

lysrörsparker som tänds och släcks med hög frekvens, t 

ex för grupper med automatisk närvarostyrning. Den bästa 

elektroniska tändaren i vårt sortiment för tändning av lysrör 

18-65 W, kompaktlysrör 18-36 W TCL och 28 W T2D i 

induktiv singelkoppling. 

Aura Cool Strike är tändarseriens verklige ”hårding”. Den 

är exklusivt utvecklad för extremt tuffa och kalla miljöer och 

tänder tryggt lysrör vid 40 minusgrader! 

Aura Twin Strike är en elektronisk säkerhetständare att 

använda för serie- och singelkopplade lysrör 15-18 W. 

Användningsområdet omfattar också singelkopplade lys-

rör 15-18 W med nätspänning 110-130 V.  

Aura Mini Strike är tändaren för mindre ljus källor och nöd-

belysningar, miniatyrlysrör 4-13 W, kompaktlysrör 10, 13, 

18 W och 2D lysrör 10-21 W. 

Aura Quick Strike är den modifierade versionen av Auras 

elektroniska säkerhetständare ”ESS”. Den används för 

lysrör 18-65 W och tänder på max en halv sekund! Används 

normalt ej vid närvarostyrning.

Utnyttja vårt kunnande
Du är alltid välkommen att kontakta våra experter i 

belysnings frågor. De hjälper dig med tips om hur du får den 

bästa belysningen och gör kalkyler som visar den bästa 

ekonomiska lösningen för din anläggning.

Aura Light AB. Box 508, 371 23 Karlskrona. Tel: 0455-785 00. Fax: 0455-267 17.  

Ordertel: 020-32 30 30. Orderfax: 0455-130 34. Ordermail: order@auralight.se www.aura.se Tr
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Singelkoppling med parallellkompensering (induktiv koppling) Seriekoppling med parallellkompensering (induktiv koppling)

Startförlopp Aura Strike 
elektroniska säkerhetständare

Startförlopp 
konventionell glimtändare

 Power Strike E 79 022 04 441589 25/500 st  

 Cool Strike E 79 022 05 441592 25/500 st  

 Twin Strike E 79 022 06 441590 25/500 st   

 Mini Strike E 79 022 07 441591 25/500 st  

 Quick Strike E 79 022 08 441588 25/500 st 
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