
Gør det nemt  
at arbejde  
med LED'er
Engang skulle alle pærer specificeres i henhold til den energi,  
de forbruger. Jo højere energiforbrug, jo mere lys udsendte de  
– hvilket betød, at de ville lyse stærkere. 

Dette er nu meget sværere at måle, fordi LED'er har reduceret 
energiforbruget, så det er bedre at sammenligne det relative lys (lumen), 
der bliver udsendt fra en enhed, i stedet. Vores tjekliste kan hjælpe dig 
med den rette overgang fra glødepærer eller lysstofrør til LED-lamper.

Lumen eller watt?
Lysstofrør effekt Omtrentlig lumen

Kompakt 11 W 640

Kompakt 22W 1440

Kompakt 2D 16 W 1050

Kompakt 2D 28 W 2100

Kompakt 2D 38 W 2850

Lige T5 14 W 1200

Lige T5 35 W 3300

Lige T5 49 W 4450

Lige T8 18 W 1350

Lige T8 36 W 3350

Lige T8 58 W 5200

Glødelampe effekt Omtrentlig lumen

25 W 230-270

35 W 250-280 (spotlys) 
390-410

40 W 440-460

50 W 330-400 (spotlys)

60 W 800-850

75 W 1000-1100

100 W 1500-1600

 Hvad er farvegengivelsesindeks? 

Farvegengivelsesindekset (CRI) er en skala fra 0 til 100, der måler, hvordan 
farver ser ud under en lyskilde sammenlignet med dagslys. En aflæsning på 
100 angiver, at farverne ser ud, som de ville gøre i naturligt sollys.

Så CRI 90+ lamper er f.eks. ideelle til belysning på museer og afdelinger med 
kvalitetskontrol, hvor nøjagtighed er meget vigtigt. 

  Dæmpbart vs. ikke-dæmpbart lys

Ikke alle lyskilder er dæmpbare, så det er værd at undersøge, hvis 
dette er et krav. Der findes også nogle traditionelle lysdæmpere,  
der ikke fungerer med lysdioder, hvilket betyder, at lysdæmperne 
skal opdateres. At bruge en dæmpbar lampe ved 90-95% effekt, 
kan give betydelige besparelser, uden det fører til stor reduktion af 
lysniveauet.

   Farvetemperatur

Her beskrives det lys, der leveres af en lyskilde. Det måles i grader Kelvin (K) 
på en skala fra 1.000 til 10.000. Du kan f.eks. vælge en farvetemperatur for at 
påvirke et lokales stemning:

2.700K – dette er et varmt hvidt lys, velegnet til steder, hvor stemning er vigtig, 
f.eks. i boliger og restauranter.

4.000K – udsender et køligt hvidt lys, som er velegnet til kontorer, 
produktionsområder, gange, toiletter og udendørs lamper.

6.000K – denne belysning er velegnet til kommercielle og industrielle områder.

  Strålevinkel

Strålevinklen for en lyskilde er den vinkel, hvormed lys spredes eller udsendes. 
Lyskilder kan varieres i den effektive strålevinkel, så de kan bruges til 
forskellige formål.

     Nødbelysning

Udtrykkene "vedvarende drift" eller "nøddrift" kan somme tider være 
forvirrende. Nødbelysning skal konfigureres enten som:
Nøddrift: Belysningen aktiveres kun, når strømmen afbrydes
Vedvarende drift: Belysningen er altid aktiveret og forbliver tændt,  
når strømmen afbrydes

     Montering

Sørg for at vælge den korrekte fatning, når du vælger din lyskilde. Figurerne 
nedenfor viser nogle af de fatningstyper, du kan støde på:

B15 B22 E14 E27 GU10 MR11 MR16 
(GU 5.3)

GY6.35 T5/T8
RØR


