En inspirationsbroschyr från Ljuskultur

LED för belysning
inom- och utomhus

LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik,
som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra
lösningar än vi har kunnat göra tidigare. LED har flera unika och spännande egenskaper. Själva ljuskällan
är extremt liten vilket möjliggör en helt ny design av
belysningsarmaturer. Genom att använda LED är det
möjligt att mycket exakt styra ljuset. Vi kan enkelt välja och variera ljusfärg. Tekniken uppför sig också annorlunda än de konventionella ljuskällorna.
I denna broschyr beskriver vi egenskaperna hos LED.
Vi visar också hur LED-tekniken kan användas i ett
antal olika, idag vanligt förekommande, belysningsapplikationer. I slutet av broschyren finns en fördjupningsdel, där den som är intresserad kan lära sig mera
om tekniken bakom LED.

Några fördelar med LED
• Med LED har man möjlighet att
optimera ljusflödet i en armatur
så att det anpassas till rekommenderade ljusnivåer för olika
belysningsapplikationer. Detta
betyder att man inte överdimensionerar belysningen och kan
maximera energibesparingen.
•F
 ör applikationer där man kan
tillgodogöra sig en lång livslängd är LED oftast det bästa
valet. Det gäller dock att välja
rätt produkter då livslängden
för LED inte per automatik är
50 000 timmar.
•L
 ED erbjuder ett UV- och
IR-fritt ljus, som är en önskad
egenskap i vissa sammanhang,
t.ex. vid belysning av känsliga
föremål på muséer.
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•L
 ED tänder direkt med 100 %
ljus.
•L
 ED ger 100 % ljus vid låga temperaturer, till skillnad mot lysrör
och kompaktlysrör. En positiv
egenskap i alla typer av utomhusanläggningar.
•D
 ynamiska belysningslösningar
efterfrågas allt oftare. Det kan
gälla antingen en varierad ljusfärg eller olika färger. Med LED
och anpassade driftdon kan
man på ett enkelt sätt åstadkomma detta.
•L
 ED erbjuder miljövänliga belysningslösningar. Dels därför att
energianvändningen kan minimeras, dels därför att LED inte
innehåller kvicksilver.

•F
 ärgspridning och färgstabilitet
ska redovisas för LED-armaturer. Genom att välja armaturer
med liten färgspridning kan
man med LED göra belysningslösningar där man inte kan
uppfatta ljusfärgskillnader mellan enskilda armaturer och där
denna egenskap behålls under
livslängden.
•M
 ed LED kan man idag få en excellent färgåtergivning med Ra
> 90 med ett högt ljusutbyte.
•L
 ED-ljuset kan, med anpassade
driftdon, regleras/dimras på
ett enkelt sätt med bibehållen ljuskvalitet. Med rätt teknik
leder detta till energibesparing,
förlängd livslängd samt en ökad
belysningskomfort.
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applikation inomhus

Kontor och
korridorer
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Korridorer är ofta integrerade med kontorslandskapen och man
kan tillgodoräkna sig ljuset från intilliggande ytor.
Ett storkontor där belysningen är orienterad till arbetsplatserna.
FOTO: lasse eklöf

Exempel på kontor där man skapat bra omfältsljus, som är ett
krav enligt den senaste standarden.

LED möjliggör ny och kreativ armaturdesign.

Krav på ett avbländat och
kontrollerat ljus

Många varianter för de olika kraven i
kontorsmiljön

För kontorsarbetsplatsens belysning är det ex-

LED-armaturer är enklare att anpassa efter den

tra viktigt att undvika bländning. Välj en LED-ar-

önskade spridningsvinkeln och det önskade av-

matur, där optik och reflektorer är optimerade

ståndet som ska belysas, än armaturer med t.ex.

för att ge exakt rätt spridning och avbländnings-

kompaktlysrör. Tidigare var man begränsad av

vinkel med bästa ljuskvalité.

kompaktlysrörens få ljusflödesvarianter och dess

Enligt den senaste standarden finns det krav

normalt breda ljusfördelning. Det är också enkelt

på det så kallade omfältsljuset, det vill säga att

att hitta små LED-armaturer, som är lätta att döl-

det ska finnas ljus även runtom arbetsplatsen,

ja alternativt placera närmare sitt föremål, utan

inte bara på arbetsytan. Belysning av vertikala

att för den skull störa känslan i rummet. Med hjälp

ytor är viktigt, både för upplevelse, funktion och

av LED-tekniken är det alltså lättare att få ljuset

komfort.

precis där man vill ha det.
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FÄRGSTABILITET viktigt för stora ytor

LED kan ge lägsta livscykelkostnaden för kon

Färgstabiliteten, dvs. skillnaden i färgtemperatur

torsapplikationer. Med den senaste tekniken har

och intensitet mellan armaturer i samma rum, är

man även möjligheten att styra färgtemperatu-

viktigt att tänka på vid belysning av hela stora

ren och därmed upplevelsen av rummet på ett

väggpartier. Enheten som används för att ange

nytt, spännande sätt, genom dynamiskt ljus. Dy

färgtoleransen och spridningen i ljusfärg heter

namiskt ljus ökar välbefinnandet för de som vis-

MacAdam. Ju högre MacAdam-värdet är desto

tas i rummet.

större spridning. För att försäkra dig om en jämn
belysning av stora vita väggpartier är det viktigt

Lätt att dimensionera

att MacAdam-värdet av armaturerna inte över-

LED-armaturer finns i en mängd olika effekter.

stiger MacAdan3 SDCM.

Detta gör den optimal för kontorsmiljöer, som
ofta består av olika typer av utrymmen där det
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Ljusutbyte och ljusstyrning

också finns olika behov av ljus. Allt från mycket

LED är en mycket effektiv ljuskälla och kan i

låga nivåer till relativt höga nivåer. LED-arma-

de flesta fall ersätta både kompaktlysrörs- och

turer är lätta att anpassa till att komma så nära

T5-lysrörslösningar. LED är lätt att ljusreglera

rekommenderade ljusnivåer som möjligt. Detta

och ger därför en låg extra investeringskostnad

bidrar i sin tur till minimal överdimensionering.

för ytterligare energibesparingsmöjligheter, ge-

I en kontorsmiljö har belysningen långa driftsti-

nom t.ex. närvarostyrning och dagsljusstyrning.

der och står på under många timmar på dygnet.

LED-armaturer ger heller inte lysrörets upplev-

Här kommer LED-ljuskällans långa livslängd väl

da färgförändring vid låga nivåer.

tillpass.

I korridorer kan man skapa effekter som ger rummet en
extra dimension.

FOTO: Mikael Silkeberg

Olika delar av kontoret har olika ljusbehov.

Färgstabiliteten är en mycket viktig faktor vid belysning av stora
ljusa ytor.

Korridorer

Att tillåta spilljus från armaturerna är viktigt i

Korridorer är idag ofta integrerade i kontors-

korridorer för att öka vertikalbelysningen. Verti-

landskapen och belysningen kan ofta lösas med

kalbelysningen bidrar till att man ser varandras

väldigt låga installerade effekter, eftersom man

ansikten bättre t.ex. och därmed underlättar

kan tillgodoräkna sig ljuset från kontorsbelys-

kommunikationen mellan människor.

ningen. I korridorer kan man därför istället fokusera på att skapa effekter som ger rummet en

För korridorbelysning är utbudet av LED-arma-

extra krydda.

turer mycket stort idag.
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applikation inomhus

Skola

Bra belysning är speciellt viktigt i en skolmiljö,
för att ge de bästa förutsättningarna för lärandet och skapa trivsel.
Högsta effektivitet med anpassad
elförbrukning
LED-armaturer har hög effektivitet och kombi
nerade med smarta ljusstyrningslösningar er
bjuder de ett mycket bra alternativ till de tra
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LED-armaturer finns i en mängd olika effekter
för skolans varierande miljöer, där man har behov av allt från låga till relativt höga ljusnivåer.
Små armaturer kan lätt fällas in i exempelvis undertaken, utanför räckhåll för skadegörelse.
Kylning torkar ut luften och förbrukar mycket
onödig energi. Genom att välja en belysnings-

ditionella lysrörslösningar, som är vanliga i ut

lösning med LED minskar behovet av kylning,

bildningslokaler.

vilket bidrar till en bättre inomhusmiljö.

Skolans olika lokaler har olika ljusbehov.

Vertikalbelysning i korridoren är viktig för att underlätta kommunikationen.

Påverkan på studieresultat

Downlightlösningar med LED utklassar motsva-

Högre vertikalbelysning än normalt, samt möj-

rande med kompaktljuskällor och kan betala sig

ligheten att styra färgtemperaturen av ljuset kan

inom något år. Då de flesta LED-armaturer för

enligt forskning höja elevernas prestationsnivå.

korridorer är försedda med ljusreglerbara drift-

Med LED-lösningar med ljusstyrning är detta

don förordas alltid att man integrerar närvaro-

enklare att uppnå på ett ekonomiskt försvarbart

styrning och utnyttjar exempelvis s.k. korridor-

sätt än med andra belysningstekniker.

funktioner, för att spara energi.

Vertikalbelysning viktigt för
kommunikationsytor

Skolsalar kräver ett avbländat och
kontrollerat ljus

I skolans korridorer, samlingsrum och andra

För skolsalar är det extra viktigt att undvika

kommunikationsytor är det viktigt att kunna se

bländning. Även med extremt små ljuskällor som

varandra. Speciellt väl utvecklade LED-arma

LED-ljuskällan kan man idag skapa både små

turer ger det värdefulla spilljuset, som förser

och storytiga armaturer där optik och reflekto-

våra ansikten med jämn och bra belysning utan

rer är optimerade för att ge exakt rätt spridning

för stora kontraster. Wallwashers, som belyser

och avbländningsvinkel med bästa ljuskvalité.

väggar, ger ett indirekt ljus tillbaka till rummet

Standarden för arbetsplatsens belysning har

som ett välbehövligt och bra stöd för eventuella

idag speciella krav för det så kallade omfältslju-

närliggande kontorsarbetsplatser.

set. Det ökar komforten och därför är det viktigt
att i ett klassrum belysa även väggar och tak.
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applikation inomhus

Trapphus

foto: Ole Jais

LED minskar underhållsbehovet och
ökar tryggheten

minskat antal slocknade ljuskällor bidrar dessutom till ökad känsla av trygghet för de boende.

LED-armaturer är ideala för trapphus då de har
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en betydligt högre energieffektivitet än kom-

vertikalt ljus viktigt för tryggheten

paktlysrörsarmaturer, som hittills varit den vanli-

LED-armaturerna fungerar utmärkt vid de ljusnivå

gaste lösningen. Trots relativt korta drifttider kan

er som används i trapphus. Med dagens lins- och

styckbyten av slocknade ljuskällor vara en stor

prismateknologi kan man skapa ljusfördelningar

kostnad för ett bostadsbolag. LED-ljuskällans

för att även ge ljus vertikalt. Vertikalt ljus i män

långa livslängd minskar behovet av styckbyten

niskors ansikten underlättar kommunikationen

och därmed också underhållskostnaderna. Ett

mellan människor och skapar trygghetskänsla.

LED-armaturer tänder direkt och livslängden påverkas inte av
antalet tändningar och släckningar.

Med LED kan man på ett enkelt sätt ta fram trappans form och
öka säkerheten på trappstegen.

En integrerad belysning i byggkonstruktionen är möjlig tack
vare de små dimensionerna och den långa livslängden.

Tänder direkt vid närvarostyrning
En belysningslösning med närvarostyrning sparar
energi och skapar trygghet i trapphus. Livslängden
på LED påverkas inte av antalet tändningar och
släckningar, vilket är fallet med kompaktlysrör. Vid
närvarostyrning ger LED 100 procent ljus direkt
vid tändning – en ytterligare fördel framför kom-

”En släckt ljuskälla som
inte behövs för tillfället
är det mest energi
smarta alternativet.”

paktlysrör.
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applikation inomhus

Kommunikationsytor

FOTO: lasse eklöf
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Stora ytor med behov av bra ljusnivåer

Kommunikationsytor kan kräva också relativt

I anläggningar som t.ex. flygplatser, som idag

höga belysningsnivåer och en lösning som inte

är en knytpunkt för kommunikationer med ge-

drar onödig energi och som kräver så lite un-

nomströmning av ett stort antal människor, är

derhåll som möjligt. Till detta passar LED myck-

kommunikationsytorna nästan hela anläggning-

et bra med sitt utmärkta ljusutbyte (lumen/W)

en. Det handlar om platser med mycket rörelse,

och långa livslängd.

orientering och möten. Den här typen av lokaler
kräver en bra belysning och till detta är LED fö-

Kommunikationsytor inte bara för
transport

redömlig med sin goda färgåtergivning.

I dagens moderna anläggningar används i stort
sett alla ytor på ett flexibelt sätt. Detta gäller

I en ett köpcentrum kan man välja lägre ljusnivå på kommunikationsytorna för att inte konkurrera ut butikernas belysning.

även kommunikationsytor som ofta används för
att, som t.ex. i en skola, läsa läxor, möta kompi-

Flygplatser är ett exempel på där man kan tillgodogöra sig
den långa livslängden och minskade behov av underhåll.

sar eller bara för att koppla av. Detta ställer krav
på ljuskvalitet och flexibilitet som LED, med sin
utmärkta färgåtergivning och kontrastrika ljus

Med färgat LED-ljus kan man skapa
olika spännande scenarier.

kan erbjuda.
LED-armaturer finns i många olika effekter, vilket gör det möjligt att skapa den ljusnivå man
önskar, även om man har kravet att ljuset ska
vara mycket jämnt fördelat.
Långa drifttider
LED-ljuskällan passar med sin långa livslängd
på upp till 50 000 timmar alldeles utmärkt att
använda för att belysa kommunikationsytor,
där ljuset många gånger är tänt hela dagarna
och i vissa fall till och med dygnet runt.
LED-ljuskällan som representerar den digitala
ett ljusstyrningssystem kan man därför enkelt
energioptimera sin LED-ljusanläggning och
uppnå en mycket stor energibesparing.

FOTO: Mikael Silkeberg

tekniken är som gjord för att ljusregleras. Med
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applikation inomhus

Butik

Olika ljusfärger framhäver olika
typer av material och produkter

I en bilaffär kan man dra nytta av detta, t.ex. ge-

I en butiksmiljö är det viktigt att kunden kan

lens färg upplevs på samma sätt i butiken som

uppleva färger på produkterna på ett så verklig-

ute i dagsljuset. Man behöver inte köra ut bilen

hetstroget sätt som möjligt. Det finns lysdioder

för att se vilken färg den har.

nom att välja ett dagsljusliknande ljus så att bi-

som har en utmärkt färgåtergivningsförmåga
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och är därför idealiska för butiker. De finns dess-

LED skonsam för produkterna

utom i många olika ljusfärger, från väldigt varmt

Lysdiodens UV-fria ljus är också att föredra när

till mycket kallt ljus. Oavsett ljusfärg återger lys-

man belyser olika produkter som kläder, tyger

dioden färger mycket bra.

eller motsvarande där man riskerar blekning.

LED-lister är enkla att integrera i hyllor
och utställningsmontrar.

I en butiksmiljö är det viktigt med ett ljus som visar produkterna
i sina riktiga färger.

Många sätt att använda i en
butiksmiljö
För en butiksmiljös olika behov finns många olika typer av LED-armaturer. Med downlights kan
man skapa en allmänbelysning, med strålkastare
accentbelysning och skyltfönsterbelysning. Tack
vare sina små dimensioner är ett bra användningsområde för LED i butiker också integrerad
hyllbelysning och monterbelysning, för att lyfta
fram utvalda produkter.
Stor energisparpotential med LED
LED är även, tack vare sin långa livslängd och
låga energianvändning, idealisk för butiken. I
många butiker finns en enorm energibesparingspotential som kan uppnås genom ett utbyte av
den traditionella butiksbelysningen mot en lösning med LED. Med LED kan man klara sig med
en energianvändning som är bara en tredjedel
jämfört med dagens traditionella butiksbelysning. Eftersom LED avger betydligt mindre värme än traditionell butiksbelysning minskar också behovet av kylning, som annars ofta krävs i
en butiksmiljö.
Butiksbelysningen har ofta långa drifttider och
här kan man dra nytta av LED-ljuskällans långa
livslängd och driftssäkerhet.
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applikation inomhus

Hotell och
restaurang

FOTO: lasse eklöf

LED en ljuskälla med perfekt
färgåtergivning

trivsam stämning, medan reception och konfe-

I hotell och restaurangmiljö är ljuskällans förmå-

att skapa atmosfärer som passar in här.

rensrum kan belysas med ett neutralvitt ljus, för

ga att återge färger så korrekt som möjligt extra
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viktig. Andra egenskaper som gör LED optimalt

LED en flexibel ljuskälla

för miljön i hotell och restaurang är att den finns

För att skapa en bra ljussättning i en hotell- och

i olika färgtemperaturer. Detta ger variation till

restaurangmiljö krävs det att man använder mån

belysning i de olika typerna av utrymmen. Hotell

ga olika ljusbilder från accentljus till bredstrålan

rum och restauranger kan exempelvis belysas

de allmänljus. LED-ljuskällans extremt kompakta

med ett varmvitt ljus för att skapa en varm och

mått gör den idealisk för att styra ljuset. Med oli-

foto: Ulf Celander
foto: Johan Elm

FOTO: lasse eklöf

Hotell- och restaurangmiljön har många olika typer
av rum som kräver olika belysning och ljusnivå.

ka reflektorer eller optik kan man därför skapa i
stort sett vilken ljusbild man önskar.
LED är både energiekonomisk och enkel att ljusreglera.
Lång livslängd och många effekter
LED-armaturer har mycket lång livslängd och
finns i många olika effekter. Detta gör dem opti
mala för hotell och restaurangmiljö där man har
ljusmiljöer med allt från mycket låga nivåer till relativt höga nivåer. Långa drifttider är också vanligt i dessa miljöer och då kommer LED-ljuskällans långa livslängd väl tillpass.
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applikation inomhus

Kultur

LED sparar konsten, energin och miljön

Om man ersätter halogenstrålkastare med LED-

LED passar särskilt bra för belysning av käns-

strålkastare kan man spara ca 90 procent energi.

liga föremål på museer tack vare sitt nästin-

LED-strålkastarnas låga energiförbrukning gör

till UV- och IR-fria ljus. Ytterligare fördelar för

det enklare att skapa temperaturstabila rum vil-

museisammanhang är att LED går att få med

ket är mycket viktigt för bevarandet av viss konst.

mycket bra färgåtergivning och är enkelt att
styra så att man får ljuset exakt där man vill ha
det, en fördel när man vill lyfta fram speciella
föremål.
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Håller färgtemperaturen vid
ljusreglering
LED-ljuskällan är enkel att ljusreglera och behåller sin ljuskvalité, färgtemperatur och färgåter-

foto: Johan Elm

LED-belysning är idealisk
för att lyfta fram konst- och
museiföremål.

givningsegenskaper vid ljusreglering. Här har
LED-ljuskällan en stor fördel jämfört med, t.ex.
halogenglödlampan, som får en varmare ljus-

Genom att använda armaturer med olika spridningsvinklar kan man skapa en spännande och varierad
belysning.

färg, när man reglerar ner ljuset.
Med LED-strålkastare med olika spridningsvinklar och ljusstyrkor kan man på ett varierat sätt
lyfta fram olika museiföremål.
Lång livslängd minskar behovet av
underhåll
LED-armaturernas långa livslängd är också en
fördel ur underhållssynpunkt. Byte av ljuskällor
kan vara både tidskrävande och svårt på muséer
där armaturerna ofta är högt placerade. I samband med ljuskällebyte finns dessutom en risk
att man av misstag riktar om armaturerna, så
att de inte längre belyser föremålen på det sätt
som var meningen från början. Ytterligare arbete krävs då för att rikta tillbaka dem.
LED-ljuskällans energieffektivitet och långa livslängd skapar förutsättningar för mycket låga
driftkostnader.
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applikation inomhus

Industri- och
produktionslokaler

20

Ökad produktivitet med hjälp av ljus

Vertikalt ljus viktigt i en lagerlokal

På en industriarbetsplats är det viktigt med en

Med dagens lins- och prismateknik för LED-ar-

bländfri belysning, som ger tillräckligt med ljus

maturer kan man skapa idealiska ljusfördelning-

för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett

ar för att se ljuset på de vertikala ytorna i en lo-

säkert sätt, och samtidigt minimera risken för att

kal. Detta är ofta speciellt viktigt i en lagerlokal.

göra fel. I denna typ av lokal är takhöjden ofta

Ett exempel på möjlig ljusfördelning är att man

mycket hög, vilket kräver höga ljusflöden från

tillgodoser kraven på belysning av de vertikala

takarmaturerna. Här passar LED-ljuskällan med

ytorna utan att överbelysa gångar, där kraven

sin långa livslängd, sitt höga ljusutbyte och en

på belysningsstyrka oftast är betydligt lägre.

mycket bra färgåtergivning.

Den långa livslängden hos LED bidrar till minskade underhållskostnader i industrilokaler.

Lång livslängd minskar behovet av
underhåll

Närvarostyrning med ljusnivå från 0 procent till

Den vanligen förekommande höga takhöjden och

kaler och ger maximal energibesparing. (Lysrör

svåra åtkomsten, på grund av maskiner som står

regleras normalt i denna applikation ned till minst

i vägen, innebär ofta höga underhållskostnader i

10 procent.)

produktionslokaler. Här kan den långa livslängden
hos LED minska underhållskostnaderna och göra
att det väger över till fördel för LED vid valet.

100 procent direkt passar speciellt bra i lagerlo-

Att ljuset tänds till 100 procent direkt vid tändning, även vid låga temperaturer, är en viktig
egenskap även vid t.ex. portar/lastkajer där

Styrning

man har en kall omgivning under stora delar

Stora produktionslokaler har ofta dagsljusinsläpp

av året. Begränsning av drifttider vid ytor med

och här bör man utnyttja LED-armaturernas ofta

automatiserad tillverkning är enkelt att erhålla

inbyggda ljusreglerbara don för dagsljusstyrning.

med LED-armaturer.

21

applikation inomhus

Garage

Effektivare än lysrörslösningarna

mycket långa och en lösning med utbytbara

För ett parkeringsbolag är låga drift- och under-

LED-moduler och möjlighet till styrning via när-

hållskostnader viktiga och därför passar LED-ar-

varokontroll är att föredra. Det ger en energiop-

maturer bra här. De drar mindre energi och har

timerad lösning i denna miljö.

längre livslängd än motsvarande lysrörsarmatu-

Vertikalt ljus skapar trygghetskänsla

rer. Det senare medför att dyrbara ljuskälleby-
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Trygghet är en mycket viktig aspekt i en gara-

ten och behov av avstängning av parkeringsytor

gemiljö och det vertikala ljuset bidrar till att man

minskar.

lättare ser andra människors ansikten, vilket un-

LED-armaturerna fungerar utmärkt vid de ljus-

derlättar kommunikationen mellan människor.

nivåer som krävs i garage. Drifttiderna är oftast

Så försök att välja lösningar, som inte enbart ger

Vertikalt ljus bidrar till trygghetskänslan och kommunikationen.

Den långa livslängden på LED bidrar till minskade underhållskostnader i ett garage.

ljus horisontellt i golvnivå. Vinsten med bra ver-

gre ljusflöde i kalla omgivningstemperaturer. En

tikalbelysning är så pass hög att det snabbt kan

ytterligare fördel med LED-tekniken är att den

löna sig i form av nöjdare kunder. Med dagens

fungerar bra för ljusreglering i kalla omgivning-

lins- och prismateknik kan man skapa idealiska

ar och tänder direkt även i minusgrader. Detta är

ljusfördelningar för LED-armaturer för att ge det

en stor fördel jämfört med lösningar med lysrör,

viktiga vertikala ljuset.

som fungerar mindre bra vid ljusreglering i kalla

Bra funktion för ljusreglering i kalla
omgivningar

omgivningar. I kombination med närvarostyrning
tänder LED direkt för att ge 100 % ljus.

En mycket positiv egenskap som LED har är att

Armaturer med LED är även mindre känsliga för

den blir ännu mera effektiv och ger ett ännu hö-

de vibrationer, som kan förekomma i ett garage.
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Fasadbelysning

FOTO: Ole Jais
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Med färgat och dynamiskt ljus kan man
skapa levande fasadbelysning.

Det finns olika belysningsprinciper för belysning av fasader.
Antigen genom att integrera belysningen i själva fasaden eller
belysa fasader med LED-strålkastare.

LED förändrar fasadbelysningen

Driftkostnader inkluderar även underhållskost-

LED-tekniken har inneburit möjligheten att ska-

nader som kan vara särskilt viktiga för denna typ

pa betydligt mindre och mer effektiva armaturer

av belysning. Här är det LED-ljuskällans långa

än tidigare, vilket ger stora fördelar vid belys-

livslängd med sina driftsäkra egenskaper som

ning av fasader. I fasadsammanhang bidrar LED

står för den höga besparingspotentialen.

också med sin höga effektivitet, höga flexibilitet,
ny design samt bra funktion i kyla.
LED ger möjligheten att belysa på ett nytt sätt
och skapa identitet åt en fasad även nattetid.
Extremt låg energianvändning med små LED-ar-

LED ger ny form av ljusplanering
Små LED-armaturer integrerade i fasaden kan lätt
reducera eller t.o.m. eliminera ljusspill och skapa
ljuseffekter på ett väldigt energieffektivt sätt.

maturer och styrsystem gör att effekten mot-

De optimala optiska egenskaperna hos en bra

svarande en hårtork kan räcka för att ljussätta

LED-armatur, som normalt kombineras med en

en hel skyskrapa.

intelligent positionering av armaturerna, fulländar detta faktum.

Låg driftskostnad och enkel att
kontrollera

Ljusstyrning

LED har inte bara möjlighet att erbjuda den läg-

Med hjälp av ljusreglering kan fasadljuset anpas-

sta energianvändningen, den är även enkel att

sas till mörker och dagsljus.

kontrollera. Kontrollmöjligheterna över ljusflöde,
spridningsvinkel, avskärmning och färg kan göras i stort sett oändligt.
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bro

En ljuskälla som gillar kyla och
mörker

svåråtkomliga ställen. Den långa livslängden bi-

LED passar särskilt bra i utomhusapplikationer

merar risken för att skada armaturens packningar

då den fungerar utmärkt i kyla. LED-armaturer

och försämra kapslingsklassen.

drar dessutom till färre ljuskällebyten, vilket mini-

finns i ett nästan obegränsat antal olika effekter,
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från orienteringsarmaturens några få tiondels

LED ger förutsättningar till mångfald

watt till den kraftfulla strålkastarens flera hund-

Med LED-ljuskällor skapar man mångfald och

ra watt. Den långa livslängden och driftsäkerhe-

flexibilitet. LED-ljuskällan går enkelt att ljusreg-

ten gör det möjligt att placera LED-armaturer på

lera så man kan styra belysningsstyrkan efter

Driftsäkerheten och den långa livslängden hos LED är en av fördelarna när man belyser broar. Båda egenskaperna bidrar också
till minskade underhållskostnader.

Tack vare sina små mått är LED-armaturer lätta att integrera i
brokonstruktionen.

hur mörkt det är ute eller hur mycket ljus man

så för färgat ljus utan att man behöver använda

behöver för stunden. LED-ljuskällans utmärkta

ljusslukande färgfilter. För den som vill skapa ett

färgåtergivning och olika effekter gör det också

dynamiskt eller färgat ljus finns LED-armaturer

möjligt att använda denna till all belysning, från

med RGB- och RGBW-teknik.

de små orienteringspunkterna till de kraftfulla
strålkastarna som belyser exempelvis en bros pyloner.
LED-ljuskällan går att få i många olika färgtemperaturer från varmvit till dagsljus. LED finns ock-
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FOTO: Ulf Celander

Gröna rum

foto: Johan Elm

Integrerade LED-lister
i räcken är ett smidigt
sätt att belysa utomhus.

FOTO: lasse eklöf

LED-strålkastare skapar en effektfull belysning i gröna rum.

LED en ljuskälla perfekt för
utomhusbruk

Färg och färgtemperaturer

LED är som gjord för att användas utomhus. Den

turer och färger vilket gör det möjligt att skapa

skapar en ljuskvallitet som få andra ljuskällor har.

många effektfulla ljussättningar i våra gröna rum.

LED-ljuskällan finns i många olika färgtempera-

Bra avbländade, relativt små armaturer, gör installationen nästan osynlig både på dagen och

Högt ljusutbyte och små effekter

natten, vilket oftast är en fördel. LED mår bra av

Tack vare LED-ljuskällans effektivitet och att den

kyla och dess långa livslängd gör att man und-

finns i många olika effekter, kan man dimensione-

viker problem, som man annars lätt kan skapa

ra sin utomhusanläggning och skapa precis den

vid lampbyte om packningar eller annat skadas,

ljusnivå man behöver utan onödig överdimensio-

med fuktproblem som följd.

nering. Man är inte låst till några få och ofta för
stora effekter, som tidigare konventionella ljuskällor erbjudit, då man ofta utomhus i förhållande till

Med LED-strålkastare och globos och små markinfällda armaturer kan man skapa spännande mönster på markytor.

inomhus arbetar med betydligt lägre ljusnivåer.
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Park, gångoch cykelvägar

LED en idealisk ljuskälla för låga
omgivningstemperaturer och långa
drifttider
LED passar särskilt bra till utomhusapplikationer
då den fungerar alldeles utmärkt i kyla. När det
gäller park-, gång- och cykelvägar har LED också den fördelen att den finns tillgänglig i varierande ljusflöden, som gör att man kan optimera
ljusflödet för den aktuella applikationen. Med
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konventionella ljuskällor kan detta vara svårt.

LED erbjuder därför en stor energibesparings
potential.
Den långa livslängden hos LED – 50 000 timmar
– kan också till fullo utnyttjas vid belysning av
park-, gång- och cykelvägar, då man här ofta
räknar med en årlig brinntid på 4 000 timmar,
och att armaturerna, med stor sannolikhet, kommer att användas i 20 – 25 år.

FOTO: lasse eklöf

En stark trend inom utomhusbelysning är användandet av vitt
ljus med bra ljuskvalitet.
Den långa livslängden hos LED kan till fullo utnyttjas vid belysning av park-, gång- och cykelvägar.

Vitt ljus

befintliga anläggningar, utan kompletteringar av

För närvarande finns det en stark trend mot

installationen. LED passar utmärkt för detta och

ökad användning av vitt ljus med bra ljuskvalitet

besparingen blir nästan 50 % större jämfört med

vid utomhusbelysning. Egenskaper som enkelt

konventionella ljuskällor, då besparingen nästan

går att skapa med LED. Helt klart kan detta be-

är linjär, vilket inte är fallet med konventionella

traktas som ett kvalitetslyft framför allt när det

urladdningslampor. Man bör dock alltid kontroll-

gäller belysningen i städer och tätorter.

era att det inte finns förhållanden som gör att

Fördelarna med vitt ljus med bra kvalitet är både

nattsänkning är olämplig, och som en grund-

att det återger omgivningen på ett attraktivt sätt

förutsättning kan ses att trafikförhållandena blir

och att man tack vare ljusets spektrala fördelning

mindre komplicerade under natten.

upplever omgivningen som ljusare. En varning
dock för att utnyttja det senare för att frångå re-

Underhåll

kommendationer för belysningsnivåer, som bl.a.

Underhållsfrågan är viktig, och väljer man en ar-

återfinns i regler för ”Vägars och gators utform-

matur med LED vet man nästan säkert att den

ning”, framtagna av Trafikverket och SKL.

förväntade användningstiden kommer att vara
så lång att man kommer att behöva byta både

Styrsystem

LED-moduler och driftdon minst en gång. Det är

Någon form av styrsystem för att minska energi-

därför viktigt att förvissa sig om att ersättnings-

användningen är idag en självklarhet i nya belys-

moduler kommer att finnas tillgängliga och att

ningsinstallationer. Det finns allt från avancera-

utbytet är rimligt enkelt.

de centrala system, som kan mäta och styra det
mesta, till enkla armaturbundna lösningar som
är enkla att använda vid utbyte av armaturer i

Att välja en armatur med hög IP-klass (skyddsklass) minskar nedsmutsningen inuti armaturen
och kan minska behovet av underhåll/rengöring.
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armaturdata för led-armaturer
Idag finns det internationella
produktstandarder som bl.a.
fastlägger hur LED-armaturer
ska mätas och redovisas på
ett enhetligt sätt. Fördelarna med en enhetlig redovisning är att det blir möjligt att
jämföra LED-armaturer från
olika tillverkare på ett riktigt
och rättvist sätt. Marknadens
aktörer vet då också vad de
ska be om för information från
alternativa leverantörer för att
kunna göra riktiga jämförelser.
Armaturdokumentationen
ska – minimum – innehålla
nedanstående fotometriska
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och elektriska parametrar.
Mätningarna ska göras med
en komplett armatur försedd
med det driftdon som hör till
armaturen, och vid en omgivningstemperatur, Tamb, på
25ºC då värdena stabiliserats.
• Armatureffekt
• Armaturljusflöde
• Armaturljusutbyte
• Korrelerad färgtemperatur
• Färgåtergivningsindex
• Ljusfärgstolerans
•	Nominell livslängd
• Driftdonsbortfall
• Ljusfördelning
För ytterligare information
hänvisas till Belysningsbran-

schens redovisningsmall –
Ljusamallen – som finns tillgänglig på www.ljuskultur.se
Från komponentprestanda till armaturprestanda
Den tekniska utvecklingen
på LED-området är väldigt
snabb och olika tillverkare av
LED-komponenter informerar
regelbundet om nya toppnoteringar när det bland annat
gäller livslängder och ljusutbyte. Uppgifterna baseras så
gott som alltid på laboratoriemätningar vid optimala driftförhållanden, och det finns
normalt ingen anledning att

KOMPONENTLUMEN VS ARMATURLUMEN

100%
80%
70%

Laboratorievärden för
bästa LEDchips kall vit med Ra70

RÄKNEEXEMPEL: OM MAN HAR ETT
LED-CHIP MED ETT LJUSUTBYTE PÅ 130
LM/W BLIR ARMATURLJUSUTBYTET CA
65–70 LM/W

130 lm/W

EJ KOMMERSIELLT TILLGÄNGLIGA PRODUKTER

Bra kommersiellt tillgängliga LED-chip

KOMERSIELLT TILLGÄNGLIGA PRODUKTER

Korrigering
av ljusfärg
och färgåtergivning
3 000 k /
Ra70

60%
50%
40%

Korrigering
för drifttemperatur
25°C > 85°C

Driftdonsförluster

65–70 lm/W
Verkningsgraden på armaturens optik

MAN KAN GROVT RÄKNA MED ATT ENDAST 50 % AV LED-CHIPPETS LJUSFLÖDE TILL GODOGÖRS I EN FÄRDIG ARMATUR.

betvivla dessa uppgifter. Problemet uppstår om man, helt
felaktigt, sätter likhetstecken
mellan dessa komponentprestanda och armaturprestanda, vilket tyvärr fortfarande
händer alltför ofta.

FOTO: lasse eklöf

Det som ska styra valet av
LED-armaturer till en belysningslösning är armaturens
prestanda, och för dessa finns
idag en redovisningsmall –
Ljusamallen – framtagen av
Belysningsbranschen, som
är baserad på internationella
produktstandarder.
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Belysningsplanering med led
Belysningsplanering med LED-armaturer skiljer
sig en del från belysningsplanering med konventionella armaturer. I detta avsnitt kan du läsa om
några viktiga skillnader.

LED-armaturer är idag enkelt
att göra beräkningar med.
Men även om beräkningen
av belysningsstyrka (lux) och
bländtal (UGR) resulterar i
identiska värden kan rumsupplevelsen och komforten
ändå skilja sig markant i ett
rum belyst med LED, jämfört
med konventionell belysning.
Att belysningsplanera och
beräkna ljus med LED-armaturer kräver ofta en speciell
omtanke kring andra aspekter
än det vanligast förekommande begreppen som belysningsstyrka och bländtal.
Den tredje utgåvan av skriften
Ljus & Rum är anpassad efter
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de nya förutsättningarna med
förhöjda krav på bland annat
ökad vertikalbelysning.
Ljusfördelning och
spilljus
Konventionella armaturer har
en ljusfördelning som oftast
ger en hel del spilljus medan många LED-armaturers
ljusfördelning ofta är mera
precis. Vertikalbelysningen
blir ofta lidande med vissa
typer av LED-armaturer, då
de utnyttjar mer direktljus än
konventionella för att ge så
hög effektivitet som möjligt.
Eftersom spilljus och vertikalbelysning är viktiga bidrag till

en bra kommunikation mellan människor och en positiv
rumsupplevelse, är det viktigt
att man vid ljusplanering med
LED-armaturer tänker extra
på detta.
Det finns flera lösningar. Spillljuset och vertikalbelysningen
från LED-armaturer kan ökas
genom att utnyttja någon
typ av lins- eller prismateknik
samt att använda reflektorer
som ger en högre vertikalbelysning. Armaturplaceringen
spelar också en viktig roll.
Problemet med för ”fläckvis”
belysning där mörka ytor
uppträder kan minskas genom att placera LED-armatu-

foto: Johan Elm

rerna närmare varandra.
Ett provmontage av en belysningslösning, oavsett applikation är att rekommendera
för att försäkra sig om ett bra
resultat.
Bländning
Bländning är den kanske viktigaste aspekten att ta extra hänsyn till. Att titta i en UGR-tabell för att ta reda på om en
LED-armatur är bländande
fungerar tyvärr inte. Anledningen är att UGR är ett beräknat
medeltal på bländning i ett
rum med exakt jämt fördelade
armaturer som normalt inte

existerar, medan en LED-armatur kan avge en väldigt hög
luminans i en enstaka, specifik
vinkel, utan att ens synas i det
angivna UGR-värdet. Använd
istället exempelvis luminanstabellen eller diagrammet i armaturens ljusdatafil som tydligare
visar verkligheten.
Bibehållningsfaktor
Bibehållningsfaktorer påstås
ofta vara ett problem. Det är
dock inte så komplicerat att
bestämma en relevant och
korrekt bibehållningsfaktor,
eftersom det handlar om principer som vi redan använder
med andra produkter.

I Sverige vill vi ofta undvika
överdimensionering av belys
ningsanläggningar, och förenk
lar genom att använda rela
tivt höga generella bibehåll
ningsfaktorer för olika typer av
konventionella ljuskällor. För
LED-armaturer avråds från att
använda generella bibehållningsfaktorer och istället räkna
fram den korrekta faktorn för
aktuell applikation. Detta är
viktigt eftersom det är stora
kvalitetsskillnader mellan olika
LED-armaturer på marknaden. Skall man trots det ändå
använda en generell faktor så
följ LJUSA mallen som finns på
Ljuskulturs hemsida.
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Styr- och regler
Drift- och styrdon
För att fungera kräver LED
ett driftdon. Många LEDarmaturer levereras idag med
inbyggda driftdon, men i vissa
fall är armaturerna konstruerade för att användas med
separat monterade driftdon.
I sådana fall är det viktigt att
följa tillverkarnas rekommendationer för val av driftdon
och välja don med exakt samma prestanda för att behålla
LED-armaturens egenskaper.
Allmänt att tänka på vid
val av LED-driftdon
• Livslängden bör vara anpassad till applikationen med ett
högst förväntat bortfall på <
0,2 % per 1 000 timmars drift.
•L
 ED-armaturens systemeffekt (W), anges av armaturtillverkaren, och skall vara så
låg som möjligt.
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•K
 ontrollera LED-driftdonets
effektfaktor. Man bör välja
LED-driftdon med en så hög
faktor som möjligt, helst l>
0,9.

• LED-driftdonet ska vara anpassat till den omgivning den
ska monteras i. Vet man till
exempel att den verkliga omgivningstemperaturen är 45°C
(exempelvis i ett undertak)
måste man välja ett driftdon
som är godkänt för detta. Det
kan också finnas krav på viss
IP-klass i installationen.
•L
 ED-driftdon kan ha en
hög startström i förhållande till sin totala effekt. Det
är därför viktigt att inhämta korrekt information om
startströmmen för att på så
sätt korrekt kunna dimensionera automatsäkringar.
Startströmmen är också
viktig att känna till för att
kunna välja rätt styrutrustning som t.ex. rörelsevakt
eller skymningsrelä.
Att tänka på vid val av armatur med inbyggt driftdon
I många fall är armaturerna
konstruerade med inbyggt
driftdon som säkerställer att

man har korrekt teknisk prestanda.
I detta fall bör man kontrollera så effektfaktorn helst
överstiger l> 0,9, samt att
systemeffekten är låg.
Att tänka på vid val av
armatur med separata
driftdon
I många fall är armaturerna
konstruerade för att användas tillsammans med separata driftdon. Alla armaturer är
utvecklade med ett specifikt
don för att erhålla dokumenterad prestanda. Vid val av annat
driftdon är det viktigt att man
väljer ett driftdon med motsvarande egenskaper för att
armaturens prestanda inte skall
försämras. Att välja det billigaste LED-driftdonet blir nästan
alltid en förlustaffär på sikt.
Olika driftdonstyper
De två vanligaste typerna av
driftdon är:
•K
 onstant spänning: t.ex.
8, 10, 12 eller 24 V. Med den-

na variant parallellkopplas
LED och dimensioneringen
styrs av den totala effekten.
•K
 onstant ström: t.ex.
350 mA, 500 mA, 700 mA, 1
050 mA eller 1400 mA. Med
denna variant seriekopplas
LED och dimensioneringen
styrs av den maximala sekundärspänningen.
Att tänka på vid ljusreglering
LED lämpar sig för ljusreg
lering och kan regleras med
driftdon anpassade för detta,
s.k. dimdon. Ljusreglering
med rätt teknik leder till
energibesparingar, förlängd
livslängd samt ökad belysningskomfort. De dimbara
LED-driftdonen som rekommenderas använder antingen
en teknik som kallas puls
viddsmodulation (PWM),
alternativt strömreduktion,
som ibland även kallas ampli
tudmodulering (AM).
Ljusnivån kan styras på flera
olika sätt och med ett bra

driftdon resulterar det i att:
•L
 ED-modulen drivs alltid enligt sin specifikation.
•L
 ED-ljuskällans färgtemperatur påverkas inte av ljusregleringen.
•L
 jusnivåerna kan anpassas till ögats känslighet s.k.
logaritmisk ljusregleringskurva.
Tekniken kan också användas
för att ljusreglera olikfärgade
LED separat efter färg (t ex
röda, gröna och blå LED), och
man kan på ett enkelt sätt
därmed skapa färgspel och
blanda färger.
För att förebygga upplevt
flimmer från LED som är avsedda för ljusreglering med
PWM drift (pulsviddsmodulering) bör ljuspulsfrekvensen
från driftdonet inte understiga 300 Hz vid reglerad ljusnivå.
Styrgränssnitt
Ett dimbart LED-driftdon bör
ha ett digitalt styrgränssnitt
såsom fasimpuls, DSI, DALI el-

ler DMX. Ibland används även
analoga gränssnitt som
t.ex. 1–10 V. Nackdelen med
ett analogt styrsystem är
att vid större installationer
kan styrsignalen/spänningen
variera vilket resulterar i olika
ljusnivåer på de LED-armaturer som ska ljusregleras.
Som regel kan nämnas att
DMX är lämpligt att använda för snabba färgväxlingar
(RGB) för till exempel effektoch scenbelysning medan DSI
och DALI är mer lämpligt som
styrsignal för allmänbelysning
(vitt ljus).
Fasimpuls lämpar sig för in
stallationer där enkel och
kostnadseffektiv ljusstyrning
önskas.

OBS! Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att det inte alltid
är full kompatibilitet mellan olika
fabrikat.
För mer information se broschyren
”Värt att veta om ljusstyrning” som
finns tillgänglig på ww.ljuskultur.se
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Färgåtergivning och färgstabilitet
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Färgåtergivning, Ra-index
Ljuskällor med ett kontinuerligt spektrum har per definition en perfekt färgåtergivning. LED, och övriga
ljuskällor, har däremot mer
eller mindre stora defekter i
sin förmåga att återge färger.
För att kunna redovisa dessa
ljuskällors färgåtergivningsförmåga har CIE tagit fram
en metod där färgåtergivningsförmågan kan mätas och
redovisas med ett Ra – index.
Skalan är från 0 till 100, där
100 är bästa möjliga.
Den vanligaste metoden, och
den som används i alla internationella produktstandarder,
bygger på jämförelse av återgivningen av åtta standardiserade färger, R1 – R8, mellan
testljuskällan och en idealisk
färgåtergivare med samma
färgtemperatur.
När det gäller LED har metoden kritiserats bl.a. för att det
blir samma ”minuspoäng” om
en färg återges mer mättad

som om den skulle återges
mindre mättad. En konsekvens av detta är att ljuskällor
och LED med samma Ra-index kan återge färger olika.
En annan invändning är att
det bara är 8 omättade färger som används. Denna
invändning kom från LED-tillverkare då vitt ljus skapades
med RGB-teknik, som i viss
utsträckning förstärkte återgivningen av mättade röda,
gröna och blåa färger. Den
upplevda färgåtergivningen
upplevdes då ofta som mycket bättre än det beräknat
Ra-indexet. För att eliminera
denna invändning redovisar
vissa tillverkare, som komplement, ett Ra-index baserat på
återgivningen av 14 standardiserade färger, R1 – R14, där
R9 – R14 är mättade kulörer.
Ibland t.o.m. kompletterat
med R15. Denna metod, som
inte används i internationella
produktstandarder, ger mer
information om hur mättade
färger återges men måste

ses som en icke obligatorisk
tilläggsinformation.
Kritiken mot Ra-index har
startat tankar kring en alternativ metod för att redovisa
färgåtergivningsförmågan.
CIE har idag en aktiv arbetsgrupp som ska utreda frågan
och förhoppningsvis komma
med ett alternativt förslag.
Om detta förslag kommer att
omfatta samtliga ljuskällor
eller bara LED återstår att se.
CQS, COLOR QUALITY SCALE
Ett exempel på alternativ
metod är Color Quality Scale
(CQS) som tagits fram av The
National Institute of Standards and Technology i USA,
och som förs fram som ett alternativ till en ny standard för
mer korrekt redovisning av
den faktiska färgåtergivningen. En skillnad mellan denna
metod och Ra-index är att
mer mättad färgåtergivning
stället ”belönas” då det är
mer i linje med testpersoners
uppfattning.
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Faktum kvarstår att produkters
redovisning kommer att bygga
på metoden med ett Ra-index
baserat på 8 testfärger, och att
man vid ljusplaneringen visuellt bör bedöma hur tilltänkta
LED påverkar miljön.

det inte med att ange en korrelerad färgtemperatur kelvin
(K) med toleransen ± kelvin
(K) eftersom metoden inte
fångar upp skillnader i y-led
i färgtriangeln, och är därför
otillräcklig som kvalitetsparameter. Som komplement har
man därför börjat ange färgtoleranser för LED med storheten SDCM (Standard Deviation of Color Matching) som
karaktäriserar ljusets kvalitet
vad beträffar färgskillnader.
SDCM representeras av ellipser i färgtriangeln, som har
olika storlek beroende på var
de befinner sig. Metoden är
gammal och utvecklades re-

Färgtoleranser - SDCM
Våra vanligaste ljuskällor har
vi lärt oss att använda genom
många års erfarenhet, och det
fungerar ganska bra i praktiken att arbeta med endast
en korrelerad färgtemperatur.
När det gäller LED är situationen annorlunda. Med de
metoder som används i praktiken för att kvalitetssortera
LED, så kallad binning, räcker
Y
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dan 1943 av David MacAdam,
vilket förklarar att man ibland
talar om MacAdam-ellipser.
Storleken av ellipserna är
proportionella mot färgskillnaderna.
Exempel på tolkning av SDCM:
Ett lågt värde, t.ex. 3 SDCM,
indikerar liten färgspridning
och skillnader mellan enskilda
dioder går ej att se. Som en
jämförelse kan nämnas att ett
T5-lysrör har en färgspridning
på 4 SDCM. Ett högt värde,
t.ex. 7 SDCM, indikerar större
färgspridning och färgskillnader mellan enskilda dioder
går att se. För ett exakt värde
krävs en mätning i den aktuella armaturen. Om armaturen
är försedd med komponenter/
moduler mätta enligt standarden IEC/PAS 62717 tas detta
värde med tillräcklig noggrannhet från LED-modulens
specifikation. Färgspridningen
ska redovisas både som nyvärde och bibehållet för att man
också ska få en uppfattning
om färgspridningen över tid.
Sammanfattningsvis kan
sägas att det inte går att
redovisa exakt hur en ljuskällas ljusfärg kommer att upplevas, och säkraste sättet att
få en egen uppfattning är att
göra prov och jämförelser. En
annan sak att påminna om är
att färgtemperaturen inte har
någon koppling till ljuskällans
förmåga att återge färger.

FOTO: lasse eklöf
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LED-moduler/komponenter
Idag har armaturtillverkare möjligheten att designa sina egna LED-moduler,
eller att använda färdiga LED-komponenter från specialistföretag då de utvecklar nya armaturer.

En anledning till att designa
egna lösningar kan vara att
man inte behöver göra några
tekniska kompromisser och
får produkter som är optimerade för de egna armaturerna.
En fördel med det senare är
att armaturtillverkarna får tillgång till specialistföretagens
kompetens och det senaste
på marknaden, och själva kan
koncentrera sig på att konstruera armaturer. Utbudet på
marknaden av denna typ av
komponenter är redan idag
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stort och i takt med teknikutvecklingen växer det kontinuerligt.
Standarder finns idag när
det gäller krav på säkerhet,
prestanda och CE-märkning.
För övriga områden arbetas
det för högtryck med att ta
fram standarder. Detta arbete
tar dock tid, och för att undvika kaos och säkra en viss
standardisering redan nu har
ZHAGA skapats. ZHAGA är
ett industrikonsortium, öppet för alla, som snabbt tagit

fram industristandarder för
bl.a. elektriska och mekaniska gränssnitt. Detta betyder
att utbytbarhet mellan olika
fabrikat, både vad gäller mått,
elektrisk inkoppling och sockeltyper, förenklas och framtidssäkrar dagens LED-lösningar.
De vanligaste komponenterna
kan delas in i två kategorier
enligt nedan.
Integrerade LED-moduler
Med detta avses moduler som
är inbyggda i en armatur och

Exempel på ZHAGA-standardiserade LED-moduler
för linjära och spotlightarmaturer.

inte kan bytas ut. En försvarbar lösning om den förväntade användbara livslängden på
dioderna är längre än armaturens förväntade tekniska
livslängd.
LED-moduler för inbyggnad
Med detta avses moduler som
byggs in i armaturer och kan
bytas ut utan att armaturen
skadas. Dessa kan vara antingen företagsspecifika eller
ZHAGA-standardiserade. En
lösning som är att rekommendera om armaturens förvänta-

de tekniska livslängd är längre
än LED-modulernas förväntade användbara livslängd.
Denna lösning ger också möjlighet till ett förtida utbyte av
LED-modulen om det är motiverat av energibesparingsskäl.
LED-moduler för inbyggnad
kan indelas i två huvudgrupper. Dels LED-moduler med
inbyggda driftdon dels LEDmoduler för separata driftdon.
LED-moduler med inbyggda
driftdon kan anslutas direkt
till nätspänning och i vissa

fall är de konstruerade så
att LED-enheten är monterad i driftdonsenheten med
en ”twist & lock”-sockel och
delarna kan separeras. En
praktisk lösning som förenklar
underhållet om LED-enheten
har en kortare användbar livslängd än driftdonen.

43

foto: Johan Elm
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Framtiden för led
Som framgår av denna broschyr är LED-tekniken idag väletablerad inom belysningsområdet
och ett konkurrenskraftigt alternativ till konventionella lösningar för de allra flesta applikationer.
En så gott som total övergång till LED-lösningar
närmar sig för alla nya anläggningar. GBA (Global
Lighting Association) förutspår att LED-arma
turer svarar för mer än 95 % av armaturmarknaden i Europa år 2020. Ett gott tecken för bl.a. miljön, då den ökande energieffektiviteten hos LED-
armaturer gör att elanvändningen kan minskas.
OLED
En annan framtida belysningslösning, som det
pratas mycket om, är OLED (Organic Lighting
Emitting Diods). OLED-tekniken, som i princip
är densamma som för LED, kan skapa plana ytor
som avger ett diffust ljus genom att en ström

skickas genom ett eller flera lager av extremt
tunna halvledarmaterial.
Idag finns inget annat lämpligt material som
bärare än glas för uppbyggnaden av OLED och
det ger begränsningar av både tjockleken – ca
2 mm – och formbarheten. Forskare har redan
funnit material som både är tunnare och mera
flexibla, men det krävs några års forskning
och utveckling för att kunna tillverka dessa
OLED-paneler industriellt.
Bedömningen, när det gäller LED och OLED är
att LED långsiktigt kommer att vara lösningen
i vanliga belysningsapplikationer och att OLED
kommer med all sannolikhet att få sin användning inom specialområden. I lite speciella och
spännande applikationer, men inte som ersättare av LED-lösningar, utan mer som en parallell
lösning.
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CHECKLISTA FÖR VAL OCH JÄMFÖRELSER AV LED-ARMATURER
För att på ett korrekt sätt kunna jämföra LED-armaturer från olika tillverkare finns nedanstående
checklista med de mest relevanta frågeställningarna.

ÄMNE

KOMMENTARER

LIVSLÄNGD
Tas hänsyn till ljusflödesnedgången?
Hur redovisas livslängd?

Livslängden för LED bör anges i timmar då 70 % av
det nominella ljusfl ödet återstår. Redovisas som L70
X timmar.

Anges även driftdonets förväntade
livslängd samt bortfall?

Driftdonets förväntade livslängd bör harmoniera med
livslängden för LED-modulen. Bortfallet skall anges i
procent per 1 000 timmars brinntid.

Om en LED eller LED-modul slutar att
fungera kan den då bytas ut och i så
fall av vem?

Frågan är huvudsakligen relevant för utomhus armaturer där tiden mellan utbyte kan vara väldigt lång
(20–30 år).

Armaturer som innehåller ett flertal
LED, vad händer om en eller fler
av dessa enskilda LED slutar att
fungera?

Beroende på konstruktion kan en defekt LED innebära att hela armaturen slocknar.

LJUSKVALITET
Vad är färgtemperaturen, CCT (K)?
Anges toleranser som SDCM?
Hur stabil är den under armaturens
livslängd?
Hur bra är färgåtergivningsförmågan
(Ra)? Hur står den sig under armaturens livslängd?

Exempelvis kan varmvitt innebära olika Kelvintal hos
leverantörerna. Sämre konstruktioner eller val av LED
kan innebära att färg temperaturen skiftar kraftigt
under armaturens livslängd. Färgkvalitet och stabilitet
ska redovisas som SDCM enligt en CIE-standard på
en skala från 1–10. Ju lägre tal desto högre kvalitet. Inomhus bör värde vara ≤ 5. Utomhus räcker oftast ≤ 7.
Generellt gäller: inomhus minst 80, utomhus minst 70.
Sämre konstruktioner eller val av LED kan medföra
att Ra försämras under tiden.

EFFEKTIVITET
Hur hög är den totala effektiviteten,
d v s inkl driftdon (lm/W)? Är hänsyn
tagen till normala driftförhållanden
för armaturen?

Systemeffekt skall om möjligt vara angiven, inte bara
effekten för LED. Data skall vara angivna för driftvarm
armatur.

Anges effektfaktorn ( eller PFC)?

PFC/ bör vara ≥ 0,85. Driftdon med en lägre
effektfaktor påverkar ledningsarea och ger större
förluster i elnätet.

LJUSREGLERING
Kan armaturen ljusregleras?
Hur?

Oftast krävs att speciellt driftdon, eller en extra
dimmerenhet mellan driftdonet och LED. Tekniken
bör bygga på PWM-teknik (pulsviddsmodulation).

ÖVRIGT
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Omgivningstemperaturen, ta, runt
armaturen är avgörande för samtliga
presenterade data. Anges den?

De flesta armaturer är avsedda för omgivningstemperatur ta 25°C, d v s normal rumstemperatur, men
avvikelser förkommer såväl uppåt som nedåt.

Erbjuds ljusdata för beräkningar?
Vilken bibehållningsfaktor har använts i ev utförda beräkningar?

Exempelvis ldt-filer för ljusberäkningsprogrammet
Dialux.

Vad ingår i garantin/ansvarstiden?

Erbjuder leverantören någon form av utökat
ansvar?

Checklistan är ett levande dokument och den senaste versionen finns på www.ljuskultur.se
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