
RÄTT LJUS TILL BRF



Samtidigt blir det allt viktigare 
att hushålla med energin vilket 
innebär att vi även måste spara 
in på elförbrukningen. Det kan 
vara svårt då vi behöver ljuset 
både för att se, må bra och  
känna oss trygga. I Norden krävs 
artificiellt ljus under stora delar 
av året och därför är det viktigt 
att man väljer lösningar som 
använder mindre energi utan 
att ge avkall på ljuskvalitén. 

Många bostadsrättsföreningar 
har armaturer som suttit uppe i 
över 25 år, exempelvis armatu-
rer med glödljus eller kompakt-
lysrör. Genom att byta till ener-
gieffektiva LED-armaturer kan 
man minska energianvändning-
en avsevärt och kombineras det 
med automatisk ljusstyrning, har 
du ytterligare ett exempel på 
minskad energianvändning. 

Rätt belysning 
till bostadsrätts-
föreningar är 
viktigt för att 
skapa en trivsam, 
trygg och säker 
fastighet.
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VAL AV LJUSKÄLLA
Fler och fler bostadsrättsföreningar ser till att byta 
ljuskällor/armaturer i allmänna utrymmen för att 
spara pengar. Förutom att elkostnaden sänks så 
slipper man även kostnaden för fastighetssköta-
ren som ska byta ljuskällor varje år. Det finns flera 
olika sorters ljuskällor; glödlampa, halogen, lysrör, 
kompaktlysrör osv. Men det finns ingen ljuskälla 
som är så energieffektiv som LED-ljuskällan, utan 
att tumma på kvalité och livslängd.  

Det finns två varianter av LED-ljuskällor 
som skiljer sig en del, LED för retrofit 
(ex. E27-sockel) och inbyggd LED-mo-
dul. Retrofit-varianten är oftast en 
billigare lösning och har 15-25 gånger 
så lång livslängd jämfört med glöd-
lamporna och en femtedel av energi-
användningen. Retrofit har oftast en 
begränsning i ljusflödet. Fördelen är att 
man kan byta ut ljuskällan i befintlig 
armatur. Den andra varianten är arma-
turer med inbyggda LED-moduler. De 
är konstruerade för LED och är därför 
optimerade för denna typ av ljuskäl-
la. Dessa armaturer är effektivare och 
LED-modulerna har en livslängd som är 
minst 50 gånger så lång jämfört med 
glödlamporna och en tiondel av energi-
användningen. 

Det har tidigare varit enkelt att välja 
ljuskälla, genom att byta en befintlig  
40 W glödlampa i sin armatur med en 
ny 40 W glödlampa så fick man lika 
mycket ljus. Så är det inte idag när det 
gäller LED-ljuskällor då två produkter 
med samma effekt (watt) kan ge 
olika mycket ljus beroende på hur de 
är uppbyggda. Med de nya ljuskällorna 
kan man inte utgå från effekten (watt), 
utan man måste utgå från ljusflödet 
(lumen). Så om man ska ersätta en 
40 W glödlampa med t.ex. en LED 
retrofit ska den ha ett ljusflöde på ca 
430 lumen för att ge lika mycket ljus. 
LED-ljuskällan är fortfarande en ny 
ljuskälla där tekniken förbättras hela 
tiden. Det är viktigt att veta att det är 
väldigt stora skillnader i kvalité och pris. 
Förutom ljusflödet så finns det några 
egenskaper/värden som är viktiga att 
veta lite om.
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LJUSFLÖDE

Ljusflödet anger hur mycket ljus en 
ljuskälla/armatur ger och anges i lumen 
(lm)

Effekt:  Ljusflöde:
Glödljus
 15 W   120 lumen
 25 W   230 lumen
 40 W   430 lumen
 60 W   720 lumen
 75 W   960 lumen
100 W  1380 lumen

Kompaktlysrör
10 W   600 lumen
18 W   1200 lumen
26 W   1800 lumen
32 W   2400 lumen
42 W   3200 lumen

Lysrör T5
14 W   1250 lumen
21 W   1920 lumen
28 W   2625 lumen
35 W   3325 lumen

LJUSUTBYTE

Ljusutbyte är ett mått på hur energieffek-
tiv en ljuskälla är och anges i lumen per 
watt (lm/W). Armaturljusutbytet är ett 
mått på hur energieffektiv en armatur är. 
Idag finns det LED-armaturer med ett 
armaturljusutbyte på över 150 lm/W.
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FÄRGTEMPERATUR

Även om ljuskällor har samma färgtempera-
tur så kan de uppfattas olika, eftersom det 
inte är ett exakt värde. Hur stor färgtoleran-
sen är anges i MacAdam; SDCM (Standard 
Deviation of Color Matching). Avvikelsen i 
färg anges med ellipser på skala 0–10 där 0 
är bäst. Mellan 1 och 4 är det väldigt svårt 
att se skillnad i färg men uppåt i skalan kan 
man uppleva tydliga skillnader beroende på 
den omgivande miljön.

Färgtemperaturen beskriver hur vi uppfattar ljuset, 
varmt eller kallt. En ljuskällas färgtemperatur anges i 
Kelvin (K). Hög färgtemperatur motsvarar kalla blåak-
tiga färgtoner medan låg färgtemperatur motsvarar 
varma rödaktiga färgtoner. Färgtemperaturen hos 
glödlampor och halogenlampor ligger vanligen i områ-
det mellan 2700-3100 K. Dagsljuset kan variera allt från 
2000 K vid en soluppgång till 10 000 K vid en kall vinter-
dag. Färgtemperatur 3000 K används oftast i allmänna 
utrymmen.

FÄRGÅTERGIVNING

Färgåtergivning är ljuskällans förmåga att 
kunna återge färger. Detta redovisas som 
ett färgåtergivningsindex Ra (Rendering 
average), ju högre desto bättre. Dagsljus 
har Ra 100, dvs det högsta värdet man kan 
ha. De flesta LED-ljuskällor ligger på ett Ra 
runt 80-90.

FÄRGTOLERANS
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LIVSLÄNGD

Livslängd är en viktig parameter i de 
lokaler där det står tänt större delen av 
dygnet. En glödlampa har en medellivs-
längd på 1000 h och lysrör en livslängd 
på 19 000 h (service life). LED-ljuskällan 
har den absolut längsta livslängden allt 
från 25 000 h till ≥ 100 000 h (L70-L90).

Medellivslängd anger efter hur många 
brinntimmar som 50 % av ett visst antal 
ljuskällor fortfarande lyser. Medellivsläng-
den tar inte hänsyn till ljusnedgång.

Servicelife anger antal timmar när 80 % 
av ljuset återstår med hänsyn till både 
ljusnedgång och lampbortfall. 

L90 50 000 h innebär att 90 % av ljus-
flödet kommer finnas kvar efter 50 000 
brinntimmar.
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Många av dagens trapphus står 
tända dygnet runt eller har brytare 
med timerfunktion. Detta är inte det 
bästa alternativet då man riskerar att 
belysningen släcks innan man nått fram 
till sin dörr eller nästa strömbrytare. Att 
belysningen står tänd hela dygnet är 
varken ekonomiskt hållbart eller bra för 
miljön. Ett trapphus som har rikligt med 
fönster får antagligen tillräckligt med 
naturligt ljus utifrån och behöver därför 
inte stå tänt hela dagen. Om ljuset 
utifrån inte räcker bör trapphuset utrus-
tas med belysningsarmaturer med ljus- 
och närvaroautomatik. Bra med ljus när 
vi behöver det, och mindre eller inget 
när trapphuset står tomt. Som alterna-
tiv till att ha automatik som tänder och 
släcker kan man använda automatisk 

frånvarodämpning. Automatisk frånva-
rodämpning innebär att man har full 
belysning (100 %) när någon vistas i 
lokalen. När lokalen stått tomt en viss 
tid kommer ljuset sakta dimmas ner till 
ett grundljus (ca 10%). En viktig för-
del är att man inte blir överraskad av 
att ljuset släcks. En annan fördel med 
frånvarodämpad närvarostyrning är att 
man aldrig möts av ett mörkt trapphus 
när man kommer utifrån vilket ökar 
känslan av trygghet. Belysningsnivån i 
ett trapphus bör ligga på 100-200 lux 
och att trappstegen är väl upplysta så 
man säkert kan skilja på trappstegen. 
De flesta trapphus har postboxar på 
entréplan och där är det viktigt att man 
får ett bra vertikalljus så man enkelt 
hittar dit och kan läsa.

TRAPPHUS/ENTRÉ
I ett trapphus är det 
mycket människor i 
rörelse under morgon- 
och kvällstimmarna, när 
man är på väg till eller 
från jobbet. Mitt på 
dagen är det mindre 
aktivitet och större 
delen av natten är 
trapphuset tomt.
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REKO är en serie lågbyggda polykarbonatarma-
turer med LED-modul, vilket gör armaturen väldigt 
energieffektiv. En robust (IK10) och tålig universalar-
matur för både vägg- och takmontage. Armaturen 
finns bl.a. med dold närvarosensor, ljusreglering och 
PIR-sensor. Finns även i klass II (dubbelisolerad) vilket 
innebär att jordning till armatur ej behövs.

ORBIS, en plafond med möjligheter. Sortimentet 
omfattar fyra storlekar, 350-780 mm, samt fyra lu-
menpaket. Perfekt för allmänna ytor där man vill ha 
ett mjukt och behagligt ljus med en vacker armatur. 
Det som kännetecknar Orbis är den jämna luminan-
sen i kupan. Armaturen finns bl.a. med dold närvaro-
styrning, mikrovågssensor (NS2 och NS4) 
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SKYLINE C, är en armatur med tidlös design. Sky-
Line är det perfekta valet när man vill skapa lysande 
linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva 
rummet och dess miljö. Armaturen finns med två oli-
ka bländskydd satinéskiva eller mikroprismatisk skiva 
och pendlat eller infällt montage. Armaturen finns i 
tre valbara kulörer; svart, vit eller aluminiumstruktur. 
SkyLine C finns i singel- eller rampmontage (system). 

IP20 Ø350-780 mm

IP64/IP44 Ø335 mm

IP20 L= 580 mm eller längre

Komplett produktbeskrivning och sortiment  finns på www.ecolux.se



TVÄTTSTUGA/FÖRRÅD
Armaturer med närvarostyrning är att  
föredra då man oftast spenderar korta 
stunder i tvättstuga och förråd. Om  
någon glömmer släcka belysningen i tvätt-
stugan så släcks den automatiskt efter 
en viss tid när det inte längre är någon i 
rummet. På så sätt slipper man att tomma 
lokaler står tända. 

I en tvättstuga 
krävs en bra och 

jämn 
allmänbelysning
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DINO är en energieffektiv allroundarmatur med 
kapslingsklass IP44. Armaturen har alla de egenska-
per man kan kräva av en modern armatur för utrym-
men som förråd, garage, skyddsrum, tvättstuga m.m. 
Dino finns bl.a. med dold närvarosensor, ljusreglering 
och PIR-sensor.
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IP44 L= 590/1190 mm

Komplett produktbeskrivning och sortiment finns på www.ecolux.se

ASTRO SOFT 165 är en lågbyggd downlight 
som ger ett mjukt diffuserande ljus med hjälp av 
den opala skivan. Armaturen fungerar bra som t.ex.  
allmänbelysning.

IP54 Ø190 mm



I köket är det viktigt med bra 
arbetsbelysning på bänkytor-
na och med bra färgåtergiv-
ning. Gärna i varm färgtempe-
ratur som framhäver matens 
färger. Arbetsbelysning bör 
kompletteras med en bra 
grundbelysning i taket. Då 
önskad ljusnivå kan skilja sig 
mellan olika individer rekom-
menderas att välja armaturer 
som går att dimma.

KÖK

I lägenheten bör 
en bra 

grundbelysning 
erbjudas. 

Övrig belysning 
är efter tycke och 

smak för de 
boende. 
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BANCO är en slimmad underskåpsarmatur som 
finns i två längder. Armaturen har strömbrytare pla-
cerad på baksidan för enkel åtkomst även när den 
monteras bakom dekorlist.

ASTRO 85, är en liten downlight. Armaturen har 
en mediumstrålande reflektor och en tiltbarhet på 
±25 grader, vilket gör armaturen lättplacerad och 
passar i allt från badrum och kök till ren accentbelys-
ning. Astro 85 levereras med drivare från det väl-
kända märket Tridonic i två versioner; Phasecut (för 
användning med väggdimmer) och Dim (för digital 
styrning/impulsbrytare).

13

SNIPER D NANO är med sin eleganta design ett 
spännande inslag i rummet. Ett perfekt val när man 
vill lyfta fram detaljer i rummet. Armaturen har en 
adapter för Global Trac Pro kontaktskenor (3-fas). 
Sniper finns även i två större storlekar, Sniper D Mini 
och Sniper D

IP54 Ø95 mm

IP20 Ø60 mm

IP20 L= 587/1160 mm

Komplett produktbeskrivning och sortiment finns på www.ecolux.se



Ett bra allmänljus är viktigt för 
att kunna se ordentligt och 
bör vara från takarmaturer 
som kan bestå av plafonder 
eller infällda downlights.  
Sedan bör man komplettera 
med belysning över handfatet 
där spegeln sitter för att ge 
rätt ljus på ansiktet. Ansik-
tet skall belysas jämnt för att 
undvika skuggor. Ljusreglering 
är att föredra då man på olika 
tider av dygnet har olika be-
hov av mängden ljus. När man 
väljer belysning i badrum är 
det viktigt att armaturerna har 
rätt IP-klassning. Det varierar 
beroende på vilken höjd och 
var i rummet armaturen sitter, 
se bild nedan.
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225 cm

60 cm

IP67 IP44 IP24

BADRUM

För mer information, se Elinstallationsreglerna SS436 40 00 §701



X-WALL är en liten och nätt badrumsarmatur i 
rektangulär form. Kupan ger ett behagligt och jämnt 
ljus i ansiktet och rummets omgivning. Armaturen 
går att montera både vertikalt och horisontellt.

ASTRO 85, är en liten downlight. Armaturen har 
en mediumstrålande reflektor och en tiltbarhet på 
±25 grader, vilket gör armaturen lättplacerad och 
passar i allt från badrum och kök till ren accentbelys-
ning. Astro 85 levereras med drivare från det väl-
kända märket Tridonic i två versioner; Phasecut (för 
användning med väggdimmer) och Dim (för digital 
styrning/impulsbrytare).
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GALANTE är en liten nätt armatur med stomme 
av aluminiumstrukturlackerad plåt och kupa av opal-
vit akryl. Med sin enkla enkla form och uttryck passar 
den både som takplafond eller som väggarmatur.

IP44

IP54

IP44 Ø230 mm

Ø95 mm

L= 574/600 mm

Komplett produktbeskrivning och sortiment finns på www.ecolux.se



REKO är en serie lågbyggda polykarbonatarma-
turer med LED-modul, vilket gör armaturen väldigt 
energieffektiv. En robust (IK10) och tålig universalar-
matur för både vägg- och takmontage. Armaturen 
finns bl.a. med dold närvarosensor, ljusreglering och 
PIR-sensor. Finns även i klass II (dubbelisolerad) vilket 
innebär att jordning till armatur ej behövs.

ORBIS, en plafond med möjligheter. Sortimentet 
omfattar nu fyra storlekar, 350 – 780 mm, samt fyra 
lumenpaket. Perfekt för allmänna ytorna där man vill 
ha ett mjukt och behagligt ljus med en vacker tidlös 
armatur. Det som kännetecknar Orbis är den jämna 
luminansen i kupan. Armaturens konstruktion gör 
att den går att sätta lika enkelt i tak som på vägg.
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IP64/IP44 Ø335 mm

IP20 Ø350-780 mm

Komplett produktbeskrivning och sortiment finns på www.ecolux.se
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Projekt Rostahallarna med X-Wall & Reko



Ett par saker man ska tänka på är att 
använda nya energieffektiva armatu-
rer med moderna ljuskällor och när-
varostyrning. Det behöver inte vara 
tänt till 100% när det inte är någon i 
garaget. Att använda närvaroautoma-
tik fyller flera uppgifter; förutom att 
minska energianvändningen och ska-
pa trygghet kommer belysningen att 
ha en viss brottsförebyggande effekt 
eftersom den tänder upp när man 
kommer in i garaget. Det finns två 
alternativ på automatisk ljusstyrning; 
automatik som tänder och släcker eller 
automatisk frånvarodämpning.

Frånvarodämpning innebär att man 
har full belysning (100 %) när någon 
vistas i lokalen. När lokalen stått tomt 
en viss tid kommer ljuset sakta dim-
mas ner till ett grundljus (ca 10 %). 
Fördelen är att man inte blir överras-
kad av att ljuset släcks. Dessutom är 
lokalen aldrig släckt vilket även har en 
viss brottsförebyggande effekt. Man 
kan givetvis välja att armaturerna ska 
släckas efter en viss tid på 10 % om 
det skulle önskas. Så länge det inte ger 
avkall på människans trygghetskänsla.

Belysningen i ett garage har flera uppgifter. Naturligtvis 
ska den lysa upp garaget så att man enkelt kan orientera 
sig men också för att vi ska känna oss trygga i miljön.

GARAGE

18



DINO är en energieffektiv allroundarmatur med 
kapslingsklass IP44. Armaturen har alla de egenska-
per man kan kräva av en modern armatur för utrym-
men som förråd, garage, skyddsrum, tvättstuga m.m. 
Dino finns bl.a. med dold närvarosensor, ljusreglering 
och PIR-sensor.

SICURO ÖK är en industriarmatur i polykarbonat 
för användning i miljöer där det ställs höga krav på 
kaplingsklass och driftsäkerhet. Armaturen är ut-
rustad med rostfria kuplås. Armaturen har 1,5 mm² 
överkoppling. Sicuro finns bl.a. med dold närvarosen-
sor, ljusreglering och PIR-sensor.
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IP44 L= 590/1190 mm

IP65 L= 1260 mm

Projekt BRF Ekudden med Dino

Komplett produktbeskrivning och sortiment finns på www.ecolux.se



EXTERIÖR
Det är viktigt att kunna 
orientera sig även under 
dygnets mörka timmar 
och fokus bör läggas på 
entréer, gångstråk, knut-
punkter och parkeringar. 
Genom att belysa gångar, 
fasader och parkeringar 
skapar man visuell vägled-
ning och det har även en 
viss brottsförebyggande 
effekt. Fasadbelysning kan 
användas för att markera 
en entré, framhäva vackra 
detaljer på byggnaden och 
skapa en trygg utomhus-
miljö genom att sudda ut 
mörkret. Belysa gångvägar 
kan man göra med pollare, 

stolparmatur eller armatu-
rer på fasad som sprider 
ut ljuset på marken. Be-
lysning på gångarna gör 
det enklare att orientera 
sig och ta sig fram säkert. 
Det är lämpligt att man 
lägger belysningen över ett 
skymningsrelä, så att den 
tänder automatiskt när 
skymningen lägger sig över 
området. När man ljussät-
ter utomhusmiljöer är det 
viktigt att inte använda för 
höga ljusflöden då kon-
trasten mellan mörkt och 
ljust kan bli för höga vilket 
gör att det mörka upplevs 
ännu mörkare.

”
Rätt belysning 
i bostadsrätts-
föreningen är 
viktigt för att 
vi skall få en 
trygg, säker 

och tilltalande 
miljö.
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CUBE är en kvadratisk och modern väggarma-
tur i litet format, anpassad för att belysa mindre 
fasader. Armaturen finns med nerljus alternativt 
upp- och nerljus.

SURF är en väggarmatur för utomhusbruk som 
finns i kvadratisk, rektangulär och cirkulär form. 
Ljuskällan sitter dold och ger ett mjukt, asymme-
triskt ljus på marken nedanför armaturen.

RING är en strålkastare för utomhusbruk. Arma-
turen finns i tre storlekar och tre ljusspridningar. 
En flexibel och kraftfull strålkastare, upp till
5265 lm. Ring är vridbar 355° och kan vinklas 
+90°/-40° med graderad skala och mekanisk 
siktlås.
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CITY, är en flexibel stolptoppsarmatur i stilren 
design. Armaturen fungerar lika bra till parker, 
gång- och cykelvägar och parkeringar tack vare 
det stora utbudet på ljusspridningar och 
lumenpaket.

Komplett produktbeskrivning och sortiment finns på www.ecolux.se



KORT OM 

SENSORER

MIKROVÅGSSENSOR (NS2) 
En mikrovågssensor reagerar på alla 
typer av rörelser och är en typ av  
radar. En mikrovågssensor skiljer sig 
från en PIR-sensor i att den exempelvis 
kan känna av rörelse genom en dörr, 
glas eller en tunn vägg, vilket gör den 
lämplig att sitta bakom kupor i täta 
armaturer. Denna egenskap kan dock 
medföra att om den är placerad nära 
ett fönster eller på vägg kan den  
reagera på rörelser utanför. Mikrovågs-
sensorer lämpar sig utmärkt för exem-
pelvis offentliga toaletter, tvättstuga 
och förrådsutrymmen. 

Fördelar 
• Sensorn är dold i armaturen - design 
och kapslingsklass påverkas inte.

• Stort detekteringsområde.

PIR-SENSOR (NS1) 
PIR är en Passiv IR, en detektor som 
reagerar på termiska rörelser, t.ex. 
kroppsvärme från människor och djur. 
Denna typ av sensor kan inte känna 
genom glas eller plast, vilket gör att 
sensorn måste sitta synligt. Detektorn 
är aktiverad så länge närvaro känns av. 
Vill man undvika att armaturer i små 
utrymmen tänds när någon går utanför 
så är PIR-sensor det bästa alternativet

Fördelar 
• Detekterar ej genom väggar och glas.

Ett bra exempel på hur du kombinerar god belysning med 
minskad energianvändning är automatisk ljusstyrning. Med 
närvarostyrning har vi ljus när vi är där och släckt när loka-
len är tom, alternativt att det är mindre ljus när vi inte är 
där. Det finns flera olika val på närvarostyrning. Nedan  
reder vi ut skillnaderna och vilken styrning som fungerar 
bäst till de olika utrymmena.
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MIKROVÅGSSENSOR RADIO (NS4) 
En mikrovågssensor reagerar på alla 
typer av rörelser och är en typ av  
radar. NS4 fungerar precis som NS2 
men med tillägg att den kommunicera 
trådlöst mellan sensorer. Mastervarian-
ten fungerar både som mottagare och 
sändare. Det finns ingen begränsning i 
antalet sensorarmaturer som kan kopp-
las ihop. Vid detektering kan en  
mastersensor tända upp en hel grupp 
av sensorarmaturer, t.ex. ett helt trapp-
hus. Mikrovågssensor med radio är  
framförallt lämplig i befintliga trapp-
hus, korridorer och garage där man ska 
byta belysning och vill slippa dra styrka-
blar för slavfunktion. 

Fördelar 
• Sensorn är dold i armaturen - design 
och kapslingsklass påverkas ej.

• Masterarmaturen kan agera både 
som sändare och mottagare.

• Trådlös kommunikation mellan  
sensorerna, kräver inga styrkablar.

• Upp till 16 grupper och oändligt  
antal armaturer.

• Stort detekteringsområde.

KORRIDORFUNKTION 
Med frånvarodämpning är armaturen 
inställd på ett grundljus (ca 10%) även 
när lokalen är tom. Vid detektering av 
rörelse går ljuset upp till 100 %. Efter 
sista detekterade rörelse och inställd 
tidsfördröjning dimmas armaturen sak-
ta tillbaka till grundljuset. Ett perfekt 
val för att undvika mörka korridorer 
och trapphus.

Fördelar 
• Undviker t.ex. mörka trapphus/korri-
dorer när det är tomt. 

• Mjuk sänkning av ljusnivå vid ingen 
detektering.
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Mer djupgående information om 
närvarostyrning hittar du på ecolux.se 
under ”Teknik/Ladda Ner”.
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Vi har en kunnig 
projekteringsavdelning som 
erbjuder kostnadsfria 
belysningslösningar 
anpassade efter era behov och 
önskemål. Tveka inte att skicka 
iväg en förfrågan till den 
gemensamma mejlen. 

projektering@ecolux.se

Box 73, 265 21 Åstorp 
Växel: 010-130 11 00 

E-post: info@ecolux.se 
www.ecolux.se
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