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Lighting the future1

I alle byer spiller planlægningen af byens belysning en 
fremtrædende rolle. Og i en tid med hurtig teknolo-
gisk udvikling har LED hurtigt ændret status fra in-
novativ til mainstream, hvilket har en betydelig positiv 
indflydelse på energiforbrug og CO2 udslip.
LED giver nye udfordringer for både brugere og desig-
nere. Der er introduceret nye direktiver, lovgivninger 
og terminologier, som undertiden er genstand for 
misforståelser og fejlvurderinger.

Som en del af LITEs store engagement for at hjælpe 
vores kunder med at navigere blandt disse udfordring-
er, har vi udarbejdet en LED håndbog til vores partner, 
som forklarer de mest almindelige betegnelser og 
deres betydning.

INTRODUKTION



Lighting the future

IEC EN 62471 – Photobiological Safety (PD 
IEC TR 62778) Lys er en form for energi og kan 
forårsage fysisk skade. Alle lyskilder er klassificeret ef- 
ter RISIKOGRUPPE (RG), der angiver, hvor sikker kilden 
er. RG0 og RG1 er fuldstændig sikre, RG2 er sikker, så 
længe man ikke kigger direkte ind i lyskilden (at kigge 
kortvarigt på lyskilden er det er sikkert), ingen lyskilde 
til almindeligt brug bør være RG3 (selvom solen teknisk 
set er RG3). Den største fare ved LED er det blå lys, 
der kan forårsage skader på nethinden. Ved normale 
lysbetingelser er næsten alle LED-produkter RG0 eller 
RG1.

LM79 En nordamerikansk standard, der definerer, 
hvordan LED skal måles for elektriske og fotometriske 
egenskaber.

LM80 En nordamerikansk standard, der definerer, 
hvordan LED skal måles, når det gælder vedligehold-
elsen af de lumenmæssige egenskaber.

EN13032 En europæisk standard, der definerer, 
hvordan LED skal måles for elektriske og fotometriske 
egenskaber. Der er paralleller mellem LM79 og 
EN13032, men også betydelige forskelle.

TM21 Et nordamerikansk teknisk memorandum om 
planlægning af langsigtet vedligeholdelse af LED-
lyskilders lumenudbytte. Det definerer antallet af nød-
vendige enheder til gennemførelse afen test og hvor 
meget resultaterne kan blive forlænget til forudsigelse 
af den forventede levetid. Den maksimale tilladte for-
længelse er 6 gange den reelle testperiode, så for en 
forudsigelse på 50.000 timer, skal den reelle test have 
været på 8.333 timer. For en forudsigelse på 100.000 
timer, skal den reelle test have været på 16.666 timer. 
(Generelt accepteret praksis inden for standarderne er 
afprøvning i 6.000 timer, hvilket i henhold til TM 21 

kun tillader en forudsigelse på op til 36.000 timer).

Svagstrømsreglementet Reglerne i svagstrøms 
-reglementet fastlægger, at belysningen er udviklet, 
produceret og afprøvet til at opfylde gældende sikker-
hedskrav.

Direktivet om elektro- magnetisk kom-
patibilitet Direktivet fastsætter beskyt- telseskrav 
og bestemmelser om kontrolforanstaltninger for udstyr 
i form af apparater og faste anlæg, der kan tænkes 
at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis 
funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne for-
styrrelser.

RoHS Direktivet lægger restriktioner på farlige 
stoffer/materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk 
udstyr.

ErP Direktivet Er et direktiv for fastlæggelse af krav 
til miljøvenligt design af energi- relaterede produkter. 
Formålet med dette direktiv er at reducere forbru-
get af naturressourcer og energi, og at minimere den 
miljømæssige påvirkning fra produkter i hele levetiden.

CE-mærkning CE-mærkningen viser, at et produkt 
opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante EU-di-
rektiver til markedsføring på de europæiske markeder. 
CE-mærkningen hjælper told - og markedsinspektører 
med at muliggøre varers fri bevægelighed på det eu-
ropæiske marked. CE-mærkningen viser at produktet 
overholder fire vigtige EU-direktiver.

STANDARDER
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Natsænkning / Bi-power dæmp (BP x)
Det er en metode, der anvendes ved udendørs belys-
ning til reduktion af energiforbruget i perioder med 
mindre behov for lys. Armaturet bliver automatisk 
dæmpet til en effekt på typisk 50 % i et defineret 
antal timer i nattens løb.
Dæmpningsparameteret angives med betegnelsen 
BPx, hvor x er antallet af timer, armaturet vil være 
dæmpet i løbet af natten. Eksempelvis dæmper BP7 
armaturet i 3 timer før armaturets beregnede midnat 
og 4 timer efter, 7 timer i alt.
I tilfælde, hvor dæmpningen vil være på et andet 
niveau end 50 %, kan dette vises som BP x-y. BP 7-25 
vil eksempelvis angive, at armaturet er dæmpet i 7 
timer med 25 % (dvs. fungerer med en effekt på 75 
%).
”Midnat” beregnes automatisk ud fra midtvejstids-
punktet mellem armaturets tænd og sluk tidspunkt. 
For et armatur med en fotocelle, der registrerer døg-
nets rytme og aktiveres iht. mørkets frembrud, justeres 
dette automatisk efter årstiderne i hele kalenderåret.

CCR - Constant Current Reduction (Kon-
stantstrøms reduktion) En metode til dæmpn-
ing af LED. Til forskel fra PWM (Pulse Width Modula-
tion) redu-ceres den konstante strømforsyning (mA) til 
lysdioden for at sænke lysdiodens lysstyrke.

PWM - Pulse Width Modulation En metode til 
dæmpning af lysdioder. Lysdioden tænder og slukker 
ved en høj frekvens, der ikke kan ses med det blotte 
øje. Jo længere tid en LED er slukket, sammenlignet 
med tændt, desto mere dæmpet fremstår den.

LYSSTYRING
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EFFEKTIVITET
Lumen Output Lumen outputtet er omtrent den 
lysmængde, der afgives af et produkt. Dette kan enten 
relateres til enten lyskilden eller armaturet. Et armaturs 
lumeneffekt kan betegnes som lyskildens lumeneffekt, 
der bliver reduceret af tabene i armaturet (armatur-
virkningsgrad). Lystabene i armaturet relaterer sig til 
anvendte optiske materialer (afskærmninger, reflek-
torer, prismer) og til termiske tab, på grund af omgi-
velsestemperaturen indvendigt i armaturet.

Effekt Effekten (wattagen) kan variere betydeligt, af-
hængig af LED-driveren og LED-konstruktionen samt 
konfigureringen af disse. Standarder indikerer, at den 
anførte effektværdi (wattage) skal være inden for 10 
% af den værst tænkelige situation (f.eks. maksimal 
effekt).

Effektivitet Hvor effektivt en lyskilde omdanner 
elektricitet til lys er beskrevet efter effektivitet med 
lumen pr. watt. Jo højere effektivitet, desto mere ef-
fektivt anvender lyskilden elektriciteten. Det kan enten 
være: lyskildeeffektivitet lm/W, der beskriver lyskildens 
effektivitet (lyskildelumen) eller armatureffektivitet 
lm/W , der beskriver armaturets effektivitet, som be-
regnes ved at gange lm/W med armaturets virknings-
grad.
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CCT - Color Temperature (Farvetempera-
tur) En LED kan enten være farvet, typisk rød/grøn/
blå/gul, eller hvid. Det hvide lys kan, i lighed med dags 
-lys, variere fra en varm hvid med højere indhold af 
rødt, til en kølig hvid med højere indhold af blå. Dette 
beskrives af farvetemperaturen, hvor varm hvid har 
en lavere værdi (i Kelvingrader), end kold hvid. Varm 
hvid kan være 3000 K eller mindre, kold hvid 5000K 
eller derover, og neutral hvid mellem 3000-5000K.

Ra - Color Rendering (Farvegengivelse) 
Alle lyskilder er karakteriseret efter, hvor godt de gen-
giver farver. Det beskrives ved Ra-værdien, jo højere 
tal-lene er, desto bedre er farvegengivelsen. Største-
delen af indendørs arbejdspladser kræver minimum 
Ra80. Ra70 er mere almindeligt for udendørsbelysn-
ing. Øgning af Ra-værdien til 90 eller derover sker 
gene-relt på bekostning af en reduktion af effektiv-
iteten.

Binning (Sortering) LED-produktionsprocessen 
er ikke nøjagtig nok til at sikre, at alle lysdioder er 
identiske. Derfor bliver lysdioder sorteret efter speci-
fikke egenskaber, som farve, lyseffekt og elektriske 
egenskaber. Denne sortering kaldes for “bining”.

MacAdam Elipse En MacAdam ellipse indehold-
er de mulige farvenuancer inden for en given farve-
temperatur, uden at variationen kan opfattes af det 
menneskelige øje.

Farveændring Efterhånden som en hvid LED 
ældes, ændrer farvetemperaturen sig langsomt. 
Farveænd-ringen angives normalt som det maksi-
male antal MacAdams trin, farven vil ændre sig.

FARVE
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PÅLIDENHED

LED-driver (LED el-udstyr) Et LED-armaturs 
pålidelighed er også afhængig af driveren. Hvis den 
svigter, svigter armaturet også. Derfor er det vigtigt at 
sikre, at driveren har en passende levetid eller nemt 
kan udskiftes.

Omgivelsestemperatur Ta Hvis der foretages 
en afprøvning af et produkt, sker dette i henhold til 
en defineret omgivelsestemperatur. Omgivelsestem-
pe-raturen betegnes som Ta. Den standard Ta, der 
er defineret til afprøvning, er 25° C. Afprøvning ved 
andre temperaturer er tilladt, blot temperaturen er 
angivet.

Dæmpning og temperatur Hvis der anvendes 
dæmpning eller produkterne anvendes i en lavere 
omgivelsestemperatur end normalt, kan antallet af 
driftssvigt forventes at falde, og den klassificerede le-
vetid kan forventes at stige. Dog er antallet af disse 
ændringer afhængige af teknologien, og der er in-
gen standardmetode til beregning af disse effekter.

Lx - Normal levetid Beskriver hvor stor en pro-
centdel af lyset, der minimum er til rådighed efter 
endt nominel levetid. Den nominelle levetid er tid 
angivet i timer, og x er procentdelen af lysudbyttet, 
f.eks. L80 ved 80.000 timer betyder, at efter 80.000 
timer, vil lysudbyttet fra lysdioden være faldet til 80 
% af det oprindelige lysudbytte.

Fy - fejlfraktion Procentdelen af dioder, der må 
forventes at svigte inden for et givet timetal. Er pro-
centdelen af fejl, f.eks. F10 ved 50.000 timer betyder, 
at efter 50.000 timer, kan 10 % af dioderne have 
svigtet.
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Samlingstemperatur Inden i en LED-chip er der 
en samling mellem to materialer, en positivt ladet og 
en negativt ladet. Lyset afgives fra denne samling ved 
udveksling af elektroner mellem de to materialer, og 
som en følgevirkning dannes der varme ved samlingen. 
Temperaturen ved samlingen skal kontrolleres for at 
sikre, at lyseffekten og LED-levetiden opfylder kravene.

LED-driver Et LED-armatur indeholder elektronik til 
omdannelse af elektricitet til den korrekte betingelse 
for LED-lyskildens drift. Det kaldes driveren.

Strømforsyning Dette er den elektriske strøm, 
leve-ret gennem driveren, til drift af lysdioden. Over-
spænding af lysdioden (ved at give en højere strøm 
(mA) frem for det anbefalede) resulterer i høj lyseffekt, 
men en væsentlig forringelse af levetiden. Strømforsy-
ningen skal derfor være korrekt, for at sikre opfyldelse 
af kravene til ydelse og levetid.

LED-armatur Armatur, der indeholder et eller flere 
LED- moduler eller en LED-lyskilde

LED-modul Indeholder en eller flere LED-dioder 
med mekaniske og optiske komponenter, men uden 
en standard sokkel

LED-lyskilde Indeholder en eller flere LED-dioder 
med mekaniske og optiske komponenter inkl. stand-
ard- sokkel, f.eks. en retrofit lyskilde med E27, GU10 
sokkel eller lign.

Hvidt lys Hvidt LED-lys bliver typisk produceret på to 
måder:

RGB eller RGBY Da hvidt lys er en kombination af 
far-ver i spektret (eller regnbuen) kan farvede lysdioder 
også anvendes til at give hvidt lys. Lyset fra de farvede 
dioder blandes, når det rammer overflader, og giver 
tilsammen hvidt lys.

Fosforkonvertering Blå lysdioder anvendes til at 
belyse en kemisk fosfor, som svarer til den i et lysstof-
rør, der omdanner det blå lys til hvidt. Denne metode 
giver generelt en uovertruffen farvegengivelse, da det 
hvide lys indeholder flere farver inden for spektret.

TEKNIK
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