
Sett søkelys på 
LED-belysning
All belysning pleide å spesifi seres med utgangspunkt i hvor mye 
eff ekt de brukte (angitt i Watt, W). Så jo høyere Watt-tall, desto 
mer lys genererer de – noe som betyr at lyset blir skarpere. 

Med dagens strømsnille LED-belysning kan ikke denne tommelfi ngerregelen 
lenger brukes. Det er bedre å sammenligne den relative lysstyrken (lumen) 
til enheten. Bruk jukselappen vår når du skifter fra glødelamper og lysrør til 
LED-belysning.

Lumen eller watt?
Lysrør, eff ekt Omtrentlig lumenverdi

Kompaktlysrør, 2-stav 11 W  640

Kompaktlysrør, 2-stav 22 W 144

Kompaktlysrør, DD 16 W  1050

Kompaktlysrør, DD 28 W  2100

Kompaktlysrør, 28D 38 W  2850

Like T5 14 W  1200

Like T5 35 W  3300

Like T5 49 W  4450

Like T8 18W  1350

Like T8 36W  3350

Like T8 58W  5200

Glødepærer, eff ekt Omtrentlig lumenverdi

25 W 230–270 lampe 

35 W 250–280 spotlys
390–410 lampe

40 W 440–460 lampe 

50 W 330–400  spotlys

60 W 800–850 lampe 

75 W 1000–1100 lampe 

100 W 1500–1600 lampe 

 Hva er fargegjengivelsesindeksen? 

Fargegjengivelsesindeksen (CRI), eller RA-indeksen, er en skala fra 0 til 100 
som sammenligner hvordan farger ser ut under en lyskilde sammenlignet 
med i dagslys. Så en verdi på 100 indikerer at fargene under lyskilden vises 
likt som de ville ha gjort i dagslys.

Lamper med CRI-verdi over 90 for eksempel er ideelle for belysning av 
områder som museer og kvalitetskontrollavdelinger, siden nøyaktighet er 
svært viktig. 

 Dimbare vs. ikke-dimbare lamper

Ikke alle lamper kan dimmes, så du bør kontrollere dette først hvis 
dette er et krav. Husk at en del tradisjonelle dimmere ikke fungerer 
med LED-lamper, noe som betyr at dimmeren må oppdateres. Det 
å dempe lyset ned til 90–95 % eff ekt kan gi betydelige besparelser 
uten at det fører til stor reduksjon i lysnivå.

  Fargetemperatur

Dette beskriver utseendet på lyset fra en lyskilde. Det måles i grader 
Kelvin (K) på en skala fra 1000 til 10 000. Valg av fargetemperatur kan 
påvirke et roms atmosfære.

2700 K – dette er varmt hvitt lys, som egner seg best i en behagelig 
stemning, slik som i hjem eller på restauranter.

4000 K – dette er et kaldt hvitt lys, ideelt for kontorer, produksjonsområder, 
korridorer, bad og utebelysning.

6000 K – dette lyset er ideelt for kommersielle og industrielle områder.

 Strålevinkel

Strålevinkelen til en lampe er vinkelen som lyset sendes ut i. Lamper kan 
ha forskjellige strålevinkler for å oppfylle forskjellige brukskrav. Armaturens 
utforming vil også ha en påvirkning på strålevinkelen.

     Nødlys

Termene kontinuerlig og ikke-kontinuerlig kan noen ganger være forvirrende.
Nødlys vil kategoriseres som ett av følgende:
Ikke-kontinuerlig: Lyser bare når strømmen går. Nødbelysningen skal fungere 
i minst 60 minutter ved strømbrudd.
Kontinuerlig Lyser hele tiden, også når strømmen går.

     Sokkeloversikt

Sørg for at du velger riktig sokkel når du skal installere et nytt lys. Diagrammet 
nedenfor viser noen av de vanligste soklene du kan komme over:

B15 B22 E14 E27 GU10 MR11 MR16
(GU 5.3)

GY6.35 T5/T8
RØR


