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IHorsens Kommune har 
man gode erfaringer 
med udendørs belys-
ning fra LED-TEK A/S, 

som siden 2009 har leveret 
LED-løsninger. Kommunen 
har således omkring Banka-
gerskolen udskiftet pærerne 
til LED-dioder i de ca. 80 
Albertslundlamper, der er 
opstillet i det omkringlig-
gende parkanlæg. Her sørger 
LED-dioderne nu for at skabe 
tryghed og sikkerhed i af-
ten- og nattetimerne ved at 
oplyse bl.a. stisystemer og 
parkeringsarealer. 

Energibesparelse på 80 %

– Lyskvaliteten er blevet 
væsentligt forbedret, og både 
lærere, det tekniske perso-
nale og forældre til børn på 
skolen er meget begejstrede. 
De oplever det som et langt 
sikrere område at færdes i ef-
ter lygtetændingstid. Mange 
tror, at der er kommet helt 
nye lamper, men vi har altså 
bare udskiftet belysningskil-
den, forklarer installations- 
og energikonsulent Henri V. 
Nielsen fra Teknik og Miljø 
Ejendomscenteret i Horsens 
Kommune og fortsætter:
– Fordelen ved at sætte LED-
lamper i de eksisterende ar-

maturer er netop, at vi slipper 
for at skulle betale for store 
udskiftninger. Derudover hol-
der LED-lamperne i længere 
tid, og vi henter meget store 
energibesparelser. 
Hvor parklamperne tidligere 
havde et strømforbrug på 
mere end 90W pr. stk., bruger 
de nu kun 15W, og det har be-
tydet en reduktion i strømfor-
bruget på mere end 80%. 

Skøjtebane får dagslys om 
aftenen

Horsens Kommune har også 
for nylig fået opsat LED-
belysning fra LED-TEK på 
byens nye skøjtebane foran 
Rådhuspladsen. Indtil videre 
er der tale om midlertidige 
LED-standerlamper, men i 
løbet af december i år skal 
de erstattes af permanente 
LED-armaturer. Selve skøjte-
banen blev officielt indviet 7. 
december, og allerede mens 
driftfolkene arbejdede på at 
få den færdiggjort, havde de 
stor gavn af den nye, energi-
besparende belysning. Henri 
V. Nielsen fortæller:     
– Belysningen på skøjteba-
nen bestod prøven nogle 
dage før indvielsen, da drift-
folkene lagde slanger ud, 
så der kunne komme is på 

banen dagen efter. Arbejdet 
foregik i de sene aftentimer, 
og her oplevede driftfolkene, 
at lyset var meget mere 
behageligt at arbejde i, end 
det lys de var vant til. Han 
fortsætter:

– I øjeblikket er der sat 
nogle juletræer op til pynt 
ved siden af skøjtebanen, og 
de står og lyser med de her 
gammeldags lyskæder. Så 
man kan virkelig se en skæg 
og tydelig kvalitetskontrast 
mellem det hvidere, mere 
dagslysagtige LED-lys og det 
traditionelle, mere gule lys. 

Halveret strømforbrug og 
bedre arbejdsmiljø 

På de kommunale genbrugs-
pladser kræver Arbejdstil-
synet en pladsbelysning på 
mindst 25 lux, da denne lys-
mængde giver et sikkert og 
behageligt arbejdsmiljø. Der-
for har man i Aalborg Kom-
mune besluttet at udskifte de 
eksisterende halogenlamper 
med LED-lamper på alle kom-
munens genbrugspladser. 
På genbrugspladsen Over 
Kæret, som LED-TEK også 
har leveret til, har udskiftnin-
gen betydet, at lysniveauet 
nu er på mere end 40 lux, 

mens strømforbruget om-
vendt er blevet halveret. 
Pladsleder Preben Nielsen 
fortæller: 

– Lyset fordeler sig nu jævnt 
over hele pladsen, og medar-
bejderne oplever at have 3-4 
gange så meget belysning, 
som de plejer at have. Det 
giver et utrolig behageligt og 
også mere sikkert arbejdsmil-
jø, når solen er gået ned. 

Den jævne, ensartede belys-
ning på pladsen skyldes et 
patenteret linsesystem, der 
udnytter LED-diodens egen-
skaber, så den belyste flade 
bliver rektangulær uden 
overlapning eller blænding.  

Fungerer fejlfrit trods 
hårdt miljø

Men det er ikke kun i Dan-
mark, at man er ved at få 
øjnene op for de fordele, 
der er ved at bruge uden-
dørs LED-belysning. Således 
har LED-TEK i sommeren 
2011 i samarbejde med FL 
Smidth leveret 80 stk. 50 og 
100W LED-lamper til natlig 
belysning af gravemaskiner 
og transportbånd i mangan-
miner i Kalahariørkenen i 
Sydafrika. 

Fremtidens lyskilde
Udendørs LED-belysning vinder frem over hele verden. Det skyldes ikke mindst, at LED giver store energibesparelser 
og i kvalitet minder mere om dagslys, end eksempelvis sparepærer eller halogenlys gør. LED-TEK A/S har lanceret en 
række LED-løsninger til udendørs belysning, og responsen fra kunderne er positiv.   

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg 

Albertslund lampe med 15W LED indsats.

Albertslund lampe med oprindelig 90W kviksølvlampe.

Manganmine i Namibias ørken LED giver betingelser for arbejde i dagslys hele døgnet i ørkenen
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Ny medarbejder

Steen Svendsen, Ebbe Bouman, Erling Nielsen og Bo Lindby.

Direktionen samlet
Henning Vestergaard

Er fra marts 2014 ansat som 
ekstern salgsmedarbejder.

Henning har mange års 
branche erfaring som Aut.
Elinstallatør. 

Har herudover været aktiv i 
el-grossistleddet og ansvar-
lig for eksportsalg.

- 5 år med ny 
teknologi

Formandens 
klumme
Det har været og er stadig en stor udfordring at være aktiv 
medspiller i projektet Grøn energi.

LED-TEK har påtaget sig 
opgaven med stor entusi-
asme og gå-på-mod.

Det at ændre på andres ad-
færd kræver, udover positive 
holdninger, stor indsigt og 
færdigheder på specifikke 
tekniske og menneskelige 
områder.

Forestil dig, at du sidder 
sammen med en kunde, og 
tilbyder at skrive under på 
en check på 100.000 kr. – og 
kunden siger ”Nej”. 

Det virker jo helt grotesk, 
men er en sandhed, vores 
sælgere har oplevet gang på 
gang.

Mange offentlige og private 
virksomheder i Danmark 
kan spare adskillige hun-
drede tusinde kroner pr år 
ved ændring af belysning til 
LED.

Indtrængningskurven på 
en af de større revolutioner 
inden for El-teknik er usæd-
vanlig flad.

Mange er direkte bange for 
at anvende det nye, og fort-
sætter med at bruge ”det 
kendte”, selv om stort set alle 
mennesker kan se fornuften 
i at spare på ressourcer fra 
den forpinte jord. 

Der er, af mange forskellige 
årsager, for få El-installatø-
rer og rådgivende ingeniør-
er, som er klar til denne 
omstilling. Blot skal det stå 
klart, at LED-TEK er parat 
med viden, færdigheder og 
lyst til at hjælpe. Vi oplever 
at installatører og ingeniø-
rer, som er gået i gang, har 
stor succes og glæde af de 
nye tiltag. 

Vi er stolte over, hvad vi har 
opnået. Vi fortsætter ufor-
trødent og har påtaget os 
opgaven at lære så mange 
som muligt, hvad der er god 
kvalitet i moderne belys-
ning, og dermed også et bed-
re arbejdsmiljø indendørs, 
såvel som udendørs.

Det handler om trovær-
dighed mellem gode samar-
bejdspartnere, og det både 
kan og vil vi leve op til.

Regeringens nye Grønne 
investeringsfond kan nu 
udlåne ca. 2 milliarder kr. 
(med mulighed for øgning 
til 5 milliarder) til virksom-
heder, som vil investere mil-
jørigtigt, eksempelvis i ener-
gibesparende aktiviteter. 

Det er da et signal, der er til 
at forstå.

Ebbe Bouman
Formand for bestyrelsen i LED-TEK A/S

Nu er der beviser 
for LED lyskilders 
lange levetid
Læs på omstående sider om de mange applikationer hvor LED- 
installationer nu har fungeret problemfrit i en årrække. 

Det er nu 40.000 timer siden 
LED-TEK A/S blev etab-
leret. På forsøgslamper, der 
har været i næsten ubrudt 
drift siden da, er lysreduk-
tionen knap målbar. 

Levetiden på LED-baserede 
produkter angives ved 
brændetiden, hvor den af-
givne lysmængde er faldet 
til 70 % af den oprindelig 
angivne lysydelse. 

Den officielle angivelse af 
levetiden er L70 efterfulgt 
af antal timer. 

I praksis viser LED-kompo-
nenten sig at være særdeles 
robust, fejl på de enkelte 
dioder er næsten ikke ek-
sisterende. Forekommende 
funktionsfejl forårsages ho-
vedsagelig af den tilhørende 
elektronik, især i mindre 
kompakte lyskilder.

Det kan meget vel være at 
havets saltvand og måge-
afføringen er hård ved en 
lampes overflade, men LED- 
lyset stråler stadig upåvirket 
heraf efter flere års drift. 

Billedet viser LU 1 vejlampe 
monteret på yderste mole på 
Østerby havn, Læsø.

Bedre belysning for 
færre kroner
LED-belysning er ikke uden grund på fremmarch overalt i Danmark. 
Kombinationen af store energibesparelser med lang holdbarhed og høj lyskvalitet 
gavner både driftsøkonomien, indeklimaet og arbejdsmiljøet. 

Det fortæller en række brugere, som for nylig har investeret i LED-belysning fra 
LED-TEK, der siden 2009 har været pionerer på det danske LED-marked.   

Tekst af Martin Fogt Pollas 
Rønberg

Horsens -v i rk som heden 
LED-TEK har siden 2009 
været pionerer på det dan-
ske marked for energi- 
effektiv LED-belysning.
For kunderne er det især 
udsigten til store driftsmæs-
sige besparelser, og mange 

års holdbarhed i kombina-
tion med en lyskvalitet, der 
minder om dagslys, som gør 
det attraktivt at skifte til 
LED-belysning. 

En forbedret oplevelse 
for brugerne

Et eksempel er Bornholms 
Centralbibliotek og histori-

Tekst af Martin Fogt Pollas 
Rønberg

 
Et andet eksempel på side-
gevinster ved udskiftning 
af gamle armaturer til 
LED-belysning kommer fra 
Usserød Skole i Hørsholm. 

Her er gymnatiksalens gam- 
le lysstofrør for nyligt ble-
vet udskiftet med 20 stk. 
intelligent styrede LED 
Flat panels fra LED-TEK, 
hvilket har næsten tidoblet 
lysmængden i gulvhøjde fra  
25-30 lux til 250-300 lux.  

- LED-panelerne er ligesom 
de gamle lysstofrør på 45 W 
pr. stk., men giver væsentligt 
mere lys. 

Vi har derfor installeret 
dagslysstyring af panel-
erne for at udnytte dem 
optimalt og derved undgå  
energispild. 

Især om sommeren er der 
pga. gymnatiksalens store 
vinduespartier ikke så 
stort et behov for kunstig 
belysning, og så reguleres 
panelernes lysmængde au-
tomatisk efter det, fortæller 

Ti-dobling 
af lysmængden 

ske arkiv, som efter at have 
udskiftet den gamle belys-
ning med LED-armaturer 
fra LED-TEK nu har re-
duceret energiforbruget til 
belysning fra ca. 150.000 
kWh/år til 90.000 kWh/år. 

Energimedarbejder Flem-
ming Bech, Bornholms Re-
gionskommune, fortæller:

- LED-armaturerne giver 
mere lys, end vi havde før, 
men bruger ca. halvt så 
meget energi, bl.a. fordi de 
er intelligent styrede, så de 
kun lyser i det omfang, der 
er nødvendigt. 

Derudover giver den gode 
lyskvalitet en forbedret 
oplevelse for brugerne, især 

i læsesalen, og et bedre ar-
bejdsmiljø for medarbej-
derne. 

Han fortsætter: 
- En sidegevinst ved ud-
skiftningen er, at vi også 
har fået et upåklageligt in-
deklima i et lokale, hvor vi 
tidligere havde problemer. 
Årsagen var, at den gamle 

belysning fik gulvvarmen 
til at slå fra, fordi der var 
kraftig strålevarme fra lam-  
perne. Det gjorde lokalet 
fodkoldt, samtidig med 
at der var meget varmt i 
hovedhøjde. 

Efter udskiftningen til LED-
belysning er dette problem 
helt forsvundet.  

teknisk serviceleder Claus 
Rasmussen og fortsætter: 

- Derudover er der næsten 
ingen vedligeholdelse af 
panelerne. 

De har en levetid på ca. 
50.000 timer, så de skal ikke 
udskiftes inden for de næste 
mange år, og de kan uden 
problemer holde til at få en 
bold skudt op på sig, hvilket 
er en stor fordel, når de 
hænger i en gymnastiksal, 
som ofte er i brug til langt 
ud på aftenen. 

   FØR LED    EFTER LED

Energimedarbejder Flemming Bech, Bornholms Regionskommune.

Gymnastiksalen, Usserød Skole, Hørsholm.
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En høj lyskvalitet er 
kun en af mange fordele 
ved LED teknologien 
I moderne energieffektivt byggeri, hvor kravene til den nye energiramme 2015 skal 
opfyldes, er det valget af de rigtige produkter, der afgør, om byggeriet kan godkendes.

Tekst af Jørgen Jensen

På Fredericia havn har man 
opført en ny servicebygning 
på 540 m² med havnekontor 
og faciliteter for publikum. 
Den rådgivende ingeniør 
havde planlagt en løsning  
baseret på traditionelle lys-
kilder.

For at få regnestykket til at 
gå op, indgik der solcellepa-
neler til supplerende strøm-
forsyning og solfangere til 
det varme brugsvand. Der 
var lagt låg på, hvor meget 
energi der måtte bruges, da 
man ønskede, at bygningen 
overholdt kravene til Fre-
dericia kommunes energi-
ramme 2015*). 

Havnefoged Bent de Jong 
der har en baggrund som 
erfaren håndværker, ac-
cepterede ikke uden videre 
den foreslåede løsning. En 
unødvendig opsætning af 
solceller ville være en større 
investering, og oven i det 
kom de løbende udgifter til 
vedligeholdelse. 

En energispare løsning blev 
derfor den eneste gangbare 
vej, hvis de faste udgifter 
til forbrug og vedligehol-
delse skulle holdes nede på 
et minimum, fortæller Bent 
de Jong. 

Med en leverandør, der 
har LED som speciale, 
bliver løsningen optimal

Med de traditionelle lyskil-
der – lysrør og halogen-
lamper - ville energifor-
bruget blive for stort, og i 
Fredericia så man sig om 
efter alternative løsninger. 
Traditionelle lyskilder ville 
varme for meget, hvilket 
gav problemer med sikker-
hedsafstanden fra lyskil-
den til dampspærren. 
Loftskonstruktionen skul- 
le ændres, og opsætningen 
blev dyrere. 

Caverion, der var det an-
svarlig installations firma 
på opgaven, henvendte sig 
til LED-TEK, og der blev 
lavet en prøveopsætning 
med LUX-201 Down Light. 
Med den kunne sikkerheds-
afstanden overholdes, og 
der skulle ikke monteres  
indbygningskasser. Det er  
heller ikke optimalt, at 
damppærren monteres først, 
og at der senere skæres hul 
både i den og i isoleringen 
for at få kasserne op. 

LUX-201 kunne monteres 
uden indgreb i dampspær-
ren forklarer Bent de Jong.
I kontorerne og de store 
mødelokaler er der monteret 
125 styk LUX-201 i lofterne. 
Totalt svarer det til en in-
stalleret effekt på ca. 2 kW 
- med traditionelle lyskilder 
ville forbruget have været 
ca. tre gange større.
 
To sejlklubber 
- to løsninger.

I løbet af foråret 2014 blev 
der på havneområdet i Fre-
dericia og Horsens bygget 
og ibrugtaget nye service-
bygninger for sejlsporten, 
begge på ca. 540 m². Hvor 
man i Fredericia valgte en 
løsning med moderne LED-
belysning overalt i bygnin-
gen, valgte man på Horsens 
Sejlklub en løsning med  
traditionelle lyskilder, her-
under lysrør (det sker ofte 
når bygherren ikke selv skal 
betale de faste udgifter!). 
Det må forpagteren af re-
stauranten leve med, da det 
er ham, der skal betale reg-
ningen for det høje energi-
forbrug. 

Typisk tilbagebetaligstid på 
investering i:

LED belysning � – � år
Solceller 5 – 15 år

Han håber, det på et tids-
punkt bliver muligt at ud-
skifte lysrørene med LED-
belysning. 

Det ville bringe energifor-
bruget ned til ca. en tred-
jedel, og minimere vedlige-
holdelses udgifterne.

*) Kontorer, skoler institutioner 
og andre bygninger klassificeres 
som lavenergibygninger klasse 
2015, når det samlede behov 
for tilført energi inkl. belysning 
pr. m² etageareal ikke overstiger 
41kWh/m² pr. år tillagt 1000 
kWh pr. år divideret med are-
alet.

Lyset er en vigtig del 
af arbejdsmiljøet
Det er ikke kun i forbindelse med udskiftninger af gammel belysning, at LED-TEK’s 
løsninger har vist sig at være attraktive. 

Tekst af Martin Fogt Pollas 
Rønberg 

Således valgte Ford-forhand- 
ler Per B. Christensen fra Sil- 
keborg sammen med med-
arbejderne at få installeret 
LED-belysning i sin nye bu-
tik på 4400 kvm fordelt mel-
lem udstillingslokale, admi-
nistration og værksted. 

- Konkret sparer vi ca. 
90.000 kr. om året svarende 
til ca. 60.000 kWh ved at 
bruge LED-belysning i den 
nye butik i forhold til den 
belysning, vi havde i vores 
gamle bygning. 

Behagelig belysning er en 
utrolig vigtig del af med-
arbejdernes arbejdsmiljø, 
uanset om de sidder i ad-
ministrationen, går ude på 

værkstedet eller er i udstil-
lingslokalet, så her går vi 
ikke på kompromis, for-
klarer Per B. Christensen. 

Derudover stillede Ford Eu-
ropa krav om, at Ford-mo-
dellerne i den nye butiks ud-
stillingslokale skulle belyses 
med et lysniveau på min. 
800 lux, hvilket med tra-
ditionelle belysningskilder 
ville kræve et energiforbrug 
på 650 W pr. bil. 

Her lykkedes det LED-TEK 
at få dispensation til at om-
bygge lamperne, så de med 
LED-belysning nu leverer 
den krævede lysmængde 
med et energiforbrug, som 
er 77 % lavere – en løsning, 
som LED-TEK har leveret 
til Ford-forhandlere over 
hele landet. 

Dagslys på bilerne
Hos Maul Automo-
biler i Skanderborg 
har man kun 
positive erfaringer 
at dele ud af: 
Forretningen har fået lavet 
et nyt indgangsparti med 
LED-paneler, ligesom også 
udstillingslokalet er blevet 
forsynet med LED-paneler. 

Indehaver Ove Maul for-
tæller, at han gerne viser 
folk rundt i butikken, så 
også de kan glæde sig over 
det nye lys:

– Det første, kunderne 
møder nu, er et fantastisk 
veloplyst indgangsparti, 

som medarbejderne også er
utrolig glade for. Som de 
udtrykker det, så kan vi nu 

betjene kunderne i fuldt 
dagslys hele døgnet. Ud 
over 50% øget lysniveau har 

vi med LED-panelerne fået 
reduceret energiforbruget 
til det halve.

LUX-209
Downlight
Direkte erstatning

Kompatibel 2 x 26W CFL 
Downlight

Samme udskæring
Mere lumen

Sammenlignende bestykning i 100m² 
butikslokale med 3 meter lofthøjde, 
krav til lys på gulvet 500 Lux

Lamper LUX-209  CFL 2x26W
Antal 35  49
Watt 34W  52W
I alt forbrug 1.190KW  2.548KW
Levetid 50.000 timer  6.000 timer

 >10 års drift Udskiftes 8  
  gange i
  samme  
  periode

LED 
High Bay 
Lamper
 

•  >120 lm pr. watt

•  0-10V dæmpbar

•  Versioner fra 100 til 240 Watt

•  Lumen output op til 28.200 lumen

LED Flood 
Light

•  >100 lm pr. watt

•  0-10V, PWM eller DALI dæmpbar

•  Versioner fra 60 til 600 Watt

•  Lumen output fra 6.000 til 

   60.000 lumen

•  Lysspredning:  fra 15º til 135º

Energiforbrug fra 50 til 70% mindre 
end traditionel belysning.
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som LED-TEK har leveret 
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biler i Skanderborg 
har man kun 
positive erfaringer 
at dele ud af: 
Forretningen har fået lavet 
et nyt indgangsparti med 
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udstillingslokalet er blevet 
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Indehaver Ove Maul for-
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Dæmpbar 
lampeserie 
Farvetemperatur 3000K 
ideelt til kontorlamper og 
tillægsbelysning 
på arbejdspladser.

LED-200A2
5W – E14
300 Lm 

LED-201A2
5W – E14
320 Lm

LED-202A2
5W – E14
320 Lm

LED-203A2
7W – E27
500 Lm

LED-205A2
14W – E27
1000 Lm

LED-205A2 - aktuelt målte data

Output: 1093 lm
Peak:  117 cd

Power: 13 W
PF: 0,81

Hyggebelysning
Energieffektivitet og hyggebelysning kan godt gå i spænd sammen.
Det opdagede restauratør Morten Knudsen efter at have overtaget gourmet 
restauranten ”Over Middel” i Horsens.

Tekst Jørgen Jensen
 
Oprindelig var belysningen  
domineret af 60 runde kup-
ler, der gav et kedeligt lys 
og brugte tilsammen 3.600 
kW.

Lokalerne blev ryddet for 
de traditionelle armaturer, 
og erstattet af LED lysbånd, 
der indirekte oplyste de 
hvælvede lofter. 

Energiforbruget faldt til en 
tredjedel af det oprindelige, 
og gæsterne er begejstrede 
for den flotte indirekte be-
lysning, hvor bl.a. stearin-
lysene og bordækningen 
tager sig meget bedre ud, 
fortæller restauratør Morten 
Knudsen.

Kreativitet i belysningen
I aktivitetshuset Selmersbo i Hørsholm er forstander 
Bente Østergaard gået rationelt til værks med belysningen.

Spise- og opholdsrum på 
Selmersbo var forsynet med 
nedhængte arkitekt lamper 
over bordene, hvilket gjorde 
det vanskeligt at ændre på 
lokale indretningen ved 
skiftende aktiviteter. 

De dyre og energikrævende 
arkitekt lamper blev solgt og 
gav penge i kassen til invest-
ering i et stort antal kvadra-
tiske LED lamper der blev 
monteret på sned direkte på 
trolteksplader i store rum 
med loft i kip. Det gav mere 
lys, og 50% besparelse på 
forbruget, og rummene blev 
nu universelt anvendelige. 

Over et tag-selv anretter-
bord er opsat en 6 meter 
lang up-down-light lampe, 
individuelt dæmpbar. 

Under servering rettes lyset 
nedefter, og opefter under 
anden møde aktivitet. Lyset 
er herved med til at signa-
lere, hvad der foregår i rum-
met.

Til inden- og udendørs 
brug - indstøbt i beton

fliser fliser

LED 
profiler
Kvalitets aluminium LED profiler

27 forskellige standard profiler leveres 
med klar, mat eller opal diffusere.

IP65 eller IP67 afhængig af anvendt strip.

Skitsen illustrerer, hvordan 
lysskinnen indstøbes i be-
tongulve. 

Anvendelsesmulighederne 
er mangfoldige, f.eks. til 
markering af adgangsveje, 
gangstier, indikation af ind-
kørsel til garage og parke-
ringsanlæg.

Aluminium skinnen tjener 
ikke alene som beskyt-
telse af LED-strippen, men 
fungerer også som varme-
afledning til sikring af en 
lang levetid. 

Profil typen, der benævnes 
som Dublin, leveres i 
længder op til 2 meter som 
kit eller tilbydes færdig kon-
fektioneret på bestilling.
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Udendørs lyskilder 
fra skolegården 
til Namibias ørken
Udendørs LED-belysning vinder frem over hele verden. Det skyldes ikke mindst, at 
LED giver store energibesparelser og i kvalitet er tættere på dagslys, end eksempelvis 
sparepærer eller halogenlys. LED-TEK A/S har lanceret en række LED-løsninger til 
udendørs belysning, og responsen fra kunderne er positiv.   
Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg 

I Horsens Kommune har 
man gode erfaringer med 
forbedring af udendørs be-
lysning, hvor LED-TEK 
siden 2009 har leveret LED-
løsninger. Kommunen har 
således omkring Bankager-
skolen udskiftet kviksølv- 
lamperne med LED-lysdi-
oder i et antal på 80 Alberts-
lund lamper, der er opstillet 
i det omkringliggende par-
kanlæg. Her sørger LED- 
lamperne nu for at skabe 
tryghed og sikkerhed i af-
ten- og nattetimerne ved at 
oplyse bl.a. stisystemerne. 

Energibesparelse 
på 80%

– Lyskvaliteten er blevet 
væsentligt forbedret, og 
både lærere, det tekniske 
personale og forældre til 
børn på skolen er meget 
begejstrede. De oplever det 
som et langt sikrere område 
at færdes i efter lygtetæn-
dingstid. Mange tror, at der 
er kommet helt nye lamper, 
men vi har altså bare ud-
skiftet belysningskilden, 
forklarer Henri V. Nielsen 
fra Horsens Kommunes tek-
niske forvaltning og fortsæt-
ter:

– Fordelen ved at sætte 
LED-lamper i de eksiste-
rende armaturer er netop, at 
vi slipper for at skulle betale 
for store udskiftninger. 
Derudover holder LED-
lamperne i længere tid, og 
vi henter meget store ener-
gibesparelser. 

Hvor parklamperne tidli-
gere havde et strømforbrug 

på mere end 90W pr. stk., 
bruger de nu kun 15W, og 
det har betydet en reduktion 
i strømforbruget på mere 
end 80 %. 

Halveret strømforbrug 
og bedre arbejdsmiljø 

På de kommunale genbrugs-
pladser kræver Arbejdstil-
synet en pladsbelysning på 
mindst 25 lux, da denne 
lysmængde giver et sikkert 
og behageligt arbejdsmiljø. 
Derfor har man i Aalborg 
Kommune besluttet at 
udskifte de eksisterende 
halogenlamper med LED-
lamper på alle kommunens 
genbrugspladser. 

På genbrugs pladsen Over 
Kæret, hvortil LED-TEK i 
samarbejde med IDE-El har 
leveret de komplette lamper, 
har udskiftningen betydet, 
at lysniveauet nu er på mere 
end 40 lux, mens strømfor-
bruget omvendt er blevet 
halveret. Pladsleder Preben 
Nielsen fortæller: 

– Lyset fordeler sig nu jævnt 
over hele pladsen, og med-
arbejderne oplever at have 
3-4 gange så meget belys-
ning, som de plejer at have. 

Det giver et utrolig behage-
ligt og også mere sikkert ar- 
bejdsmiljø, når solen er gået 
ned. 

Dagslys inden døre
Gamle fordomme om LED-belysning holder ikke, mener brugerne af LED-TEK’s
panelarmaturer. Lyskvaliteten svarer til dagslys – og energiforbruget er væsentligt
lavere end med traditionelle belysningskilder.
Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

Allerede I 2010 var LED-
TEK på markedet med 
LED-LUX panelarmatu- 
rerne, hvor teknologien byg-
ger på LGP (Light Guide 
Plate), der er et japansk pa-
tent baseret på et akrylmate-
riale af høj kvalitet, som for-
blive stabil i farven og ikke 
gulner, selv efter mange års 
brug. 

Det gør, at vi kan kombinere 
en meget høj lyskvalitet med 
et lavt energiforbrug, udta-
ler direktør Erling Nielsen.

„Panelerne ligner 
næsten ovenlys“

På VIA University College 
i Horsens er i fællesarealet 
Torvet, installeret 88 stk. 60 
x 60 cm LED-LUX pane-
ler.

Et 1100 m² stort lokale med 
11 m fra gulv til loft. Tor-
vets asymmetriske modul 
loft krævede et specielt 
montagesæt for at opnå den 
optimale arkitektoniske løs-
ning. Montagesættet er nu 
et standard produkt, som 
kan leveres til både sym-

metriske og assymetriske 
modullofter.

Trods den store rumhøjde er 
det lykkedes at opnå en lux-
værdi på 200 i bord-højde.
 
Teknisk chef hos VIA Uni-
versity College, 
Anders Thorsen, forklarer:

– Vi har fået betydelig mere 
lys for væsentlig færre en-
ergikroner. Konkret har vi 
sparet 22% på energifor-
bruget og hævet lysniveauet 
med ca. 100 lux en meter 
over gulvet. Den bløde, 
blændfri lyseffekt, vi øn-
skede, har ikke kunnet etab-
leres med tidligere kendte 
armaturer, og panelerne 
ligner til forveksling oven-
lys, når man står og kigger 
op på dem. Det føles, som 
om man ser ud i det fri.

„Nu føles almindelig 
belysning som halv-
mørke“

Endnu et eksempel på me-
get tilfredse LED-brugere 
finder man i ingeniørfirma-
et Steel Products A/S, der i 
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IHorsens Kommune har 
man gode erfaringer 
med udendørs belys-
ning fra LED-TEK A/S, 

som siden 2009 har leveret 
LED-løsninger. Kommunen 
har således omkring Banka-
gerskolen udskiftet pærerne 
til LED-dioder i de ca. 80 
Albertslundlamper, der er 
opstillet i det omkringlig-
gende parkanlæg. Her sørger 
LED-dioderne nu for at skabe 
tryghed og sikkerhed i af-
ten- og nattetimerne ved at 
oplyse bl.a. stisystemer og 
parkeringsarealer. 

Energibesparelse på 80 %

– Lyskvaliteten er blevet 
væsentligt forbedret, og både 
lærere, det tekniske perso-
nale og forældre til børn på 
skolen er meget begejstrede. 
De oplever det som et langt 
sikrere område at færdes i ef-
ter lygtetændingstid. Mange 
tror, at der er kommet helt 
nye lamper, men vi har altså 
bare udskiftet belysningskil-
den, forklarer installations- 
og energikonsulent Henri V. 
Nielsen fra Teknik og Miljø 
Ejendomscenteret i Horsens 
Kommune og fortsætter:
– Fordelen ved at sætte LED-
lamper i de eksisterende ar-

maturer er netop, at vi slipper 
for at skulle betale for store 
udskiftninger. Derudover hol-
der LED-lamperne i længere 
tid, og vi henter meget store 
energibesparelser. 
Hvor parklamperne tidligere 
havde et strømforbrug på 
mere end 90W pr. stk., bruger 
de nu kun 15W, og det har be-
tydet en reduktion i strømfor-
bruget på mere end 80%. 

Skøjtebane får dagslys om 
aftenen

Horsens Kommune har også 
for nylig fået opsat LED-
belysning fra LED-TEK på 
byens nye skøjtebane foran 
Rådhuspladsen. Indtil videre 
er der tale om midlertidige 
LED-standerlamper, men i 
løbet af december i år skal 
de erstattes af permanente 
LED-armaturer. Selve skøjte-
banen blev officielt indviet 7. 
december, og allerede mens 
driftfolkene arbejdede på at 
få den færdiggjort, havde de 
stor gavn af den nye, energi-
besparende belysning. Henri 
V. Nielsen fortæller:     
– Belysningen på skøjteba-
nen bestod prøven nogle 
dage før indvielsen, da drift-
folkene lagde slanger ud, 
så der kunne komme is på 

banen dagen efter. Arbejdet 
foregik i de sene aftentimer, 
og her oplevede driftfolkene, 
at lyset var meget mere 
behageligt at arbejde i, end 
det lys de var vant til. Han 
fortsætter:

– I øjeblikket er der sat 
nogle juletræer op til pynt 
ved siden af skøjtebanen, og 
de står og lyser med de her 
gammeldags lyskæder. Så 
man kan virkelig se en skæg 
og tydelig kvalitetskontrast 
mellem det hvidere, mere 
dagslysagtige LED-lys og det 
traditionelle, mere gule lys. 

Halveret strømforbrug og 
bedre arbejdsmiljø 

På de kommunale genbrugs-
pladser kræver Arbejdstil-
synet en pladsbelysning på 
mindst 25 lux, da denne lys-
mængde giver et sikkert og 
behageligt arbejdsmiljø. Der-
for har man i Aalborg Kom-
mune besluttet at udskifte de 
eksisterende halogenlamper 
med LED-lamper på alle kom-
munens genbrugspladser. 
På genbrugspladsen Over 
Kæret, som LED-TEK også 
har leveret til, har udskiftnin-
gen betydet, at lysniveauet 
nu er på mere end 40 lux, 

mens strømforbruget om-
vendt er blevet halveret. 
Pladsleder Preben Nielsen 
fortæller: 

– Lyset fordeler sig nu jævnt 
over hele pladsen, og medar-
bejderne oplever at have 3-4 
gange så meget belysning, 
som de plejer at have. Det 
giver et utrolig behageligt og 
også mere sikkert arbejdsmil-
jø, når solen er gået ned. 

Den jævne, ensartede belys-
ning på pladsen skyldes et 
patenteret linsesystem, der 
udnytter LED-diodens egen-
skaber, så den belyste flade 
bliver rektangulær uden 
overlapning eller blænding.  

Fungerer fejlfrit trods 
hårdt miljø

Men det er ikke kun i Dan-
mark, at man er ved at få 
øjnene op for de fordele, 
der er ved at bruge uden-
dørs LED-belysning. Således 
har LED-TEK i sommeren 
2011 i samarbejde med FL 
Smidth leveret 80 stk. 50 og 
100W LED-lamper til natlig 
belysning af gravemaskiner 
og transportbånd i mangan-
miner i Kalahariørkenen i 
Sydafrika. 

Fremtidens lyskilde
Udendørs LED-belysning vinder frem over hele verden. Det skyldes ikke mindst, at LED giver store energibesparelser 
og i kvalitet minder mere om dagslys, end eksempelvis sparepærer eller halogenlys gør. LED-TEK A/S har lanceret en 
række LED-løsninger til udendørs belysning, og responsen fra kunderne er positiv.   

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg 

Albertslund lampe med 15W LED indsats.

Albertslund lampe med oprindelig 90W kviksølvlampe.

Manganmine i Namibias ørken LED giver betingelser for arbejde i dagslys hele døgnet i ørkenen

SÆRTRYK

Fungerer fejlfrit efter 
mange år i hårdt miljø

Men det er ikke kun i 
Danmark, at man har fået 
øjnene op for de fordele, der 
er ved at bruge udendørs 
LED-belysning. Således 
har LED-TEK i sommeren 
2011 i samarbejde med FL 
Smidth leveret 80 stk. 50 og 
100W LED-lamper til natlig 
belysning af gravemaskiner 
og transportbånd i mangan-
miner i Kalahariørkenen i 
Sydafrika. 

Ørkenen udgør et krævende 
miljø, hvor temperaturerne 
i løbet af døgnet svinger 
mellem 0 og 40 grader C, 
og dertil kommer kraftige 
rystelser og anden mekan-
isk belastning fra maskiner 
og materiel. Ikke desto min-
dre har lamperne fra LED-
TEK fungeret fejlfrit i mere 
end 3 år, og minearbejderne 
oplever en detaljeskarphed, 
som man ikke kunne opnå 
med halogen- eller natrium-
lamper. Mikkel Dyrby fra 
FL Smidth fortæller: 
    
– Vi skaffede LED-lamper-
ne, fordi mineejeren gerne 
ville slå et slag for de grønne 
løsninger. Normalt bruger 
man ellers enten natrium- 
eller halogenbelysning i 
manganminerne. LED-lam-
perne har nu i mere end tre 
år fungeret til belysning af 
maskinerne både indvendigt 
og udenfor uden problemer. 

LED giver betingelser for at arbejde i dagslys hele døgnet i ørkenen.
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LED-TEK A/S har i mange år været 
pionerer inden for udvikling af 

LED-belysning, og deres LED-LUX 
Flat Panels til nyinstallation og ek-
sisterende modullofter er et godt 
eksempel:  

– Teknologien i LED-LUX panelar-
maturerne bygger på LGP (Light 
Guide Panel/Plate), der er et ja-
pansk patent baseret på et akrylma-
teriale af høj kvalitet, som forbliver 
stabil i farven og ikke gulner, selv 
efter mange års brug. Det gør, at vi 
kan kombinere en meget høj lys-
kvalitet med et lavt energiforbrug, 
udtaler direktør Erling Nielsen.

„Panelerne ligner næsten oven-
lys“
VIA University College i Horsens 
har for nylig fået installeret 88 stk. 
60 x 60 cm LED-LUX Flat Panels 
i fællesarealet Torvet, et 1100 m² 
stort lokale med 11 m fra gulv til 
loft. Torvets assymmetriske modull-
oft krævede et specielt montagesæt 
for at opnå den optimale arkitek-
toniske løsning, og på trods af den 
store rumhøjde er det lykkedes 
at opnå en lumen-værdi på 200 i 

bordhøjde. Teknisk chef hos VIA 
University College, Anders Thorsen, 
forklarer:

– Vi har fået betydelig mere lys for 
væsentlig færre energikroner. Kon-
kret har vi sparet 22% på energifor-
bruget og hævet lysniveauet med 
ca. 100 lumen en meter over gulvet. 
Den bløde, blændfri lyseffekt, vi 
ønskede, har ikke kunnet etableres 
med tidligere kendte armaturer, og 
panelerne ligner næsten ovenlys, 
når man står og kigger op på dem. 
Det føles, som om man står og kig-
ger ud i det fri. 

Dagslys på bilerne
Hos Maul Automobiler i Skander-
borg har de også kun positive erfa-
ringer at dele ud af: Forretningen 
har fået lavet et nyt indgangsparti 
med LED-LUX Flat Panels, ligesom 
udstillingslokalet er blevet forsynet 
med LED-paneler. Indehaver Ove 
Maul fortæller, at han gerne viser 
folk rundt i butikken, så også de 
kan glæde sig over det nye lys:  

– Det første, kunderne møder nu, 
er et fantastisk veloplyst indgangs-

parti, som medarbejderne også er 
utrolig glade for. Som de udtrykker 
det, så kan vi nu betjene kunderne 
i fuldt dagslys hele døgnet. Ud over 
50% øget lysniveau har vi med LED-
panelerne fået reduceret energifor-
bruget til det halve. 

„Nu føles almindelig belysning 
som halvmørke“
Et tredje eksempel på meget til-
fredse LED-brugere finder man i 
salgs- og marketingfirmaet Steel 
Products A/S, der i kontorer og teg-
nestueområdet har fået udskiftet 
32 stk. standard T8 armaturer med 
22 stk. 60 x 60 cm LED-LUX Flat 
Panels. Udskiftningen har forbedret 
lysniveauet på arbejdspladserne fra 
ca. 250 lumen til ca. 400 lumen, og 
energiforbruget er faldet med 40%.  

– Vi blev først helt overvældet over 
lysmængden og jokede med, at vi 
nok skulle til at bruge solcreme og 
solbriller inden døre. Men det tog 
kun et par dage, før vi havde væn-
net os til lysmængden, og nu føles 
almindelig belysning jo nærmest 
som halvmørke, fortæller salgschef 
Jesper Agger fra Steel Products.  

Dagslys inden 
døre
Gamle fordomme om LED-belysning holder ikke, mener brugerne af LED-TEK’s 

panelarmaturer. Lyskvaliteten svarer til dagslys – og energiforbruget er væsentligt 

lavere end med traditionelle belysningskilder.   

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

University College i Horsens

Maul automobiler Skanderborg

Ingeniørfirmaet Steel Products A/S

kontorer og tegnestue områ-
det har fået udskiftet 32 stk. 
standard T8 armaturer med
22 stk. 60 x 60 cm LED-
LUX paneler. Udskiftnin-
gen har forøget lysniveauet 
på arbejdspladserne fra ca. 
250 lux til ca. 400 lux, og 
energiforbruget er faldet 
med 40%.

– Vi blev først helt overvæl-

det over lysmængden og 
jokede med, at vi nok skulle 
til at bruge solcreme og sol-
briller inden døre. 

Men det tog kun et par 
dage, før vi havde vænnet 
os til lysmængden, og nu 
føles almindelig belysning 
jo nærmest som halvmørke, 
fortæller salgschef Jesper 
Agger fra Steel Products.
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kan kombinere en meget høj lys-
kvalitet med et lavt energiforbrug, 
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60 x 60 cm LED-LUX Flat Panels 
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stort lokale med 11 m fra gulv til 
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for at opnå den optimale arkitek-
toniske løsning, og på trods af den 
store rumhøjde er det lykkedes 
at opnå en lumen-værdi på 200 i 
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University College, Anders Thorsen, 
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– Vi har fået betydelig mere lys for 
væsentlig færre energikroner. Kon-
kret har vi sparet 22% på energifor-
bruget og hævet lysniveauet med 
ca. 100 lumen en meter over gulvet. 
Den bløde, blændfri lyseffekt, vi 
ønskede, har ikke kunnet etableres 
med tidligere kendte armaturer, og 
panelerne ligner næsten ovenlys, 
når man står og kigger op på dem. 
Det føles, som om man står og kig-
ger ud i det fri. 
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Hos Maul Automobiler i Skander-
borg har de også kun positive erfa-
ringer at dele ud af: Forretningen 
har fået lavet et nyt indgangsparti 
med LED-LUX Flat Panels, ligesom 
udstillingslokalet er blevet forsynet 
med LED-paneler. Indehaver Ove 
Maul fortæller, at han gerne viser 
folk rundt i butikken, så også de 
kan glæde sig over det nye lys:  

– Det første, kunderne møder nu, 
er et fantastisk veloplyst indgangs-

parti, som medarbejderne også er 
utrolig glade for. Som de udtrykker 
det, så kan vi nu betjene kunderne 
i fuldt dagslys hele døgnet. Ud over 
50% øget lysniveau har vi med LED-
panelerne fået reduceret energifor-
bruget til det halve. 

„Nu føles almindelig belysning 
som halvmørke“
Et tredje eksempel på meget til-
fredse LED-brugere finder man i 
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Products A/S, der i kontorer og teg-
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almindelig belysning jo nærmest 
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døre
Gamle fordomme om LED-belysning holder ikke, mener brugerne af LED-TEK’s 
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Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

University College i Horsens

Maul automobiler Skanderborg

Ingeniørfirmaet Steel Products A/S

Albertslund lampe med 15W LED indsats.

Flat 
Panels 
Serie

LED-LUX Paneler giver et behageligt 
ensartet fordelt lys, som virker stort set 
blændfri.

Teknologien bygger på LGP (Light Guide 
Plate) et japansk patent baseret på 
akrylmateriale af høj kvalitet der forbliver 
stabil i farven og ikke gulner selv efter 
mange års brug.

CRI >80 - i special version CRI >90

Moduler: 30x30, 30x60, 30x120, 60x60

Ophæng og montage 
optioner til alle loft typer

•  Wire ophæng

•  Panellofter

•  Panellofter med 
    asymmetriske skinner

•  Panellofter med skjulte skinner

•  Kassetter til homogene lofter

Lang levetid
Konstrueret med en effektiv 
varmeafledning derfor sikkerhed for 
endnu længere levetid en de anførte 
>50.000 timer

Service venlig
Modulopbygget fra mindste til største 
model indgår 2 – 4 – 6 eller 8 ens 
moduler hertil en let udskiftelig 
strømforsyning 

Ensartet Lysfordeling
Et patenteret linsesystem giver ensartet 
lysfordeling på en rektangulær flade 
uden overlapning eller blænding

Global virksomhed
Siden 1998 er der leveret 250.000 
vejlampe enheder til 150 forskellige lande.

5 års garanti
Vejlys er et produkt der har betydning 
for personers og trafikkens sikkerhed 
hvorfor krav om stabilitet og kvalitet er 
en grundlæggende parameter.

BBE vej-
belysning

LS serie
•  Fra 2.600 til 24.000 lumen

•  CR I>70

•  PF > 0,95

•  L70 >50.000 timer

•  Arbejdstemp. -30°  til +50°

•  4000 – 4500K /5000 -  5800K

•  Op til 110 Lumen/W

VIA University College i Horsens

Ingeniørfirmaet Steel Products A/S



TELEFON 73 84 11 008 SEPTEMBER 2014 LED-TEK@LED-TEK.DK 9WWW.LED-TEK.DK

Udendørs lyskilder 
fra skolegården 
til Namibias ørken
Udendørs LED-belysning vinder frem over hele verden. Det skyldes ikke mindst, at 
LED giver store energibesparelser og i kvalitet er tættere på dagslys, end eksempelvis 
sparepærer eller halogenlys. LED-TEK A/S har lanceret en række LED-løsninger til 
udendørs belysning, og responsen fra kunderne er positiv.   
Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg 

I Horsens Kommune har 
man gode erfaringer med 
forbedring af udendørs be-
lysning, hvor LED-TEK 
siden 2009 har leveret LED-
løsninger. Kommunen har 
således omkring Bankager-
skolen udskiftet kviksølv- 
lamperne med LED-lysdi-
oder i et antal på 80 Alberts-
lund lamper, der er opstillet 
i det omkringliggende par-
kanlæg. Her sørger LED- 
lamperne nu for at skabe 
tryghed og sikkerhed i af-
ten- og nattetimerne ved at 
oplyse bl.a. stisystemerne. 

Energibesparelse 
på 80%

– Lyskvaliteten er blevet 
væsentligt forbedret, og 
både lærere, det tekniske 
personale og forældre til 
børn på skolen er meget 
begejstrede. De oplever det 
som et langt sikrere område 
at færdes i efter lygtetæn-
dingstid. Mange tror, at der 
er kommet helt nye lamper, 
men vi har altså bare ud-
skiftet belysningskilden, 
forklarer Henri V. Nielsen 
fra Horsens Kommunes tek-
niske forvaltning og fortsæt-
ter:

– Fordelen ved at sætte 
LED-lamper i de eksiste-
rende armaturer er netop, at 
vi slipper for at skulle betale 
for store udskiftninger. 
Derudover holder LED-
lamperne i længere tid, og 
vi henter meget store ener-
gibesparelser. 

Hvor parklamperne tidli-
gere havde et strømforbrug 

på mere end 90W pr. stk., 
bruger de nu kun 15W, og 
det har betydet en reduktion 
i strømforbruget på mere 
end 80 %. 

Halveret strømforbrug 
og bedre arbejdsmiljø 

På de kommunale genbrugs-
pladser kræver Arbejdstil-
synet en pladsbelysning på 
mindst 25 lux, da denne 
lysmængde giver et sikkert 
og behageligt arbejdsmiljø. 
Derfor har man i Aalborg 
Kommune besluttet at 
udskifte de eksisterende 
halogenlamper med LED-
lamper på alle kommunens 
genbrugspladser. 

På genbrugs pladsen Over 
Kæret, hvortil LED-TEK i 
samarbejde med IDE-El har 
leveret de komplette lamper, 
har udskiftningen betydet, 
at lysniveauet nu er på mere 
end 40 lux, mens strømfor-
bruget omvendt er blevet 
halveret. Pladsleder Preben 
Nielsen fortæller: 

– Lyset fordeler sig nu jævnt 
over hele pladsen, og med-
arbejderne oplever at have 
3-4 gange så meget belys-
ning, som de plejer at have. 

Det giver et utrolig behage-
ligt og også mere sikkert ar- 
bejdsmiljø, når solen er gået 
ned. 

Dagslys inden døre
Gamle fordomme om LED-belysning holder ikke, mener brugerne af LED-TEK’s
panelarmaturer. Lyskvaliteten svarer til dagslys – og energiforbruget er væsentligt
lavere end med traditionelle belysningskilder.
Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

Allerede I 2010 var LED-
TEK på markedet med 
LED-LUX panelarmatu- 
rerne, hvor teknologien byg-
ger på LGP (Light Guide 
Plate), der er et japansk pa-
tent baseret på et akrylmate-
riale af høj kvalitet, som for-
blive stabil i farven og ikke 
gulner, selv efter mange års 
brug. 

Det gør, at vi kan kombinere 
en meget høj lyskvalitet med 
et lavt energiforbrug, udta-
ler direktør Erling Nielsen.

„Panelerne ligner 
næsten ovenlys“

På VIA University College 
i Horsens er i fællesarealet 
Torvet, installeret 88 stk. 60 
x 60 cm LED-LUX pane-
ler.

Et 1100 m² stort lokale med 
11 m fra gulv til loft. Tor-
vets asymmetriske modul 
loft krævede et specielt 
montagesæt for at opnå den 
optimale arkitektoniske løs-
ning. Montagesættet er nu 
et standard produkt, som 
kan leveres til både sym-

metriske og assymetriske 
modullofter.

Trods den store rumhøjde er 
det lykkedes at opnå en lux-
værdi på 200 i bord-højde.
 
Teknisk chef hos VIA Uni-
versity College, 
Anders Thorsen, forklarer:

– Vi har fået betydelig mere 
lys for væsentlig færre en-
ergikroner. Konkret har vi 
sparet 22% på energifor-
bruget og hævet lysniveauet 
med ca. 100 lux en meter 
over gulvet. Den bløde, 
blændfri lyseffekt, vi øn-
skede, har ikke kunnet etab-
leres med tidligere kendte 
armaturer, og panelerne 
ligner til forveksling oven-
lys, når man står og kigger 
op på dem. Det føles, som 
om man ser ud i det fri.

„Nu føles almindelig 
belysning som halv-
mørke“

Endnu et eksempel på me-
get tilfredse LED-brugere 
finder man i ingeniørfirma-
et Steel Products A/S, der i 
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IHorsens Kommune har 
man gode erfaringer 
med udendørs belys-
ning fra LED-TEK A/S, 

som siden 2009 har leveret 
LED-løsninger. Kommunen 
har således omkring Banka-
gerskolen udskiftet pærerne 
til LED-dioder i de ca. 80 
Albertslundlamper, der er 
opstillet i det omkringlig-
gende parkanlæg. Her sørger 
LED-dioderne nu for at skabe 
tryghed og sikkerhed i af-
ten- og nattetimerne ved at 
oplyse bl.a. stisystemer og 
parkeringsarealer. 

Energibesparelse på 80 %

– Lyskvaliteten er blevet 
væsentligt forbedret, og både 
lærere, det tekniske perso-
nale og forældre til børn på 
skolen er meget begejstrede. 
De oplever det som et langt 
sikrere område at færdes i ef-
ter lygtetændingstid. Mange 
tror, at der er kommet helt 
nye lamper, men vi har altså 
bare udskiftet belysningskil-
den, forklarer installations- 
og energikonsulent Henri V. 
Nielsen fra Teknik og Miljø 
Ejendomscenteret i Horsens 
Kommune og fortsætter:
– Fordelen ved at sætte LED-
lamper i de eksisterende ar-

maturer er netop, at vi slipper 
for at skulle betale for store 
udskiftninger. Derudover hol-
der LED-lamperne i længere 
tid, og vi henter meget store 
energibesparelser. 
Hvor parklamperne tidligere 
havde et strømforbrug på 
mere end 90W pr. stk., bruger 
de nu kun 15W, og det har be-
tydet en reduktion i strømfor-
bruget på mere end 80%. 

Skøjtebane får dagslys om 
aftenen

Horsens Kommune har også 
for nylig fået opsat LED-
belysning fra LED-TEK på 
byens nye skøjtebane foran 
Rådhuspladsen. Indtil videre 
er der tale om midlertidige 
LED-standerlamper, men i 
løbet af december i år skal 
de erstattes af permanente 
LED-armaturer. Selve skøjte-
banen blev officielt indviet 7. 
december, og allerede mens 
driftfolkene arbejdede på at 
få den færdiggjort, havde de 
stor gavn af den nye, energi-
besparende belysning. Henri 
V. Nielsen fortæller:     
– Belysningen på skøjteba-
nen bestod prøven nogle 
dage før indvielsen, da drift-
folkene lagde slanger ud, 
så der kunne komme is på 

banen dagen efter. Arbejdet 
foregik i de sene aftentimer, 
og her oplevede driftfolkene, 
at lyset var meget mere 
behageligt at arbejde i, end 
det lys de var vant til. Han 
fortsætter:

– I øjeblikket er der sat 
nogle juletræer op til pynt 
ved siden af skøjtebanen, og 
de står og lyser med de her 
gammeldags lyskæder. Så 
man kan virkelig se en skæg 
og tydelig kvalitetskontrast 
mellem det hvidere, mere 
dagslysagtige LED-lys og det 
traditionelle, mere gule lys. 

Halveret strømforbrug og 
bedre arbejdsmiljø 

På de kommunale genbrugs-
pladser kræver Arbejdstil-
synet en pladsbelysning på 
mindst 25 lux, da denne lys-
mængde giver et sikkert og 
behageligt arbejdsmiljø. Der-
for har man i Aalborg Kom-
mune besluttet at udskifte de 
eksisterende halogenlamper 
med LED-lamper på alle kom-
munens genbrugspladser. 
På genbrugspladsen Over 
Kæret, som LED-TEK også 
har leveret til, har udskiftnin-
gen betydet, at lysniveauet 
nu er på mere end 40 lux, 

mens strømforbruget om-
vendt er blevet halveret. 
Pladsleder Preben Nielsen 
fortæller: 

– Lyset fordeler sig nu jævnt 
over hele pladsen, og medar-
bejderne oplever at have 3-4 
gange så meget belysning, 
som de plejer at have. Det 
giver et utrolig behageligt og 
også mere sikkert arbejdsmil-
jø, når solen er gået ned. 

Den jævne, ensartede belys-
ning på pladsen skyldes et 
patenteret linsesystem, der 
udnytter LED-diodens egen-
skaber, så den belyste flade 
bliver rektangulær uden 
overlapning eller blænding.  

Fungerer fejlfrit trods 
hårdt miljø

Men det er ikke kun i Dan-
mark, at man er ved at få 
øjnene op for de fordele, 
der er ved at bruge uden-
dørs LED-belysning. Således 
har LED-TEK i sommeren 
2011 i samarbejde med FL 
Smidth leveret 80 stk. 50 og 
100W LED-lamper til natlig 
belysning af gravemaskiner 
og transportbånd i mangan-
miner i Kalahariørkenen i 
Sydafrika. 

Fremtidens lyskilde
Udendørs LED-belysning vinder frem over hele verden. Det skyldes ikke mindst, at LED giver store energibesparelser 
og i kvalitet minder mere om dagslys, end eksempelvis sparepærer eller halogenlys gør. LED-TEK A/S har lanceret en 
række LED-løsninger til udendørs belysning, og responsen fra kunderne er positiv.   

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg 

Albertslund lampe med 15W LED indsats.

Albertslund lampe med oprindelig 90W kviksølvlampe.

Manganmine i Namibias ørken LED giver betingelser for arbejde i dagslys hele døgnet i ørkenen

SÆRTRYK

Fungerer fejlfrit efter 
mange år i hårdt miljø

Men det er ikke kun i 
Danmark, at man har fået 
øjnene op for de fordele, der 
er ved at bruge udendørs 
LED-belysning. Således 
har LED-TEK i sommeren 
2011 i samarbejde med FL 
Smidth leveret 80 stk. 50 og 
100W LED-lamper til natlig 
belysning af gravemaskiner 
og transportbånd i mangan-
miner i Kalahariørkenen i 
Sydafrika. 

Ørkenen udgør et krævende 
miljø, hvor temperaturerne 
i løbet af døgnet svinger 
mellem 0 og 40 grader C, 
og dertil kommer kraftige 
rystelser og anden mekan-
isk belastning fra maskiner 
og materiel. Ikke desto min-
dre har lamperne fra LED-
TEK fungeret fejlfrit i mere 
end 3 år, og minearbejderne 
oplever en detaljeskarphed, 
som man ikke kunne opnå 
med halogen- eller natrium-
lamper. Mikkel Dyrby fra 
FL Smidth fortæller: 
    
– Vi skaffede LED-lamper-
ne, fordi mineejeren gerne 
ville slå et slag for de grønne 
løsninger. Normalt bruger 
man ellers enten natrium- 
eller halogenbelysning i 
manganminerne. LED-lam-
perne har nu i mere end tre 
år fungeret til belysning af 
maskinerne både indvendigt 
og udenfor uden problemer. 

LED giver betingelser for at arbejde i dagslys hele døgnet i ørkenen.

8 1. SEKTION I  BElySNINg  I ByggE- & aNlægSavISEN

LED-TEK A/S har i mange år været 
pionerer inden for udvikling af 

LED-belysning, og deres LED-LUX 
Flat Panels til nyinstallation og ek-
sisterende modullofter er et godt 
eksempel:  

– Teknologien i LED-LUX panelar-
maturerne bygger på LGP (Light 
Guide Panel/Plate), der er et ja-
pansk patent baseret på et akrylma-
teriale af høj kvalitet, som forbliver 
stabil i farven og ikke gulner, selv 
efter mange års brug. Det gør, at vi 
kan kombinere en meget høj lys-
kvalitet med et lavt energiforbrug, 
udtaler direktør Erling Nielsen.

„Panelerne ligner næsten oven-
lys“
VIA University College i Horsens 
har for nylig fået installeret 88 stk. 
60 x 60 cm LED-LUX Flat Panels 
i fællesarealet Torvet, et 1100 m² 
stort lokale med 11 m fra gulv til 
loft. Torvets assymmetriske modull-
oft krævede et specielt montagesæt 
for at opnå den optimale arkitek-
toniske løsning, og på trods af den 
store rumhøjde er det lykkedes 
at opnå en lumen-værdi på 200 i 

bordhøjde. Teknisk chef hos VIA 
University College, Anders Thorsen, 
forklarer:

– Vi har fået betydelig mere lys for 
væsentlig færre energikroner. Kon-
kret har vi sparet 22% på energifor-
bruget og hævet lysniveauet med 
ca. 100 lumen en meter over gulvet. 
Den bløde, blændfri lyseffekt, vi 
ønskede, har ikke kunnet etableres 
med tidligere kendte armaturer, og 
panelerne ligner næsten ovenlys, 
når man står og kigger op på dem. 
Det føles, som om man står og kig-
ger ud i det fri. 

Dagslys på bilerne
Hos Maul Automobiler i Skander-
borg har de også kun positive erfa-
ringer at dele ud af: Forretningen 
har fået lavet et nyt indgangsparti 
med LED-LUX Flat Panels, ligesom 
udstillingslokalet er blevet forsynet 
med LED-paneler. Indehaver Ove 
Maul fortæller, at han gerne viser 
folk rundt i butikken, så også de 
kan glæde sig over det nye lys:  

– Det første, kunderne møder nu, 
er et fantastisk veloplyst indgangs-

parti, som medarbejderne også er 
utrolig glade for. Som de udtrykker 
det, så kan vi nu betjene kunderne 
i fuldt dagslys hele døgnet. Ud over 
50% øget lysniveau har vi med LED-
panelerne fået reduceret energifor-
bruget til det halve. 

„Nu føles almindelig belysning 
som halvmørke“
Et tredje eksempel på meget til-
fredse LED-brugere finder man i 
salgs- og marketingfirmaet Steel 
Products A/S, der i kontorer og teg-
nestueområdet har fået udskiftet 
32 stk. standard T8 armaturer med 
22 stk. 60 x 60 cm LED-LUX Flat 
Panels. Udskiftningen har forbedret 
lysniveauet på arbejdspladserne fra 
ca. 250 lumen til ca. 400 lumen, og 
energiforbruget er faldet med 40%.  

– Vi blev først helt overvældet over 
lysmængden og jokede med, at vi 
nok skulle til at bruge solcreme og 
solbriller inden døre. Men det tog 
kun et par dage, før vi havde væn-
net os til lysmængden, og nu føles 
almindelig belysning jo nærmest 
som halvmørke, fortæller salgschef 
Jesper Agger fra Steel Products.  

Dagslys inden 
døre
Gamle fordomme om LED-belysning holder ikke, mener brugerne af LED-TEK’s 

panelarmaturer. Lyskvaliteten svarer til dagslys – og energiforbruget er væsentligt 

lavere end med traditionelle belysningskilder.   

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

University College i Horsens

Maul automobiler Skanderborg

Ingeniørfirmaet Steel Products A/S

kontorer og tegnestue områ-
det har fået udskiftet 32 stk. 
standard T8 armaturer med
22 stk. 60 x 60 cm LED-
LUX paneler. Udskiftnin-
gen har forøget lysniveauet 
på arbejdspladserne fra ca. 
250 lux til ca. 400 lux, og 
energiforbruget er faldet 
med 40%.

– Vi blev først helt overvæl-

det over lysmængden og 
jokede med, at vi nok skulle 
til at bruge solcreme og sol-
briller inden døre. 

Men det tog kun et par 
dage, før vi havde vænnet 
os til lysmængden, og nu 
føles almindelig belysning 
jo nærmest som halvmørke, 
fortæller salgschef Jesper 
Agger fra Steel Products.
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Maul automobiler Skanderborg

Ingeniørfirmaet Steel Products A/S

Albertslund lampe med 15W LED indsats.

Flat 
Panels 
Serie

LED-LUX Paneler giver et behageligt 
ensartet fordelt lys, som virker stort set 
blændfri.

Teknologien bygger på LGP (Light Guide 
Plate) et japansk patent baseret på 
akrylmateriale af høj kvalitet der forbliver 
stabil i farven og ikke gulner selv efter 
mange års brug.

CRI >80 - i special version CRI >90

Moduler: 30x30, 30x60, 30x120, 60x60

Ophæng og montage 
optioner til alle loft typer

•  Wire ophæng

•  Panellofter

•  Panellofter med 
    asymmetriske skinner

•  Panellofter med skjulte skinner

•  Kassetter til homogene lofter

Lang levetid
Konstrueret med en effektiv 
varmeafledning derfor sikkerhed for 
endnu længere levetid en de anførte 
>50.000 timer

Service venlig
Modulopbygget fra mindste til største 
model indgår 2 – 4 – 6 eller 8 ens 
moduler hertil en let udskiftelig 
strømforsyning 

Ensartet Lysfordeling
Et patenteret linsesystem giver ensartet 
lysfordeling på en rektangulær flade 
uden overlapning eller blænding

Global virksomhed
Siden 1998 er der leveret 250.000 
vejlampe enheder til 150 forskellige lande.

5 års garanti
Vejlys er et produkt der har betydning 
for personers og trafikkens sikkerhed 
hvorfor krav om stabilitet og kvalitet er 
en grundlæggende parameter.

BBE vej-
belysning

LS serie
•  Fra 2.600 til 24.000 lumen

•  CR I>70

•  PF > 0,95

•  L70 >50.000 timer

•  Arbejdstemp. -30°  til +50°

•  4000 – 4500K /5000 -  5800K

•  Op til 110 Lumen/W

VIA University College i Horsens

Ingeniørfirmaet Steel Products A/S
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Skinnespot
LUX-151B2

1100Lm 16W

L70 >50.000 timer

3 års garanti

Rekvirer specialbrochure 
og prisliste.

DiaLux beregninger 
og energispare rapporter

Besparelser med LED lysrør

Antal 58 Watt lysstofrør 100
Antal tændte timer pr. år 3.000
Pris pr. KW/h  kr 0,90 

Eksisterende lyskilder
Lysstofrør pris pr. stk., ekskl. moms  kr 35,00 
Effektforbrug (REELT FORBRUG INKL. FORKOBLING) 64 W
Forventet levetid i timer (gennemsnit) 12.000
Forventet levetid i år for standard lysstofrør, ved aktuel brug 4,0

LED Lyskilder
Antal 26 Watt LED lyskilder 100
LED Lyskilde, pris pr. stk., ekskl. moms  kr 330,00 
Effektforbrug pr. LED lyskilde (Reelt forbrug) 26,0 W
Forventet levetid i timer for LED Lyskilde 50.000
Forventet levetid i år for LED Lyskilde, ved aktuel brug 16,7

Besparelse ved skift til LED:
KW/h pr. år 11.400 KW
Kr. pr. år  kr 10.260,00 

Tilbagebetalingstid:
Direkte tilbagebetalingstid 2,9 år

Total besparelse:
Besparelse over 8 år (halvdelen af LED-rørenes levetid)  kr 110.980,00 

Erstatning af 58 (64) Watt lysstofrør, med 150 cm 26 Watt LED lysrør  

Den skitserede besparelse 
er fra en produktions-
hal på 800 m² forsynet 
med 50 styk 150 cm dob-
belt armaturer ophængt 
6 meter over gulvet. 
Det giver en lysstyrke på 
over 200 Lux i arbejds-
højde. 

Fra vore kunder mod-
tager vi positive tilbage-
meldinger om, at lyset fra 
LED opleves behageligere 
og mere arbejdsvenligt. 
Et bedre arbejdsmiljø er 
således en ekstra gevinst. 

Henvend dig til bo@led-
tek.dk og få en beregning 
på dit aktuelle projekt.
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Lys beregninger
Kortlægger  lysniveau, lam-
peplacering og samlet ef- 
fektforbrug.

Energispare 
beregninger
Giver dig et overblik i både 
tal og grafik over energifor-
bruget og CO2 reduktionen, 
samt konkrete tal for tilbage-
betalings tiden ved skift til 
LED belysning.

Kontakt Miya Tsend-Ayush 
på telefon 73 84 11 00 eller 
mail: led-tek@led-tek.dk.

Oplys rummål, ønsket lys-
niveau og eventuelt data på 
den nuværende installation.
Med det som grundlag giver 
vi et realistisk forslag til en 
optimal løsning med LED 
lyskilder.




  







 

     
     
     
     
     


 
 
 



 

     

     
    






  







 

     
     
     
     
     


 
 
 



 

     

     
    



Et skoleeksempel 

Gennemsnitlig omkostnings-
fordeling - set over 8 år
Omkostningsfordeling - nuværende

Omkostningsfordeling - LED
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O m kostn ingsforde ling
LE D

Lyskilder

V ed lige ho ld

Fo rb ru g

B espa re lse

Lyskilder
20%

Forbrug 
36%

Besparelse
44%

Park-
lamper
Kæmpe besparelses potentiale 
ved udskiftning af lyskilder på 
parkeringsområder.

En reduktion i energi forbruget 
på 80% ved udskiftning af 80W 
højtryks kviksølvlamper til 
ENI-ID801 18W LED lampe

EFTER:
LED lampe total forbrug 18W

FØR:
80W lampe incl. ballast 93W
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Skinnespot
LUX-151B2

1100Lm 16W

L70 >50.000 timer

3 års garanti

Rekvirer specialbrochure 
og prisliste.

DiaLux beregninger 
og energispare rapporter

Besparelser med LED lysrør

Antal 58 Watt lysstofrør 100
Antal tændte timer pr. år 3.000
Pris pr. KW/h  kr 0,90 

Eksisterende lyskilder
Lysstofrør pris pr. stk., ekskl. moms  kr 35,00 
Effektforbrug (REELT FORBRUG INKL. FORKOBLING) 64 W
Forventet levetid i timer (gennemsnit) 12.000
Forventet levetid i år for standard lysstofrør, ved aktuel brug 4,0

LED Lyskilder
Antal 26 Watt LED lyskilder 100
LED Lyskilde, pris pr. stk., ekskl. moms  kr 330,00 
Effektforbrug pr. LED lyskilde (Reelt forbrug) 26,0 W
Forventet levetid i timer for LED Lyskilde 50.000
Forventet levetid i år for LED Lyskilde, ved aktuel brug 16,7

Besparelse ved skift til LED:
KW/h pr. år 11.400 KW
Kr. pr. år  kr 10.260,00 

Tilbagebetalingstid:
Direkte tilbagebetalingstid 2,9 år

Total besparelse:
Besparelse over 8 år (halvdelen af LED-rørenes levetid)  kr 110.980,00 

Erstatning af 58 (64) Watt lysstofrør, med 150 cm 26 Watt LED lysrør  

Den skitserede besparelse 
er fra en produktions-
hal på 800 m² forsynet 
med 50 styk 150 cm dob-
belt armaturer ophængt 
6 meter over gulvet. 
Det giver en lysstyrke på 
over 200 Lux i arbejds-
højde. 

Fra vore kunder mod-
tager vi positive tilbage-
meldinger om, at lyset fra 
LED opleves behageligere 
og mere arbejdsvenligt. 
Et bedre arbejdsmiljø er 
således en ekstra gevinst. 

Henvend dig til bo@led-
tek.dk og få en beregning 
på dit aktuelle projekt.
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Belysningsprodukter 
    til det moderne samfund:

         Komplet belysningsprogram 
med integreret LED

LED-LUX lampeserien blev for 4 år siden introduceret i Danmark af LED-TEK. Produkterne er primært Flat Panels og Downlights. 
Vores producent LEDMY har med henblik på en ensartet markedsføring på hele verdensmarkedet registreret det nye brand EXMA. 
Som LEDMY’s partner og distributør i Danmark har LED-TEK indgået aftale om fortsat markedsføring af produktserierne med ret til at anvende 
det nye Brand EXMA.

 Flat Panels og Downlight ... nu

Flat Panel   Downlight    Skinnespot High Bay    

Lysrør  Vejlys    Parklamper   Industriarmatur       In Ground   

Standard lamper Sokkel adapter LED Strip     Alu Profiler Lamper i metermål   

LED-LUX armaturserie med integrerede LED lyskilder giver et bedre arbejdsmiljø 
og en halvering af udgifter til drift og vedligeholdelse.

Referencer: Et stort antal velfungerende installationer rundt i landet 
på skoler, offentlige kontorer, butikker, værksteder og tandlægeklinikker 
repræsenterer paletten af tilfredse kunder.

Investering: LED belysning kan etableres for ca. 200 kr./m² med et 
energiforbrug på mindre end 5W/m². 

Support: DiaLux beregninger og energispare kalkulationer tilbydes.

Flood Light    


