LEDVANCE.NO

VEIEN TIL
RIKTIG LYSPAERE!
1.
SOKKEL & FORM

E27
STOR SOKKEL,
SKRUSOKKEL

CLASSIC A
NORMAL

CLASSIC P
KRONE

G95/G125
GLOBE

ST64
EDISON

R63
SPOT

CLASSIC P
ILLUM

T26/MINI

R50
SPOT

E14
LITEN SOKKEL,
SKRUSOKKEL

Øvrige
sokkeltyper

CLASSIC B
MIGNON

GU10
HALOPAR
SPOT
230V

CLASSIC B
MIGNON KRYSTAL

G9
HALOPIN
230V

R7S
HALOLINE
230V

GU4, GU5,3
STIKK
DECOSTAR
SPOT 12V

G4, GY6,35
STIKK
HALOSTAR
12V

2.
LETER DU ETTER EN LYSPÆRE
MED E27 ELLER E14 SOKKEL?

DA FINNES DET ULIKE
TYPER Å VELGE MELLOM

KLAR

TOPPFORSPEILET

MATT

SPESIALPAERER

Gir et pent og dekorativt
lys til de fleste formål.

Gir en god spredning av
lyset og anbefales ved bruk
av lampeskjerm eller andre
lamper med matte overflater.

GOLD / DEKORASJON

Pent og dekorativt lys. Gir et
ekstra varmt lys sammenlingnet med vanlig klar pære.

Spennende og dekorativt element med sølvog gullfarget topp.
Spesialpaerer med
dagslyssensor og
bevegelsessensor.

LED – DEN PERFEKTE ERSTATTEREN
FOR GLØDE- OG HALOGENPAERER

3.
WATT, LUMEN, FARGETEMP.
OG DIMBARHET

FORDELER MED LED

– Høy effektivitet. Mye lys for pengene
– Lang levetid på opptill 25.000 timer.
Dette tilsvarer 25 år med 2,7 timers bruk
pr. dag.
– Veldig lavt energiforbruk. Bra for miljøet 		
og bra for økonomien
– Lav varmeutvikling. Fordelaktig med tanke 		
på mindre varme i lampen

1. WATT- STYRKE

Du har de kjente tilsvarende wattstyrkene 15W, 25W, 40W, 60W, 75W

2. LUMEN

Angir lysstyrke og hvor mye lys lyskilden
gir. Et høyere lumentall betyr mer lys.

1
2

3. FARGETEMPERATUR

Alle våre LED-pærer har samme
fargetemperatur som den gamle glødepæren. Det gode og varme lyset!

3
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NOEN LYSBEGREP I KORTHET

4. DIMBAR ELLER IKKE

- Se etter dimmetegn på pakning
Dersom dimbart produkt velges,
kan man gå noe høyere på wattstyrke.
Produktlisenstaker av varemerket
OSRAM innen generell belysning

4.
SÅ MYE LYS TRENGER DU

LUMEN

AKTIVITET

FARGETEMPERATUR

DIMBART

ENERGIKLASSE

WATT

FARGEGJENGIVELSE

Lumen (lm) er viktig å
kjenne til, da det gir
informasjon om hvor
mye lys en lyskilde gir.
Enkelt utrykt, hvor lyssterk den er. Dette begrepet kan man anvende
for å stille de ulike teknologiene opp mot hverandre og få et sammenlignbart resultat.

Kelvin (K) er det begrepet som sier noe om
lyspærens lysfarge.
En lavere verdi (rundt
2700K) gir et varmere
og litt rødgult lys, men
en høyere verdi (ca
6000K) gir et kaldere,
litt blåaktig lys.

Om en lyspære kan
lysreguleres (dimmes)
eller ikke, ser man
enkelt på pakningen.
Å lysregulere innebærer
at man kan få mer eller
mindre lys med hjelp
av en dimmer.

WATT*

120-135

Avkobling

15

220-250

Ved matbordet

25

410-470

Skrivebordsarbeide

40

700-810

Rengjøring

60

920-1060

Arbeid i garasjen

75

* Tilsvarende energiforbruk på
tradisjonelle glødepærer.

LYSYTELSE

Energimerkingen på
forpakningen viser
hvor energieffektiv lyspæren er på en skala
fra A++ (mest effektiv)
til E (som er minst
effektiv).

Watt (W) er et mål på
energiforbruket, men
sier ingenting om lysytelsen. Å sammenligne
watt-tall mellom ulike
teknologier sier ingenting om hvor mye lys
man får, bare hvordan
energiforbruket ser ut
produktene seg
imellom.

Ra-indeksen gir informasjon om lyspæren
gjenskaper farger på et
bra sett. Dette er veldig
viktig i f.eks badrom og
kjøkken. Den høyeste
verdien er Ra = 100.
I forhold til EU-direktivet får lyspærer som
anvendes til allmennbelysning ikke ha verdi
under Ra80.

DIMMEKOMPATIBILITET
LED-lyskilder kan dimmes med en lang rekke forskjellige dimmere som er
tilgjengelige på markedet. For å se om LED-lyskilden funger med din dimmer,
les mer på: www.ledvance.no/dimmekompatibilitet

SPESIALPAERER
LYSPAERER MED EKSTRA FUNKSJONER
BEVEGELSESENSOR

– Slår seg automatisk av 15 sekunder etter siste
bevegelse er registrert
– Energibesparende belysningsløsning takket være
automatisk nedstengning når det er dagslys ute
– Lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader
gir kort tilbakebetalingstid

DAGSLYSSENSOR

– Sikkerhet ved automatisk tenning når det er mørkt
– Lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader
gir kort tilbakebetalingstid
– Energibesparende belysningsløsning på grunn av
automatisk utkobling når det er dagslys ute

Produktlisenstaker av varemerket
OSRAM innen generell belysning

BELYSNINGSTIPS
– Bruk 5-7 lyspærer i hvert
rom for å få et behagelig lys.
Færre antall skaper lyskontraster som er ubehagelige 		
for øyet. I hjemmet vil vi ha
myke overganger.
– Plasser dine lamper på ulike
høyder for å få en bedre
dynamikk i rommet.
– Velg belysning etter ønsket
funksjon. Tenk etter hva lamper skal brukes til og velg rett produkt
etter det, ikke bare kjøp en vakker og trendy lampe.
– Tenk på å ha bra almennbelysning i taket ved f.eks rengjøring,
funksjonell belysning over arbeidsbenker og ved lesestolen,
og glem ikke stemningsbelysningen – en svak belysning som
skaper god steming i rommet.
– Anvend gjerne dimbare lyspærer slik at du kan regulere lyset.
OG GLEM IKKE UTE!

– Det er trivelig å komme hjem til en opplyst hage under de mørke
månedene. Tenk på å velge lamper som er tilpasset for utendørs
bruk. Er du usikker på hvordan du skal belyse din hage, kan du
prøve deg frem ved hjelp av en sterk lommelykt.
– Belys gjerne utenfor vinduet så du ikke kikker mot et sort hull, dette
skaper en behagelig dybde og visker ut grensen mellom inne og ute.

