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LED som ersättning för spotlights

Trots en ökad försäljning av nya ar-
maturer och  belysningslösningar  an-
passade  för LED som belysningskälla 
är  marknaden för ersättningslampor 
fortfarande stor. Spotlights   var en av             
de första  ersättningsprodukterna  base-
rade på  LED, och följaktligen kanske den 
mest mogna. En liten genomgång av vad 

som finns i butikshyllorna visar tyvärr          
fortfarande att det finns brister och för-
bättringsbehov.

Två LED spotlights, som marknadsförs 
som ersättning  till varmvit 35 W  halo-

genspot, har jämförts med halogen-
originalet. Samtliga är avpassade för           
230V och har GU10-sockel.  Den ena 
LED-spoten är av känd tillverkare, och 
bygger på 1 st 3W LED, medan den andra 
är av butikens eget märke, och har 4 st 
1,5W LED, d.v.s. totalt 6 W. Det blir väl-
digt tydligt att effekten i lysdioder säger 
mycket lite om hur mycket ljus som kom-
mer    ut, dessutom anges hur mycket ef-
fekt som dioderna drar, inte hur mycket 
effekt som belastar elnätet. Elektroniken 
drar också effekt som lätt glöms bort. 
Noterbart  är  också  att  de två LED-
lamporna kostade i stort sett lika mycket.

En armatur för infällt montage av halo-
genspotlight i tak har  använts  som 
referens, inklusive kåpan som krävs för 
brandskydd. I stället för att skydda huset 
från värmen från halogenlampan, vilken 
hettar upp kåpan till 70 grader, kommer 
kåpan att erbjuda LED-lampan en luftig 
omgivning och lägger omgivningstem-
peraturen på ca 35 grader C.

Å ena sidan visade mätningarna att 
ljusflödet ut från samtliga spotlights är 
jämförbart. Där halogenlampan ger full 
styrka omedelbart och sedan stabilt, 

Den nya ljuskällan LED blir vanligare och vanligare. Det finns idag högkvalitativ LED som ger ett bra ljus och som fördelas på 
ett riktigt sätt. Emellertid finns det många LED som inte uppfyller grundläggande krav på färgåtergivning, bländning etc. Det 
är viktigt att alla som arbetar med belysning förstår skillnaden mellan de tidigare ljuskällorna och LED. Ljuskällan är mycket 
smalstrålig och därför ställs det t.ex större krav på avbländning. Gör man fel kommer belysningen att uppfattas som bländande 
i högre utsträckning än hos t. ex ett lysrör som ger ett mer diffust ljus. 

Det pågår idag forskning på såväl upplevelse av som kvalitet på LED, men forskning är tidskrävande. Marknaden översköljs 
av nya leverantörer och de fotometriska mätningarna på LED har inte alltid genomförts på rätt sätt. Vid SP genomförs många 
mätningar på den nya ljuskällan samt också projekt inom ramen för Energimyndighetens program för energieffektiv belysning, 
som är inriktat mot LED-ljus. Avseende upplevelse kan vi i preliminära studier konstatera att LED-ljus uppfattas som mer ly-
sande än belysning med samma styrka men med lysrör som ljuskälla. Det är viktigt att vara medveten om denna problematik.

Samtidigt pågår spännande forskning kring utvecklandet av ännu bättre LED. Denna utveckling går snabbt och inkluderar 
mycket avancerad materialforskning inom nano-området. Potentialen är stor och även möjligheterna till att spara energi är 
stora, men om vi användare inte mår väl och trivs i belysningen kommer vi inte att nå den målsättningen.

börjar LED lamporna på en högre nivå 
och sjunker långsamt den första halvtim-
men. Färgtemperaturen förändras vid 
tändning, och det kan ta upp till 45 min 
innan den når sin stabila nivå.

Mer anmärkningsvärt var de stora bris-
terna i dimensioner. Armaturen, vilken 
är avpassad för en halogenspotlight, är 
klassad som IP44, och för att uppfylla 
detta krävs att ett litet skyddsglas mon-
teras framför lampan. LED-lampan från 
det kända märket sticker ut från sin mon-
teringsring, så skyddsglaset får inte plats. 
Butikens egna märke har för stor dia-
meter och kan inte ens monteras i arma-
turen. Genom att den även är för lång, 
går det knappt att ansluta elen.

Slutsatsen är att en LED baserade 
ersättning till halogenspotlights kan ge 
tillräckligt med ljus, vid jämförbara färg-
temperaturer, men det faller på att de 
inte har rätt dimensioner.

Jämförelsen är gjord på SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut som en del 
av projektet ”LED baserad belysning”           
finansierat av Energimyndigheten.




