
Danmarks mest komplette belysningsleverandør

• SG Armaturen køber Riegens I 2015
• Riegens ændre navn til SG pr. 1 okt. 2017

• Dansk hovedsæde i Odense (Næsby) – det tidligere Riegens
hvor SG salg DK, SG Produktion, SG udviklingsafdeling, 
testlaboratorier, SG Showroom og Videncenter m.v er placeret.

• SG Armaturen er norsk, med hovedsæde I Lillesand
• Etableret i 1990 
• Producere ca. 6 millioner enheder pr. år – 1,3 milliarder i omsætning

Michael Hedam  / Key Account Manager ved SG Armaturen
Oprindeligt elektriker og EL-installatør – 21 års erfaring i den 
profesionelle belysningsbranche



Effektivitet på LED .. definition ?

Lumen pr. Watt. (lm/W)

Dette tal benævnes ofte netop lysudbytte. 

Her tager man lysudbyttet (lm) i forhold til effektforbruget (W) for lyskilden eller armaturet  

Hermed er tallet et udtryk for, hvor effektiv lyskilden eller armaturet er. 

15W 1585 lm

1585 lm / 15W = 106 lm/W



LED – før, nu og fremtiden .. og andre lyskilder ?

T5 lysrør
LED board



LED – før, nu og fremtiden 

Udviklingen af effektiviteten over tid 



Hvad er hemmeligheden ?  

Det er forædling og fortsat bedre fosfor blandinger der giver en øget effektivitet af LEDén

LED chippen er stort set den samme som den hele tiden har været 

Det er kvaliteten af fosforen der bestemmer afgøre hvor god kvaliteten af LEDén bliver

- Farvetemperatur (Kelvingrader)
- Farvegengivelse (Ra/CRI) 
- MacAdam faktorer (SDCM) 
- Levetider L og B værdier



LEDén er der nu .. og vil forblive .. men vær opmærksom ! 

Det er uden for diskussion om LEDén er den rigtige løsning i dag

Energieffektiveten er særdeles god.. og vil fortsat blive bedre .. dog ikke i samme tempo som tidligere

Prisen ligger efterhånden på et ”fornuftigt niveau”

Men vær opmærksom på kvaliteten.. Ikke kun på LEDérne, men også på drivere og optik m.v. !!

Der er mange udbydere af LED armaturer og lyskilder (desværre også useriøse) i markedet .. Tillid er nøgleordet ! 

De data man får udleveret er ofte mangelfulde, og nogle gange direkte misvisende

Hvilken risiko er man villig til at løbe ? 

Et par gamle ordsprog som stadig er gældende .. Især når man taler om LED

- Når noget lyder for godt til at være sandt .. er det det desværre også som ofte
- og kort og godt .. pris og kvalitet hænger sammen 
- og må aldrig sammenligne æbler med pære 



Hvor meget kan der spares ?

40% .. 50% .. 60%  .. eller ?
Det kommer an på ..

Hvad skal det nye LED belysningsanlæg erstatte ?

- Traditionelle lysrørsarmaturer med drosselspoler
- Traditionelle lysrørsarmaturer med HF spoler.. med eller uden dæmp ?
- Bruger man ”rigtige” LED armaturer med høj effektivitet og god reflektorteknik / optik
- eller er det udskiftning til LED rør/lyskilder i de eksisterende armaturer ?
- Etableres der lysstyring (typisk DALI) i forbindelse med det nye LED belysningsanlæg 
- Skal belysningsanlægget samtidig opgraderes så det overholder gældende standard

EN12464-1 og krav i BR2020 m.fl.

Der skal selvfølgelig laves nogle beregninger for de enkelte scenarier !

Hvad med nye belysningsinstallationer  ? 

Effektive LED armaturer af en god kvalitet .. Kombineret med en god lysstyring (dagslys+bevægelse)



Kontor

LED er den rigtige løsning .. uanset 

Uddannelse

Sundhed Exteriør

Lejligheder Hotel & Konference

Industri & lager

Butik

HallerParkeringBolig

LED vil være den rigtige løsning.. uanset hvilken 
applikation der er tale om !
Når blot man husker på følgende kvalitetsparametre 

- Farvetemperatur (Kelvingrader)
- Farvegengivelse (Ra/CRI) 
- MacAdam faktorer (SDCM) 
- Levetider L og B værdier for LEDér
- Levetider på LED drivere
- Design og lyskvalitet
- Funktionalitet og montagevenlighed
- Garanti
- Tryghed



De lavthængende frugter

LED belysning er utvivlsomt og til stadighed en af de ”lavthængende frugter” når der er tale om potentialet 
for energibesparelse 

Der er stadig massere af lysinstallationer derude med lysrør, kompaktlysrør, halogen, metalhalogen og sågar 
glødepære der trænger til at blive skiftet ud

Flere af de første LED installationer er faktisk også tjenlige til at blive skiftet ud, da energi effektiviteten på 
daværende tidspunkt (2008 – 2012) ikke var synderligt imponerende, og kvaliteten bestemt heller ikke altid 
var lige god

Så der er massere at tage fat på som branche .. og LEDén har utvivlsomt en lys fremtid 



• Tak for at I ville høre med  


