
Denne lille miniguide skal gøre det nemmere at træffe det rigtige valg 
når den gamle lyskilde skal udskiftes til LED

BELYSNINGSKATALOG
OM BELYSNINGSKATALOGET

Belysningskataloget er en miniguide som skal hjælpe os når vi 
skal udskifte lyskilder til LED. Guiden vil gennemgå hvordan vi 
kan udskifte vores lyskilder, så vi opnår den bedste betingelse 
for kunstig belysning til bestemte situationer, og samtidig 
skåner miljøet. I folderen vil det fremgå med tydelige eksem-
pler hvilke lyskilder man kan købe i Rakat som er indenfor 
indkøbsaftalens A-sortiment.
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Introduktion
Denne folder handler om hvordan vi 
kan udskifte vores lyskilder så vi 
opnår den bedste betingelse for 
kunstig belysning til bestemte 
situationer, og samtidig skåner 
miljøet.

På de første sider kan I se udvalget 
på indkøbsafdelingens A-sortiment 
som bør opfylde de mest overordede 
behov.  Nummeret i den blå cirkel 
referer til nummeret på produktet i 
prøvekufferten

Finder I ikke det I søger i denne fol-
der, er I altid velkomne til at kontakte 
Raza.
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Udskiftning af sokkel E27

Udskiftning af 40W lyskilde:
Varenavn: 
V-Tac Led Std 7w (40) E27 470 LM
Varenr i Rakat: 170-0623027
Pris: 24 kr

Kelvin: 2700. 
Levetid: 20.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 200 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Nej

Udskiftning af 60W lyskilde
Varenavn: 
V-Tac Led Std 10w (60) E27 810 LM
Varenr i Rakat: 170-1023027
Pris: 24,9 kr

Kelvin: 2700. 
Levetid: 20.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 200 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Nej

Udskiftning af 75 W lyskilde
Varenavn: 
Led ML standard 12w(75)E27 
1055LM
Varenr i Rakat: 156-57073
Pris: 31 kr

Kelvin: 2700. 
Levetid: 20.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 200 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Ja

Udskiftning af sokkel E14

Udskiftning af 25W lyskilde:
Varenavn: 
Minwa Led Krone 3,3w(25) E14 249 LM
Varenr i Rakat: 170-2623014
Pris: 19 kr

Kelvin: 2700. 
Levetid: 30.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 200 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Nej

Udskiftning af 40W lyskilde
Varenavn: 
Led ML kerte 5,5w E14 827 Dim 470LM 
Varenr i Rakat: 156-58022
Pris: 28kr

Kelvin: 2700. 
Levetid: 25.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 200 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Ja

E27
40W

E14
40W

E14
25W

E27
60W

E27
75W
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Udskiftning af sokkel Gu5,3

Udskiftning af 25W lyskilde:
Varenavn: 
Led ML 3w Gu5,3 830 250LM
Varenr i Rakat: 156-56025
Pris: 19,9 kr

Kelvin: 3000
Levetid: 25.000 timer 
Energimærke: A+
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Nej

Udskiftning af 40-60W lyskilde
Varenavn: 
Led Osram 7,8w(50)GU5,3 36° dim 
830
Varenr i Rakat: 158-972170
Pris: 41,6 kr

Kelvin: 3000
Levetid: 25.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 36 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Ja

Udskiftning af sokkel G10

Udskiftning af 20W lyskilde:
Varenavn: 
LED ML 3w(20) GU10 250LM 830 
Varenr i Rakat: 156-56024
Pris: 19,9 kr

Kelvin: 3000
Levetid: 25.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 120 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Nej

Udskiftning af 35W lyskilde
Varenavn: 
LED ML 5w(35) GU10 40° ø50mm 
Varenr i Rakat: 156-24536
Pris: 23,1 kr

Kelvin: 3000
Levetid: 25.000 timer 
Energimærke: A+
Spredningsvinkel: 40 grader
Ra-værdi: 80
Dæmpbar: Nej

G10
35W

Gu5.5
40-60W

G10
20W

Gu5,5
25W
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Light
Emitting
Diodes

LED

Udviklingen indenfor lyskilder, der 
erstatter glødepæren, er for alvor 
taget fart. Først kom sparerpæren, 
men den kommer ikke i nærheden de 
muligheder som LED belysning giver. 

LED er lysdioder (Light Emiting 
Diodes). Elektronisk strøm omsættes 
til lys af en lille chip, et lille krystal 
med flere lag, der er mere beslægtet 
med hjertet i en computer end med et 
stearinlys. 

En klar fordel ved LED er, at den 
lyser med det samme og ikke kræver 
opvarmningstid. Derudover er LED 
pæren fri for kviksølv i modsætning 
til feks sparerpæren.

Hvad skal man kigge efter:

Dimension på sokkel
Dæmpbar eller ej?
Farvetemperaturen - måles i Kelvin
Spredningsvinkel
Farvegengivelse = Ra-værdi
Levetiden - H (hours)
Energimærkning
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+ Lavt energiforbrug

+ Meget lang levetid

+ Lyser omgående

+ God farvegengivelse

÷ Dyr i indkøb – men billigst i længden

LED 
Energiklasse A+ - A++

Halogenglødepære  
Energiklasse C, D

18 19

Find den rigtige sokkel
De fleste kender de gæng se skruesok-
ler E14 og E27. Men når det kommer 
til de øvrige sokler, kan det være svært 
at forklare, hvilken sokkel der er tale 
om. I oversigten herunder kan du se de 
forskellige sokler og deres navne. 

Soklerne er vist i faktisk størrelse, så du 
kan tjekke med din pære og dermed 
finde den rette sokkeltype.

Hvilke pærer kan du skifte til?
Der er mange gode og effektive alter-
nativer til halogen- og glødepærer samt 
halogenspots.

Sparepærer og LED-pærer kan bru-
ges som erstatning for halogen- og 
glødepærer og LED-spots kan erstatte 
halogenspots. 

På modsatte side kan du se, hvilke 
energieffektive lyskilder du med fordel 
kan skifte dine pærer ud med.

 Hvilken pære passer bedst?

Fordele og ulemper ved  
de energieffektive pærer

12 V halogenspot  
Energiklasse C

Almindelig  
glødepære 
Energiklasse E - G

12 V halogenstift  
Energiklasse C

+ Lavt energiforbrug

+ Meget lang levetid

+ Lyser omgående

+ God farvegengivelse

÷ Dyr i indkøb – men billigst i længden

+ Lavt energiforbrug

+ Lang levetid

+ Billig i indkøb

÷ Kan have lang opvarmningstid

÷ Ikke altid den bedste farvegengivelse

+ Lavt energiforbrug og lang levetid

+ Lyser omgående

+ God farvegengivelse

÷ Dyr i indkøb – men billigst i længden

÷ Passer ikke i alle armaturer med G4 sokkel

+ Lavt energiforbrug

+ Meget lang levetid

+ Lyser omgående

+ God farvegengivelse

÷ Dyr i indkøb – men billigst i længden

+ Lavt energiforbrug

+ Meget lang levetid

+ Lyser omgående

+ God farvegengivelse

÷ Dyr i indkøb – men billigst i længden

+ Lavt energiforbrug

+ Lang levetid

+ Billig i indkøb

÷ Kan have lang opvarmningstid

÷ Ikke altid den bedste farvegengivelse

230 V halogenspot  
Energiklasse C

... kan med fordel udskiftes med  
disse energieffektive pærer

12 V LED-spot 
Energiklasse A+ - A++

Sparepærer  
Energiklasse A eller bedre

LED 
Energiklasse A+ - A++

12 V LED-spot 
Energiklasse A+ - A++

230 V LED-spot 
Energiklasse A+ - A++

Sparepærer  
Energiklasse A eller bedre

Disse pærer ...

Halogenglødepære  
Energiklasse C, D

Almindelig  
glødepære 
Energiklasse E - G

 Oversigt over sokler vist i faktisk størrelse ( 1:1 )

Kend  
din sokkel

G4

G9E27 E14 GU10

R7s GU5.3 GU4 GY6.35

O
versig

ter

Brug LED- eller  
sparepærer i  

stedet for halogen-
glødepærer og LED-

spots i stedet  
for halogenspots

Her får du et overblik over de forskellige sokler og muligheder, så det bliver lettere at finde den rette 
erstatning for din nuværende pære. 

Dimension på sokkel

Før man vælger lyskilde er det vigtigt 
at finde ud af hvilken sokkel der pas-
ser til armaturet. Nogle armaturerne 
passer til pærer med skruefatning 
(E14 eller E27) Mens andre anvender 
stift pærer, typisk spots.

Dæmpbar

Skal lampen kunne dæmpes er det 
vigtigt at man vælger en lyskilde der 
rummer denne egenskab.

Lumen

Den gamle glødepærer blev målt i en-
heden Watt som fortæller om pærens 
effekt. LED er så energieffektiv at det 
ikke giver mening at måle den efter 
Watt, derfor måler man lys strøm-
men, altså hvor kraftigt pæren lyser, 
og kalder det Lumen. 

I skemaet her svarer en 60 W pærer 
til 800 lumen i en LED pærer. Det 
man dog skal være opmærksom på er 
at en pærer godt kan miste ca 30 % 
af sin lysstyrke i løbet af sin levetid. 
Derfor anbefaler vi at man vælger en 
lumen der er ca 30% højere end det 
man ellers ville vælge.

Halogen- og
glødepærer

LED Sparepærer

15 watt 140 lm 130 lm

25 watt 250 lm 230 lm

40 watt 470 lm 430 lm

60 watt 800 lm 740 lm

75 watt 1.050 lm 970 lm

100 watt 1.520 lm 1.400 lm

Halogen LED 12 V1 LED 230 V2

20 watt 190  lm 110 lm

25 watt - 150 lm

35 watt 350 lm 230 lm

50 watt 620 lm 350 lm

75 watt - 580 lm

2 3

Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i 
udviklingen af mere energieffektive lyskilder  
– både til at erstatte glødepærer og halogenpærer.

Mange forbrugere savner klare svar om de nye muligheder.  
De svar finder du her i folderen, hvor de forskellige lyskilder  
beskrives kort efterfulgt af anbefalinger om udskiftning til mere 
energieffektiv belysning. 

Endelig gennemgår vi rum for rum, hvor de forskellige lyskilder 
egner sig bedst i hjemmet.

 Alternativer til gløde- og  
halogenpærer 
De vigtigste alternativer til halogen- og glødepærer er spare- 
pærer og LED-pærer. Der kommer hastigt flere LED-produkter,  
og priserne falder. 

Med de nye og ofte meget energieffektive LED-pærer får vi  
som forbrugere nye muligheder både for valg af lyskilder og  
endda for nye typer af lysarmarturer (lamper). 

Vi skal lære et sæt nye spilleregler for køb af pærer og lamper,  
som giver os både bedre og billigere lys. 

Vi håber, at denne folder gør det nemmere for dig at finde  
den rette energieffektive belysning.

 
God læselyst! 
Venlig hilsen

Bjarke Hansen

 Klar besked om godt lys

Ind
led

ning

Igennem mange år har vi valgt gløde-
pærer efter antal watt. Watt angiver 
imidlertid pærens effekt, og denne en-
hed er ikke brugbar for de nye lyskilder, 
der bliver mere og mere energieffektive. 
Du skal i stedet kigge efter lumen, der 
angiver lysstrømmen, dvs. hvor kraftigt 
pæren lyser. 

Vælg den rigtige lumenværdi
Lumen (lm) angiver lysstrømmen for 
pærer. For retningsbestemte pærer, fx. 
spotpærer, opgives en nyttelysstrøm, 
der viser, hvor meget lys, pæren giver 
inden for den spredningsvinkel, som 
lyset udsendes i.

Det er altid en god ide at vælge en 
lumenværdi, der er lidt højere end den 
værdi, vi kender fra halogen- eller gløde-
pærer. LED- og sparepærer lever længe, 
men mister noget af lysstrømmen i leve-
tiden. Halogen- og glødepærer har en 
meget kort levetid, og når derfor ikke at 
miste lysstrøm, før de skal udskiftes. Gå 
efter en lidt højere lumen, så er du sikret 
tilstrækkeligt lys i hele levetiden.  

I tvivl om hvilken pære, du skal vælge?
Tjek først, hvor mange watt din gamle pære eller spot er på, og vælg så en ny med en 
lumen (lm), der cirka svarer til*. Lumen står på emballagen. 

6
1  Vær sikker på, at lysstyrken (lumen) er 

stor nok til dit formål. På side 3 kan du 
se hvor mange lumen, du skal gå efter 

2 Kig efter både type af sokkel og pærens  
 dimensioner, så du er sikker på, at  
 pæren passer til din lampe

3  Hvis du har brug for en særlig fin farve-
gengivelse skal du vælge en pære med 
Ra-indeks på minimum 90

4  Vælg en pære med en farvetemperatur 
på 2.700 - 3.200 K, hvis du ønsker et 
varmt lys som en halogenpæres eller 
3.500 - 4.000 K, hvis du ønsker en mere 
neutral hvid og daglystro farve (dagslys 
midt på dagen er typisk 5.000 K). Det 
varme lys virker mere afslappende, mens 
det neutrale lys kan gøre os mere aktive

5  Tjek, om lysets spredningsvinkel passer 
til dit behov. Spredningsvinklen står  
ofte på emballagen og angives som  
grader (°). Hvis spredningsvinklen er 
120° eller derunder, er pæren egnet 
til spotbelsyning og den bliver kaldt 
retningsbestemt. Hvis pæren skal pla-
ceres i en lampeskærm, som du kan se 
igennem, skal pæren lyse i alle retninger. 
Det er ikke sikkert, at spredningsgraden 
er angivet, hvis den er over 120°, men 
på nye pærer med en spredningsvinkel 
på mindre end 120° grader, skal vinklen 
være angivet

6 Hvis pæren skal kunne dæmpes, så  
 undersøg hvilken dæmper, du har. Bed  
 dernæst forhandleren om hjælp for at  
 være sikker på, at dæmper og pære  
 passer til hinanden, eller at du kan få  
 lov at bytte pæren, hvis ikke de gør 

gode råd til dig, der 
skal skifte pære

 Farvel til watt – Goddag til lumen (forkortes til lm)

*Du kan købe pærer, der har en højere eller lavere lumenværdi. Lumenværdierne i tabellerne er kun vejledende 
værdier, der sikrer, at du kommer hjemmed en pære, der lyser lige så kraftigt, som din gamle pære. Ligger 
lumenværdierne højere, får du mere lys og ligger den lavere, får du lidt mindre lys.

1 Baseret på spots med GU4- og GU5.3-sokkel        
2 Baseret på spots med GU10-sokkel
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60°

Spredningsvinkel

LED kan som udgangspunkt indde-
les i to hovedkategorier: Retnings-
bestemte og ikke retningsbestemte 
lyskilder. 

Valget er afgørende for hvilken situ-
ation pæren skal bruges i, og hvilket 
lysarmatur den skal passe til. Lysets 
spredningsvinkel bør stå på emballa-
gen og angives som grader (°). Nogle 
pærers lysvinkel passer dårligt sam-
men med armaturer. 

Retningsbestemte pære benævnes 
også som spots. 

Feks vil man foretrække en pære med 
en retningsbestemt spredning til en 
arbejdslampe til skrivebordet.
Og en pærer med en stor sprednings-
vinkel til feks en PH lampe.

330°

1000 2000 3000 4000 5000

2600-2800

Gennemsnitlig 
dagslys

LED
Glødepærer

Stearinlys

1800

varmt lys
koldt lys

Kelvin

En anden vigtig faktor er lysets 
farvetemperatur, målt i kelvin (K).

Kelvin fortæller altså, hvilken farve 
der er mest af i lyset og derved giver 
en bestemt farvetemperatur. Farve-
temperaturen bør vælges efter, hvor 
lyskilden skal anvendes og hvad der 
føles rigtigt i den givne situation.

Vi kender alle den hyggelige belys-
ning et stearinlys giver. Det ligger ca 
på 1800 K.

Til dem der kan huske glødepærens 
farvetemperatur, så ligger den på ca. 
2600-2800 K. 

Gennemsnitligt dagslys midt på da-
gen ligger på 5000 K.

Når man skal vælge en lyskilde der 
skal erstatter en glødepærer, er en 
varm farvetemperatur på 2600-2900 
K velegnet. 

Nogle mener at en god arbejds-
belysning er en neutral hvid på 
3300-4000 kelvin . Det skulle efter 
sigende virke opkvikkende, men 
sagen er den, at nogle mennesker ikke 
bryder sig om denne kolde blålige 
belysning. Den egner sig især dårligt 
i boliger. 

Vi kender alle sammen det kolde lys 
fra lysstofrør, der næppe indbyder til 
stemningsbelysning.
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Ra = Farvegengivelsen

Når vi skal vælge en ny lyskilde er 
det vigtigt at vi går efter en pærer, 
hvor lyset gengiver farverne så tæt på 
naturligt lys som muligt. 

Ra er en betegnelse for hvor god en 
lyskilde er til at gengive farver korrekt 
og kaldes også CRI (Colour Rendering 
Index).  Solens lys er det bedste til at 
gengive farverne, og har en Ra-værdi 
på 100. Regnbuens farver har gliden-
de overgange og alle farver i regnbuen 
er repræsenteret. Grunden til at det 
er vigtigt at kigge efter Ra værdien 
når man vælger LED lyskilder er, at 
den er med til at gengive verden i det 
rette lys. 

I dag kan man få LED pærer der har 
en Ra værdi på 90-95.  

Energimærkning

Energimærkningen viser, at lyskil-
den giver meget lys per brugt kWh. 
LED pærer er så energieffektive at 
de altid vil være A-A+++

Levetid

En af de forventninger alle har til 
LED i dag, er den kolossale holdbar-
hed. Hvor vi tidligere har været vandt 
til at udskifte pærerne i vores lamper 
en gang om året eller mere, skal vi 
nu til at tænke på dem som noget der 
varer indtil vi har glemt, hvornår vi 
købte dem. 

Det er forventningen at levetiden på 
LED er typisk omkring 15.000-25000 
timer, svarende til ca 10-25 år mens 
en glødepærer var nede på 1000 
timer svarende til ca 1 år. Man kan 
idag få LED lyskilder med helt op til 
50.000 timers levetid

Det er dog vigtigt at man sikre sig at 
der er luft i armaturet således at LED 
pæren ikke bliver overophedet, da 
dette nedsætter levetiden betydeligt.

Kilde: Miljøstyrelsen
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100.000 Lux 1000 Lux

Lys & Skygger

Der er forskel på solskinsvejr og 
gråvejr. Man kan måle forskellen i 
lysintensiteten, hvor meget lys der 
falder på en plet i enheden lux. På 
en klar solskinsdag falder der over 
100.000 Lux mens der på en grå-
vejrsdag er omkring 1000 lux. Altså 
hundrede gange flere lux i solskin end 
i gråvejr. Det er ikke så underligt vi 
føler os mere livlige i solskinsvejr end 
i gråvejr.

En af de afgørende forskelle på hvor-
for vi holder mere af solskinsvejr end 
af gråvejr er på grund af skyggerne. 
Forskelle, kontraster, spring i lyset. 
På en gråvejrsdag er alting ens belyst, 
der er ingen sol til at kaste skygger, 
dagslyset bliver derfor retnings og 
skyggeløst.

Vi skal tænke over dette når vi lys-
sætter vores rum, at huske at skabe 
kontraster, forskelle og spring i 
belysningen. 
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Scenarier

Arbejdspladsen, skrivebord
Når man skal vælge en lyskilde til sin 
arbejdslampe, vil det retnings-
bestemte lys med god farvegengivel-
se være at foretrække, prøv dig frem 
med lysfarven.

Mødebordet
Ved mødebordet vil det varme lys, 
med høj spredningsevne (stor vinkel), 
evt dæmpbar med god farvegengivel-
se være en god løsning.

Generel belysning
I generelle rum med almen belysning, 
feks i en gang, vil man foretrække et 
lys med god spredningsevne. Igen gør 
det sig gældende at I selv skal prøve 
jer frem med lysets farvetemperatur.

Affaldshåndtering

De udtjente sparerpærer og halogen-
pærer, kan indeholde mindre 
mængder af kviksølv i modsætning til 
LED pæren.  De skal derfor 
affaldssorteres under den fraktion der 
håndterer farligt affald i den affalds-
ordning I er tilknyttet. 

LED lyskilder hører til i containeren 
med småt elektronisk affald, da dele 
fra den i højere grad kan genanvendes 
og indgå i en ny cyklus. 
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