
Led belysning 

• Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys ? 

 

 

 

• Produkter 

• Installationsforhold 

• Sikkerhed 

• Brand 

• Energi besparelse 

• Sundhed 

• Levetid 



Led belysning 

Eks. på en LED-lyskilde der er faglig. 

Lyskildens glas sidder ikke ordentlig fast 

og kan let tages af. Det betyder man let 

kan komme til det interne LED-modul, 

som er tilsluttet en farlig spænding. 

Den er også gal med isolationsafstanden. 

Isolationsafstanden er bare 1,0 mm, 

kravet er mindst 4,6 mm og kan derfor 

heller ikke klare en spændingsprøve  

 

 

Sikkerhedsstyrelsen kan forlange at 

importøreren tilbagekalder alle solgte 

produkter. 

Produktet 



Led belysning 

• LED lyskilder udsender interferens via netværksforbindelsen, såkaldt støj i 

kablet. Denne interferens kan påvirke andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet  

samme installation. Interferens for denne LED lyskilde er 18,6 dB over 

grænsen.  

 

• Sikkerhedsstyrelsen kan beslutte salgsforbud og tilbagetrækning fra 

forhandleren. 



Led belysning 
Støj fra LED pærer 



Led belysning 

• Varme 

 

 

 

• Levetid 

 

 

• Følg installationsvejledningen  
Chippen i LED producere store 

mængder energi = varme  

ca. 1/3 lys og 2/3 varme 



Led belysning 

1. Besparelse på elregningen 

2. Investeringen 

3. Vedligehold ? 

Spare op til 50 %. På kWh  



Led belysning 

Økonomi. Hvordan vil i vejlede en kunde ? 



Naturligt dagslys er godt for os 

Regionshospitaler 



Sundhed 



Sundhed 

 
D3-vitamin UV-lys er en forudsætning for D3-vitamin 

som styrker immunforsvaret og T-cellers effektivitet. 

D3-vitamin-mangel relateres til mange sygdomme, 

såsom depression, kræft. Patienter har generelt et 

alt for lavt D-vitamin-niveau.  



Sundhed 

Valg af placering af vinduer ? 

 

Valg af belysning ? 

Melatonin har vist sig at styrke 

immunforsvaret.  

 

Melatonin aktiverer dannelsen af hvide 

blodlegemer 



Led belysning 

Advarsel  Sikkerhed 

 

• Udskiftning af rør i eksisterende armatur eller i ombyggede armatur 

 

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt en anbefaling 

 

 

 

 



Led belysning 

• Det er de traditionelle typer T-lysstofrør der bliver erstattet af  

Type-T LED rør  

 

 Fare er ved udskiftning            risiko for elektrisk stød 

 

 

Hvem er ansvarlig for at der bliver taget højde for denne risiko ? 

 

Producenter                       Importører                     Distributører 





Led belysning 

Den tekniske dokumentation skal derfor indeholde en 

vurdering af ricisierne, en beskrivelse af de anvendte tekniske 

løsninger, samt af de procedurer, der anvendes til verificering, 

herunder en uddybende forklaring af, hvordan 

sikkerhedsformålene og sikkerhedskravene i direktivet er 

opfyldt. 



Led belysning 

• Lysdioder er normalt forsynet fra en lavspændings DC enhed, der 

holder en konstant spænding, eller giver en konstant strøm.  

 

Og det betyder ? 

 

 

 

 

AC-DC konverter 
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Hvad siger SB afsnit 6? 

523.5 Antal belastede ledere 

 

523.5.1 

• Hvis det kan antages, at lederne i flerfasede strømkredse fører ligeligt fordelte 

strømme med ubetydeligt indhold af harmoniske, er det ikke nødvendigt at tage  

hensyn til den tilhørende nulleder. Under disse omstændigheder kan der for et 

fireleder kabel i en trefaset strømkreds anvendes samme strømværdier som for 

et treleder kabel med samme faseledertværsnit. 

 

Men !!! 

523.5.2 

• Hvis indholdet af (tredje-) harmoniske er større end 10 % må nullederen ikke 

være mindre end faseleden og der skal dimensioneres efter bilag C i kap 52. 

 

Bemærk at strømværditabellerne 

gælder for 3 leder kabler! 



Overharmoniske strømme 

• Situationen er vanskeligere ved et-faset eller to-faset belastninger.  

I denne situation vil nullederen føre de harmoniske strømme 

samtidig med den usymmetriske strøm. Sådan en situation kan 

føre til overbelastning af nullederen. 

 

Nulstrømme 18 



Overharmoniske strømme 

• Mht strømmens overtoner er det praktisk talt kun den 3. harmoniske (150 Hz 

svarende til 0,15 kHz) og den 5. harmoniske (250 Hz) der markerer sig tydeligt 

her. Den harmoniske forvrængning THD-I (rød) er angivet til 22,53 %. 

Spændingskurven er også lettere forvrænget. Der bliver angivet en THD-U (blå) 

på 1,584 %. 

 

• LED lyskilde 



Nulstrømme 20 

Overharmoniske strømme 

  

 Bilag C til kapitel 52 

 Korrektionsfaktorer for fireleder eller femleder kabler med samme 

tværsnit for fase- og nulleder.  

 

 

Fasestrømmens 

indhold af tredje 

harmoniske 

 

% 

Korrektionsfaktor 

Valg af tværsnit 

baseret på 

fasestrøm 

Valg af tværsnit 

baseret på 

nulstrøm 

O – 15 

15 – 33 

33 – 45 

>45 

1,00 

0,86 

 

 

0,86 

1,00 



Nulstrømme 21 

Overharmoniske strømme 



Nulstrømme 22 

Overharmoniske strømme 



Kabelskabe 

010113 Kabelskabe 23 



Kabelskabe 

010113 Kabelskabe 24 



Nulstrømme 25 

Overharmoniske strømme 

Husk! 

 

 Indholdet af tredje harmoniske i nullen er lig summen af de tredje 

harmoniske i faserne. 

 

  FaseNul II ,150,150 3



Overharmoniske strømme 

•

Nulstrømme 26 

FaseNul II ,150,150 3



Overharmoniske strømme 

Nulstrømme 27 

Spændingsforsyninger/Ensretter-kredsløb der bliver anvendt i 

en lang række brugsgenstande i hjemmet og industrien. 

HF-spoler/Forkoblingen til lysarmaturer der har genereret en 

stor andel af harmoniske overtoner i el‐nettet. Forkoblingerne 

er dog i stigende grad udskiftet til fordel for elektronik. 

Lysarmaturer er bestykket med LED‐lyskilder 

 

Invertere for solcelleanlæg 

 



Overharmoniske strømme 

Nulstrømme 28 



Installation 
• En eksisterende installation skal de nuværende lysstofrør udskiftes med type-T LED rør. 

 

• Den eksisterende  armaturinstallation er fordelt på 4 stk. 4 pol- grupper.  

• De eksisterende lysstofrør med et forbrug 58 W 

• De nye LED rør med er forbrug 22 W                                        

• Udskiftningen er simpel, blot ved at skifte glimtænderen ud med den, der følger med røret, altså 

ingen ombygning af armaturet. Hvilket gør at man sparer ca. 30 W afhængigt af alderen på 

armaturet 

2 rør pr armatur 

8 armatur pr. fase 


