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Vad är ljus?

› Den elektromagnetiska strålning som vi ser.  (våglängder 390 
– 770 nm för människa)

› Djur uppfattar
ljus/färger
annorlunda
än människor



Jämförelse mellan djur och människa



Djur påverkas av lång och kort dag



Djur påverkas av lång och kort dag



Hur mycket ser djur och vad?

› Läs mer:



Behov av ljus



Enheter belysning

• Lumen [lm]
• Hur mycket ljus källan avgerLjusflöde 

• Lumen per watt [lm/W]
• Förhållande mellan ljusflöde och elektrisk effekt. VerkningsgradLjusutbyte

• Candela [cd]
• Hur ljusets sprids. Lumen per steradianLjusstyrka 

Lux [lx] = [lm/m2]
Hur stort ljusflöde som träffar en viss ytaBelysningsstyrka 



Temperatur och färgåtergivning 

Ljuskälla Ra-index
Glödlampa 100
Halogenlampa 100
Dagsljus 100
Fullfärgslysrör 85
Metallhalogenlampor 85-92
Kvicksilverlampor 50

Högtrycksnatriumlampor 20

Bild hämtad från: http://rwwise.com/blog/



Olika ljuskällor/tekniker

› Verkningsgrad (ljusutbyte)
› (lumen per watt, lm/W)

› Livslängd
› Brinntid
› Antal tändcykler

› Effekt över livslängd
› minskande ljusmängd med ökande ålder (L70, 80%)

› Ljusutbyte vid olika temperatur
› tändtid
› återtändningstid

› Klassning och kapsling (IPxx)
› Innehåll av kvicksilver
› Kostnad för byte av lampor

› arbetstid och utbyteslampa



Glödlampor



Urladdningslampor

Lågtryckslampor

Lysrör T8 / T5
67-104 lm/W

12 000 / 17 000 h 

Kompakt lysrör
46-76 lm/W

11000-16000 h 

Lågtrycksnatrium
200 lm/W
16 000 h

Lysrörslampor
33-67 lm/W

6000-15000 h

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuchtstofflampen-chtaube050409.jpg?uselang=sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuchtstofflampen-chtaube050409.jpg?uselang=sv


Urladdningslampor

Högtryckslampor

Metallhalogen
74-97 lm/W

2000 - 6000 h

Keramisk 
metallhalogen  
80-117 lm/W

24 000-32 000 h

Högtrycksnatrium
70-140 lm/W

16 000 h

Kvicksilverlampor
63-61 lm/W

4000 - 16 000 h



Light Emitting Diodes

LED

LEDlampor
70-110 lm/W

20000 - 50000 h

LEDlysrör
80-120 lm/W
<50 000 h

LEDarmatur
80-180 lm/W

50 000-100 000 h



Light Emitting Diodes



Lysrörsersättare LED för T8



Lysrör



Driftdon- lysrör

› Konventionell förkoppling- magnetisk reaktor 
› = ”drossel”

› Elektronisk förkoppling- högfrekvensdon
› = HF-don



Glimtändare- lysrör T8

• Standard glimtändare
• Säkerhetständare
• Elektronisk glimtändare



Effektförlust i driftdon



LED-armatur

› Ny armatur för djurstall där tidigare lysrör använts.



Belysning höns



Åtgärder

› Utnyttja naturligt ljus
› Rengör fönster, tak och väggar

› Rengör armaturer
› reflektorer/ damma av lysrör

› Släck! (10 min regeln)
› Styr belysning
› Gruppera 

(eller snarare – dela upp!)
› Byt ljuskälla /armatur



Styr belysning

› Tid
› Timer
› Tidur / klocka
› Astronomiskt ur

› Ljus
› Ljusrelä / skymningsrelä

› Närvaro
› Rörelse (IR mfl tekniker)
› Akustisk

› Dimmer



Byte av typ av ljuskälla

› Första steget är att släcka och styra
› Byte ljuskälla till LED?
› Ersättare finns till alla ljuskällor idag
› Men kan ge problem med störningar i elnätet. Vissa kräver 

ombyggnad och bortkoppling av drivdon fortfarande så var 
uppmärksam.



Lysrörsersättare LED

› ”LED-rören i sig har ett eget drivdon som tillsammans med lysrörsarmaturens drivdon bidrar till störningar på 
elnätet som i sin tur kan ge problem med elektroniken i tex. Mjölkningsroboten”.

› Glimtändaren ska tas bort. För vissa typer ersättas med ”LEDstarter”

› ”LED-armaturer har en högre startström som gör att säkringarna kan gå om det ligger för många armatuer på 
samma fas. När vi dimensionerar säkringar för LED-armaturer idag så har vi betydligt färre armaturer på en 
säkring jämfört med en T8 eller T5 anläggning”.



Tips vid nyinvesteringar

› Naturligt ljus
› Nock och gavel
› Perforerad plåt
› Leda in ljus

› Ljusa färger i tak

› Lätt att hålla rent

› Åtkomst för byte av lampa

› Gruppering

› Automatisk styrning
› Dimring

› Dubbla ljusbrytare



Dagsljusinsläpp
www.solatube.se



Solatube



Kartläggning VERA
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