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LED & kvalitet: 
Hvad skal man være opmærksom på: Kvalitet, 

farvetemperatur, mv. 



LED lyselementet og dets levetidsdefinition

Udfordringer med elektronikken i LED lys

Farvetemperatur og farvekvalitet

Konklusion

Præsentation



Bekymringer om levetid 

og vedligeholdelse af 

gadebelysning er ikke af 

ny dato

Kilde: Ford Motor Company



LED er attraktivt pga.:

– lavt energi forbrug (5-10x lavere end fx glødelamper)

– Bedre fordeling af lys over det synlige spektrum

– Lang levetid (10-100x) – afhængig af applikationen

“Lumen Maintenance Life” ved LED lys 

& levetid ved traditionelle lyskilder



LED lys er ”elektronisk lys”. 

Det giver en række 

udfordringer, bl.a.:

– Lys kvalitet

– Termiske forhold

– Elektromekanisk ind-

/udstråling

– Transientfølsomhed

– Mekaniske forhold

– Støv/fugt/korrosion

– Elektrisk sikkerhed

– Flikker/blænding

– Perceptuelle forhold 

LED lyskilden



LED lyskildens to primære komponenter:

– LED lysdioden (chip)

– LED effektdriver & styring

LED lyskildens elementer

Integreret LED lyskilde

Diskret LED lyskilde med separat 

LED element og elektronisk driver

LED elektronisk

driver

Kontrolkredsløb

Effektkredsløb



Et LED lyselement er karakteriseret ved to egenskaber i forhold til levetiden, 

nemlig:

– ”Lumen maintenance life”, dvs. et gradvist fald i LED chippens lumenintensitet

– ”Rated life”, katastrofale fejl, dvs. LED holder op med at lyse.

”Lumen maintenance life”:

– En opgivelse som L70 ved 30.000 timer angiver, at de testede LED enheder har 

mindst 70% af deres oprindelige lysudbytte ved 30.000 timer. 

”Rated life”

– B50 ved 2.000 timer betyder, at 50% af de testede enheder endnu er uden fejl 

efter 2.000 timers drift ved de givne betingelser.

Begreber



Estimation of Lumen Depreciation

Source:

Cree Application Note:

“CLD-AP28 Rev 2B”

2008-2014.

The L85(6K) lifetime = 

23,200 hours and the 

L70(6K) lifetime > 

36,000 hours.

The exponential curve 

fit is made to the last 

5,000 hours of 

average points rather 

than to all points.

IES LM-80-08

IES TM 21-11



Measured and Projected Lumen Maintenance of a Type of 

LED Package

Thermal characteristics can have a dramatic effect on performance over time. 

Source:

U.S. Department 

of Energy 

“Lumen Maintenance 

& Light Loss Factors”

September 2013.



Uhensigtsmæssig konstruktion

Kritiske komponenter

Termiske & mekaniske forhold

Elektriske surges & transienter (EMC)

Anden ineffektiv beskyttelse i relation til anvendelsesmiljøet (fugt, støv, o.a.)

Kritisk anvendelse i forhold til dens specifikationer

Levetid for den elektroniske driver

Levetiden for en elektronisk LED-driver er styret af en række forhold, som 

hver for sig kan være begrænsende for driverens tiltænkte anvendelse, fx:



Livscyklus – for mennesker og elektronik



Livscyklus – for mennesker og elektronik



En undersøgelse viste, at 

LED fejl var ubetydelige 

sammenlignet med andre fejl.

– 34 mio. driftstimer

– 5.400 lamper

– Ca. 6.300 timer

– 29 fejl

Københavns Kommune har 

for driftsårene 2013-2016 

rapporteret om mange fejl.

Hvad fejler typisk?

Kilde: US Department of Energy – Appalachian Lighitng Systems Inc. 



Levetid på 3-5 år

Kilde: Lars Dalsgaard Adolfsen, Electronic Supply

1. november 2016



ÅF Ligting har lavet en 

spørgeskemaundersøgel

se af LED lys (130.000 

lamper):

– 8 kommuner

– 4 Energiselskaber

Spørgsmål:

”I hvilket omfang oplever 

man fejl med udfald af 

LED armaturer?”

Svar

I ca. 4%

ÅF Lighting undersøgelse



ÅF Lighting undersøgelse



En LED lyskilde er et system af mange komponenter 

- ud over selve LED chippen også den elektroniske 

driver, termisk kontrol, ledninger, konnektorer, optik, 

indpakning, afskærmning mod vejrlig, mv.

Kritiske komponenter i driveren:

– Elektrolytkondensatorer.

– Varistorer

– Dioder 

– Transistorer

– IC kontrolkredsløb

– Andet

I et system bestemmer den svageste 

komponent levetiden!



For især de elektroniske styringer er LED gadebelysning et udfordrende 

driftsmiljø, fx pga.:

– Termisk cykling – ikke et konstant temperatur driftsmiljø. Hårdt ved fx indstøbt 

elektronik.

– Gennemsnitlig relativt høje driftstemperaturer – dårligt for fx 

elektrolytkondensatorer og LED chips.

– Mange og relativt store elektriske transienter (”surges”) – ikke mindst ved 

wire-hængt belysning.

– Fugt & støvindtrængning (fugt og bilos en skrap cocktail)

– Lynskader ved kraftig tordenvejr

Gadelys - Et krævende driftsmiljø



Mange komponenter har stærkt reduceret 

levetid ved høje driftstemperaturer.

Egenopvarmningen i et armatur, kan være 

betragtelig, også ved LED belysning.

Høje driftstemperaturer

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.livingwithlymedisease.org/uploads/8/8/2/8/8828883/8059541.jpg&imgrefurl=http://www.livingwithlymedisease.org/living-with-lyme-disease.html&docid=WSzsH6bkGzEJ5M&tbnid=9XbvLcpmmQ5IMM:&vet=1&w=250&h=238&noj=1&bih=811&biw=1500&ved=0ahUKEwiGuJrFx5XUAhXsJZoKHcvlD3sQMwg3KBIwEg&iact=c&ictx=1
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.livingwithlymedisease.org/uploads/8/8/2/8/8828883/8059541.jpg&imgrefurl=http://www.livingwithlymedisease.org/living-with-lyme-disease.html&docid=WSzsH6bkGzEJ5M&tbnid=9XbvLcpmmQ5IMM:&vet=1&w=250&h=238&noj=1&bih=811&biw=1500&ved=0ahUKEwiGuJrFx5XUAhXsJZoKHcvlD3sQMwg3KBIwEg&iact=c&ictx=1


Unit #2 Top view

230V AC

QH-40W10-18x3W

Vac Vout Iout Pin Pout Efficiency Max T1 MaxT2

100 VAC 58 0,493 37 28,6 77% 87,5 diode bridge Transformer 84

230 VAC 58 0,543 39,3 33,75 80% 87,5 Transformer 84 PCB

100 VAC B 80 snubber diode 74 Power IC

230 VAC B 106 IC? 82 snubber 

diode/PowerMOSFET

Source:

DTU Electro

Shenzhen Qihan

Power Co.,Ltd.



Unit #2 Bottom view

230V AC

QH-40W10-18x3W

Vac Vout Iout Pin Pout Efficiency Max T1 MaxT2

100 VAC 58 0,493 37 28,6 77% 87,5 diode bridge Transformer 84

230 VAC 58 0,543 39,3 33,75 80% 87,5 Transformer 84 PCB

100 VAC B 80 snubber diode 74 Power IC

230 VAC B 106 IC? 82 snubber 

diode/PowerMOSFET

Source:

DTU Electro

Shenzhen Qihan

Power Co.,Ltd.



100V AC

Unit #2 Top view

QH-40W10-18x3W

Vac Vout Iout Pin Pout Efficiency Max T1 MaxT2

100 VAC 58 0,493 37 28,6 77% 87,5 diode bridge Transformer 84

230 VAC 58 0,543 39,3 33,75 80% 87,5 Transformer 84 PCB

100 VAC B 80 snubber diode 74 Power IC

230 VAC B 106 IC? 82 snubber 

diode/PowerMOSFET

Source:

DTU Electro

Shenzhen Qihan

Power Co.,Ltd.



100V AC

Unit #2 Bottom view

QH-40W10-18x3W

Vac Vout Iout Pin Pout Efficiency Max T1 MaxT2

100 VAC 58 0,493 37 28,6 77% 87,5 diode bridge Transformer 84

230 VAC 58 0,543 39,3 33,75 80% 87,5 Transformer 84 PCB

100 VAC B 80 snubber diode 74 Power IC

230 VAC B 106 IC? 82 snubber 

diode/PowerMOSFET

Source:

DTU Electro

Shenzhen Qihan

Power Co.,Ltd.



Findings:

– Controller IC på Unit #2, QH-40W10, har en temperatur på 106°C ved

Tambient = 22°C og 230 VAC. Den anden side af printkortet er kun 87,5°C. 

– Hvis driveren installeres i et armatur, hvor temperaturen lokalt stiger til fx. 

Tambient = 55°C, vil TC på IC’en være 139°C, og TJ forventes > 150°C, hvilket vil 

reducere levetiden for IC’en, og således driveren, betydeligt.

– Ved100 V operation, er situationen mindre kritisk med en IC på TC =74,7°C ved 

22°C omgivelse, hvilket medfører TC =108°C ved Tambient = 55°C.

– Andre komponenter, fx elektrolytkondensatorer, har også relativt høje 

temperaturer på 80-87°C ved Tambient = 22°C, hvilket kun giver ringe plads til 

temperaturstigninger ved indbygning i armatur.

Resultater fra “Termisk Imaging”



Elektrolytkondensatorer angives ofte som den 

hyppigste årsag til fejl i elektroniske drivere

Kritiske komponenter i elektroniske drivere



Forsøg har vist, at 

elektrolytkondensatorer som 

oftest er de mest skrøbelige 

elektroniske komponenter, hvad 

angår levetid.

I eksemplet (til højre) er 

TA = 85°C og TPIN = 100 °C. 

Her er levetiden ca. 7.000 timer.

Klassificering, fx:  

– 85°C type, 1.000 timer

– 85°C type, 4.000 timer

– 105°C type, 1.000 timer

– 105°C type, 4.000 timer

Den kritiske elektrolytkondensator

Kilde:  Lighting Research Center

Rensselaer Polytechnic Institute, USA



Eksempel: 

En producent af drivere opgiver fx:

– MTBF: 320.000 timer, 120 VAC, 

80% load, Ambient TA= +25 °C

– Life: 115.000 timer, 120 VAC, 

80% load, Case TC= +60 °C

Termisk cykling kontra temperatur stress

Hvis fx indstøbing



Almindeligt forekommende transienter på forsyningsnettet er ofte større, 

end man forventer sig 

LED lys i anvendelser, hvor der er meget effektværktøj tilsluttet (som kan 

generere store transienter på nettet)

Problemer med LED gadebelysning og lyn & tordenvejr

Transienter på el-nettet er en stor udfordring



Lynnedslag ødelægger nye LED gadelamper

Esbjerg 

Tordenvej i efteråret 2014

slog 500 armaturer i stykker

Lyn gav regning på 300.000 kr. 

Ved juletid 2014 slog lynet ned i byen Tim ved Ringkøbing.

Det betød, at over 100 lamper sprang.



Udfordringen fra overspænding

Kilde: Desitek

Grafik: Martin Kirschgässner



Transienter (fx 20-50 µs varighed) forekommer almindeligt på forsyningsnet.

– Lyn, fx sky-til-sky kan inducere transienter på fx 10 kV (160-200 m borte)

– Typiske kilder til induktive transienter:

• Ind/udkobling af generatorer, motorer, relæer og transformere

– Ind/udkobling af større belysningsnetværk

Stærkstrømsbekendtgørelsen kapitel 714, Lysinstallationer i det fri:

– Gælder specielt for lysinstallationer på veje, parker, haver, steder åben for 

offentligheden

– Gælder ikke for offentlige lysinstallationer, som er en del af det offentlige 

forsyningsnet. 

• Undtagelsen bortfalder 1. juli 2017.

Elektriske transienter (”surges”)



EN61010-1 

sikkerheds-

standarden for 

måling og test på 

elektriske anlæg

Stærkstrøms-

bekendtgørelsen 

afsnit 6, 1. juli 

2001



Varistorer (Metal Oxide Varistor). 

– Beskytter mod høje spændinger, fx 

transienter på 20-50 µs varighed. 

– Indeholder en keramisk masse af 

zinkoxid korn. 

– Beskytter  op til 

Varistorer



Fejlforekomst ved lysteknologier

Dominerende

fejlforekomst

Lyskilde-

elementets

fejl

Glødelamper

Halogenlys

Lysstofrør

m. passiv

forkobling

Sparepærer

(CFL)

LED lys

Lampesystem

fejl



LED lys: Farvetemperatur 

og -kvalitet



w



CIE 1931 



I mørke ser vi ikke farver, men øjet er mere følsomt (skotopisk syn)

I dagslys ser vi farver, men ikke med samme følsomhed (fotopisk syn)

Skotopisk & fotopisk syn



Farvekvalitet – Ikea ledare spot – LED 8,6 W



Farvekvalitet – ProLight – CFL 10 W



Farvekvalitet – Cosna – LED 12 W



Tidligere typisk 2700°K farvetemperatur på lys.

I senere år med LED lys tendens til at gå må koldere lys omkring 4000°K.

I dag oplever nogle leverandører regionale forskelle i kommuners krav:

– Gadelys til Jylland: 4000°K

– Gadelys til Sjælland: 3000°K 

Farvetemperatur



Udfordringer ved moderne LED lys

Perceptuel

oplevelse

Transient

følsomhed

EMC

Ind- og

udstråling
Lyskilde & 

elektronisk apparat

Flikker,

Blænding,

o.a.

Termiske

forhold

Lys-

egenskaber

Mekaniske 

egenskaber
Fugt/ støv/

korrosion

Elektrisk

sikkerhed



Levetidsforhold for LED lys kan være meget anderledes, end man måske får 

indtryk af fra foreliggende specifikationer.

Udfordring, at armaturer måske fejler efter få år i drift, så man ikke opnår den 

forventede besparelse. 

Vedligeholdelsen kan vise sig at være en del større end forventet:

– Måske ikke kun udvendig rengøring af glas, men også indvending, hvis der er 

algevækst (tilstedeværelse af fugt).

Farvekvalitet kræver stillingtagen og kravspec.

Vigtigt i forbindelse med indkøb at være omhyggelig med udfærdigelse af 

krav, så både sælger og køber forstår vilkårene.

– evt. søg professionel assistance i specifikationsfasen 

Konklusion



Tak for interessen


