
LED er uden tvivl fremtidens lyskilde. En LED pære 
giver typisk en besparelse på helt op til 90 % i forhold 
til en glødepærer og halogenbelysning. Målt op mod de 
såkaldte sparepærer er besparelsen op til 60 %. Der 
er lavet udregninger, som viser at boligejer med et 180 
kvm stort hus med 75 halogenspots i almindeligt brug 
ude og inde sparer 1.800 kr om året. Disse tal gælder 
for de LED pærer, vi kender i dag. Men teknologien 
udvikles og forbedres hele tiden. 

LED er en forkortelse for Light-emitting Diode. Lys-
kilden er i sig selv et stykke elektronik – en diode, 
der udsender lys. Men en diodepære er desuden helt 
afhængig af en effektelektronik i form af en så kaldt dri-
ver, som effektivt kan omforme, afpasse og kontrollere 
spændingsniveauet fra 230 Volt vekselspænding til en 
jævnspænding med meget få Volt. 

Drivernes effektivitet er afgørende
Det er i allerhøjeste grad drivernes effektivitet, der 
afgør, hvor energieffektivt et LED belysningssystem i 
sidste ende er. Drivere findes i alverdens størrelser og 
udformninger. De mindste er indbygget i soklen på en 
husholdningspære, så man blot kan skrue LED pæren 
i en helt almindelig fatning. De største finder man i an-
læg, der styrer vejbelysningen i en hel by. Det kan også 

handle om belysning på et stadion eller i et helt industri-
kompleks. Fælles for den anvendte effektelektronik er, 
at jo mere effektivt den virker, jo større besparelser får 
man ud af LED belysningen. 

Eftersom belysning udgør en meget stor del af verdens 
samlede energiforbrug bliver udvikling og forskning 
på området af stadigt større betydning i takt med, at 
den energipolitiske dagsorden forlanger mere og mere 
effektiv udnyttelse af energiressourcerne for at imødegå 
globale klimaudfordringer og ressouce knaphed. 

Vi er godt med, når det handler om LED
I Danmark har vi ikke alene fokus på forskning og 
forbedring af effektelektronikken. Vi har også både 
forskere og virksomheder, som er beskæftiget med at 
forbedre lyskvalitet og anvendelsesområder for LED 
teknologien. Udviklinger, som stiller nye krav til effekt-
elektronikken. 

På DTU har man f.eks. arbejdet med at udvikle særli-
ge LED pærer, som giver optimalt lys i danske design 
ikoner som PH’s “Koglen”. Et andet eksempel er den 
danske virksomhed Chromaviso, som arbejder med 
sundhedsfremmende ergonomisk døgnrytmelys til 
hospitaler.
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