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LJUSTEKNISKA BEGREPP
Ljusflöde- Lumen
Talar om hur mycket ljus en ljuskälla
ger. Detta gäller alla rundstrålande
lampor.
Ljusflödet anges i Lumen, lm.

Ljusutbyte – lm/W
Ljusutbytet är ett mått på ljusskällans
effektivitet. Ju högre ljussubyte, alltså
ju fler lm/W en ljuskälla har desto
energieffektivare blir ljuskällan.

Ljusstyrka- candela
Talar om hur mycket ljus en ljuskälla
ger ifrån sig i en viss riktning. Detta
gäller reflektorlampor som ger ljuset åt
en viss riktning.
Ljusstyrka anges i Candela, cd

Luminans
Luminans anger hur ljus en yta
kommer att upplevas och är beroende
av belysningsstyrka och ytans
reflektion. Det kan även påverka olika
beroende på om omgivningen är ljus
eller mörk.
Luminans anges i L.

Belysningsstyrka- LUX
Mäter hur mycket ljus som hamnar
på den belysta ytan. Här finns
rekommenderade belysningsstyrkor
för olika arbetsuppgifter.
Färgtemperatur – Kelvin
Kallt ljus

Varmt ljus

Färgtemperatur talar om vilken
ljusfärg ljuskällan har – varm eller
kall.
Låg färgtemperatur ger ett varmt ljus
och hög färgtemperatur ger ett kallt
ljus.
Kelvin anges i K.
5000K- dagsljus
4000K-Vit ljus
3000K-varmvitt ljus
2700K varmt ljus
2000K gultonigt ljus

>90

<70

Färgåtergivning – CRI
Färgåtergivning som anges CRI, talar om hur färgen återges på det
belysta objektet.
Färgåtergivningen finns på en skala mellan 0-100.
100 Perfekt färgåtergivning
90 Bra färgåtergivning
80 Ok färgåtergivning
<80 Färgförskingringar börjar uppstå

LUMEN - LJUSFLÖDE
100lm
Alla rundstrålande ljuskällor kring 100lumen klassas som dekorationsljus. Ljuset ska motsvara en 15W
glödlampa och används bland annat som prydnads ljus och bidrar med ett ”mysigt” ljus. För att nå en riktigt
låg dekorativ känsla kan så låga värden som 20-30lm räcka.
Riktade ljuskällor på 130-140lm blir däremot ett direkt starkare ljus, då ljuset från ljuskällan blir centrerat
från en vis yta. Detta ljus blir då automatiskt ett mer intensivt ljus och skulle mycket väl kunna passa som
sänglampa.

200lm

För att få ett ljus som är lite mer än dekorationsljus och samtidigt inte bli för starkt är värden kring 200300lm något att sträva efter. Rundstrålande ljuskällor kring 200lm ger ett ljus som varken är för starkt eller
för svagt. Ljuset ska motsvara en 25W glödlampa och kan skapa behagliga ljusmiljöer i rummet. Då det är
riktade ljuskällor kring 200lm blir det däremot ett starkare och intensivare ljus och kan fungera mycket bra
som läsljus.

400lm

För att skapa allmän ljus eller ett starkare läsljus kan lumenvärden kring 400-500lm lämpa sig bra. Det ska
motsvara en 40W glödlampa och kan passa bra i taklampor. Reflektor lampor kring 400lm och över ger ett
mycket starkt och intensivt ljus.

700lm

Vid arbetsljus eller för att ge en hög ljusnivå, ligger lumentalen minst på 700lm. En 60W glödlampa
motsvarar ungefär detta värde. Vid starkare ljusflöden finns värden långt över 1000lm och då kommer vi
upp i lysrörseffekter eller urladdningslampor som skapar starkt ljusflöden. Exempel på miljöer som dessa
ljusflöden används i är bland annat för, kök, garage, lager, kontor etc.

