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Förord
Nytt ljus är Trafikverkets projekt för att hitta det mest energieffektiva sättet att belysa våra 
vägar samt en modell för att nationellt samordna försök med ny teknik. Energimyndigheten 
är delfinansiär av projektet. 

Nytt ljus är en del av ESOLI som är ett europeiskt samarbetsprojekt. ESOLI är förkortning 
för Energy Saving Outdoor Lighting och har 16 samarbetspartners från 14 EU-länder. 
Projektet syftar till att utveckla energieffektivare metoder för gatubelysning. Samarbets-
partnerna arbetar med att utvärdera energibesparingspotentialen i olika utomhusmiljöer, 
hjälpa till att samordna upphandlingar, påskynda utvecklingen av lagstiftning och  
standarder samt att upprätta en förteckning över kundernas krav. 

År 2009 genomförde Vägverket en marknadsundersökning av den tekniska utvecklingen 
för utomhusbelysning. Olika leverantörer av belysning och styrsystem fick lämna förslag 
på mer effektiv belysning. Därefter sammanställdes och presenterades förslagen i ”Nytt 
ljus - intervjubok, leverantörer av ny belysningsteknik”. 

Av presenterade förslag har produkter utvärderats i drift på både små- och storskaliga 
försök runt om i landet. Försöksledarna har spelat en viktig roll för försökens utförande. 
Tack alla försöksledare! 

Trafikverkets syfte har varit att påskynda utvecklingen av sådana produkter och system 
som främjar energieffektivisering och sänker belysningens drift- och livscykelkostnader. 
Eftersom den tekniska utvecklingen går fort har intervjuboken uppdaterats och presenteras 
här i en ny utgåva ”Nytt ljus- intervjuer med leverantörer beträffande ny belysningsteknik”. 
De företag som medverkade 2009 har fått möjlighet att delta och ett antal nya företag har 
tillkommit. 

Utöver att svara på frågor har företagen fyllt i formuläret ”Produktrelaterade lagkrav 
avseende belysningsprodukter”. Formuläret har tagits fram av Belysningsbranschen och 
kan laddas ned på www.belysningsbranschen.se. 

Företagen har delats in i följande grupper: 
• Dioder 
• Övriga ljuskällor
• Styrsystem
• Belysning på busshållplatser 
• Nya leverantörer 

Företagens svar och kommentarer redovisas i oredigerat skick. Trafikverket kan alltså 
inte garantera att samtliga lämnade uppgifter är korrekta.

Joakim Frank
projektledare, Nytt Ljus
Trafikverket
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Uppdatering av ”Nytt Ljus, Intervjubok leverantörer av ny 
belysningsteknik” 
 

I samband med uppstarten av projekt Nytt Ljus genomfördes ett antal intervjuer av 
tänkta och tilltänkta leverantörer av ny, energieffektivare teknik för belysning. 
Intervjuerna sammanställdes i en intervjubok. 

Projektet har pågått sedan januari 2009 och den tekniska utvecklingen går fort. Med 
anledning av detta är tanken att intervjuboken skall uppdateras.  

Bifogat brev innehåller frågor som vi ber er att svara på och återkomma till oss via mail. 
Den praktiska hanteringen runt denna uppdatering sker i samarbete med 
WSP Ljusdesign i Jönköping.  

Svaren skickas senast den 31 maj 2012 till Kent Hulusjö, WSP Ljusdesign Jönköping. 
kent.hulusjo@wspgroup.se  

Vi kommer att presentera era svar i oredigerat utförande. Precis som vid förra 
omgången intervjuer genomfördes. Svaren kommer senare att presenteras på 
projektets hemsida, som sedan starten har flyttats till: 

www.Trafikverket.se/nyttljus 

Tidigare utgåva av boken finns på: 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/59793/090924%20Ljus-VV-
Intervjubroschyr%5b1%5d.pdf 

 

Hälsningar 

Joakim Frank 

Projektledare, Nytt Ljus 

 
 
 

Följebrev



Intervjuer om dioder

Fråga 1-3 rör de produkter som presenterades i förra upplagan 
av intervjuboken. 

Fråga 4-20 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 



1.    Angående de produkter ni presenterade  
  förra gången: 
1.1  Finns produkten kvar i sortimentet? 
    Ja, armaturserierna är aktuella.  

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Ja, armaturerna är uppdaterade/uppgraderade. 

1.3 Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
  Armaturerna är uppdaterade m a p ljus-
  moduler (NanoOptic™ teknologin, LED 
  och optik)

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Hur många armaturer (procentuellt) 
   uppskattar ni har reklamerats? 
   Inget svar lämnat.  

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
  andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
  2.1.1 Driftdon 
   Inget svar lämnat.        
  2.1.2 LED-modul  
  Inget svar lämnat.    
  2.1.3 Annat 
  Inget svar lämnat.   

3.   Hur lagerhålls reservdelar?  
    Reservdelar lagerhålls både lokalt i Sverige 
    och centralt i Florence, Italien. 

Företagsnamn: Nordic LED AB 

Kontaktperson: Jesper Valstensgård

Mobil: 0705 66 52 07 

Mail: jesper.valstensgård@nordicled.com

Hemsida: www.nordicled.com

4.   Vilken/vilka produkter vill ni 
    presentera idag?Ange produktnamn på 
    presenterad produkt. 
 
    CREE LEDway Road  25-273W
    för väg, gata, gång- och cykelväg

    CREE EDGE Street  25-264W
    för gata, gång- och cykelväg, parkeringsytor

    CREE SLM   15-136W
    för väg gata, gång- och cykelväg. 

    CREE LEDway E-tunnel  25-273W 
    för vägtunnel

    CREE EDGE Tunnel  25-273W 
    för vägtunnel, GC-tunnel

    CREE AEROBLADES       -138W 
    för gata, gång- och cykelväg, parkeringsytor

5.   Material
5.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass på 
  gods
  Armaturen är genomgående tillverkade av 
  gjutet och strängpressat låg-koppar haltigt 
  aluminium. Pressat aluminium klass 6061-
  T6 alt 6063-T6 och gjutet aluminium 360 
  eller 413.

5.2  Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
    Armaturerna är ytbehandlade med Colorfast 
    DeltaGuard™ lacksystem, ett exklusivt, färg
    äkta pulverlackerings system som ger  utmärkt 
    motståndskraft mot korrosion, UV-nedbrytning 
    och nötning. En komplett metod för slut-
    behandling av aluminium och stålkomponenter 
    som bl a omfattar minutiös rening av ytföro-
    reningar, för behandling som etsar metallytan 
    för optimal, vidhäftning av lackering, E-coat 
    epoxy primer för oöverträffad, motståndskraft 
    mot korrosion, pulverlackerad i vald kulör 
    med optimal, prestanda mot flagning och
    blekning. Tjocklek ytskikt är Colorfast Delta 
    Guard™ 114-140μ (25μ  e-coat, 75-15μ pulver).

6.   Ekonomi  
    Pris offereras inför respektive projekt. 

6.1  Styckpris
 
6.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer

Intervjuer om dioder
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Intervjuer om dioder

7.    Vilken IP-klass har armaturen?
    Samtliga armaturer har IP66. 

8.    Vad anger ni för livslängd vid L70?
    Livslängden på CREE-armaturer är 120 000 
    - 150 000 timmar enligt IESNA LM80-08.

9.   Vilken teknisk livslängd har 
    förkopplingsdonet?
    Livslängden på LED-drivdon är 120 000 
    - 150 000 timmar. 

10.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    5 år Nanooptic® LED ljusmodul
    5 år LED-drivdon 
    10 år Deltaguard® lackbehandling. 

11.   Princip för ljusstyrning – optik? 
  Det patenterad CREE NanoOptic® systemet 
    hanterar ljusdistributionen. CREE-armaturerna 
    använder inga reflektorer, ljushanteringen 
    sker med hjälp av NanoOptic® - ett patenterat  
    optiskt system där varje individuell diod är 
     försedd med optik som hanterar ljus-
    spridningen efter ett förutbestämt mönster, 
    per 12-05-31 >20 olika ljusbilder tillgängliga.

12.  Färgtemperatur och färgåtergivning  
    (ange metod) samt SDCM.
    Aktuell färgtemperatur är 5700K, 4000K och 
    3500K, färgåtergivning är CRI≥75.

13.  Hur är kylning av LED-modul löst?
    Genom de särskilt integrerade och designade 
    CREE Air-Flow modulerna där NanoOptic- 
    modulerna är monterade dikt kylande yta 
    erhålls en väl avstämd konstruktion för kylning 
    av LED.

14.  Ange armaturen arbetstemperatur område.
    -40°C – +55°C

15.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
    möjlig? Hur görs det?
  Ja, det är möjligt att effektreducera/dimra 
    armaturerna. 

    Idag sker det genom t ex:
    - programmering lokalt i armaturen. 
    - effektreducering med spänningssänkning 
    som trigger.
    - armatur integreras i överordnat styrsystem 
    med t ex individuell styrning.

16.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt? 
    Verkningsgraden är >0,9, för total anslutnings
    effekt se respektive armaturserie och version.

17. Finns IES- eller LDT-fil för ljus-
    beräkning tillgänglig? 
    Ja, IES enligt IESNA LM79-08

18.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”

19.  Referenser - genomförda projekt
    Nedan är ett urval av genomförda projekt.
    - Tunnelbelysning, Häggvikstunneln Stockholm
    - Seriebyte gatubelysning, från högtrycknatrium 
    till LED, Los Angeles City
    - Gatubelysning, Örnsköldsvik

20. Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    - Stor stark stabil partner
    - Lång erfarenhet inom hela produktkedjan 
     från LED chip till färdig armatur
    - Funktionella armaturer som optimerar LED- 
    tekniken vad gäller prestanda, livslängd och 
    kvalitet.
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Intervjuer om dioder

Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Dokumentet 
ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos den impor-
tör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

10



Intervjuer om dioder

Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Produkterna möter inte kriterierna för att vara med på listan.

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Professionella LED armaturer omfattas ännu inte av energimärkningskravet. 
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar.

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: Nordic LED

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

121102 Varberg

Underskrift

Jesper Valstensgård

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om dioder
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1.    Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1   Finns produkten kvar i sortimentet? 
    Nej 

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
  
1.3  Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
  
1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?
    Denna armatur importerades från Asien. Då 
    vi har varit med i branschen i över 10 år 
    konstaterade vi att så gott som alla import 
    armaturer från Asien inte klarar av kraven 
    som ställs på en bra armatur för användning i 
    Sverige. Idag så tillverkar och monterar vi vår 
  egen LED gatuarmatur i Sverige för att säkerhets-
  ställa dess kvalitet samt hållbarhet.

2.   Hur många armaturer (procentuellt) 
    uppskattar ni har reklamerats? 
    Ungefär 20%

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
      andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
    2.1.1 Driftdon - 50%      
    2.1.2 LED-modul - 40%  
    2.1.3 Annat - 10%

3.   Hur lagerhålls reservdelar?  
    Vi har reservdelar för omgående leverans.  

Företagsnamn: OnScreen AB 

Kontaktperson: Tony Naumov

Mobil: 0707 98 90 99 

Mail: tony@on-screen.se

Hemsida: www.on-screen.se

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
     produkt.
    Norrköping Stolpe (NKPG-S) & Norrköping 
    Lina (NKPG-L). NKPG LED serien finns från 
    28W till 114W.  Armaturerna är bestyckade 
    med 24 LED-chip och upp till 96 LED-chip. 
    Finns i två varianter och fyra ljusflöden; från 
    2300 lm (28 W) till 9300 lm (114 W). Sorti
    mentet är helt idealiskt för större vägar där 
    hastighet och trafiktäthet kräver hög 
    luminansnivå och låg bländning. Likaså är 
    lösningen perfekt för mindre vägar och gator i 
    bostadskvarter samt alla områden där 
    belysningsnivå och jämnhet är viktigast enligt VGU.

5.   Material
5.1   Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
    på gods
    Pressgjuten över- och underkåpa i PC + UV. 
    Saltvatten beständigt aluminiumchassi.

5.2  Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
    Då vår armatur är av pressgjuten över- och 
    underkåpa i PC + UV, används inte någon 
    lack överhuvudtaget. Hela armaturen är där 
    med återvinningsbar till 100 %.
 
6.   Ekonomi 
6.1  Styckpris
    OnScreen är beredd att ställa produkter till 
    förfogande för test. Pris på detta kan bara 
    avgöras från fall till fall. Vi ser möjligheterna 
    till samarbete och långsiktighet i projektet då 
    vi har väldigt konkurrenskraftiga priser.  
    (Begär in offert)
 
6.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer 
    OnScreen är beredd att ställa produkter till 
    förfogande för test. Pris på detta kan bara 
    avgöras från fall till fall. Vi ser möjligheterna 
    till samarbete och långsiktighet i projektet då 
    vi har väldigt konkurrenskraftiga priser.  
    (Begär in offert)

7.   Vilken IP-klass har armaturen?
    IP65 på alla komponenter. 

8.    Vad anger ni för livslängd vid L70?
    60 000 timmar (L70 @ Ta 25 °C)

Intervjuer om dioder
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9.   Vilken teknisk livslängd har 
  förkopplingsdonet?
   192.2Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C )

10.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    2 år enl. ALEM¬ 95. Utökad garantitid för 
    armaturer kan diskuteras för olika projekt. 
   För elektroniska driftdon kan utökad garanti 
    upp till 5 år lämnas. 

11.   Princip för ljusstyrning – optik? 
    Fyra asymmetriska linsalternativ anpassade 
   för olika väg-geometrier: Type I–K, 
    Type II–L, Type III-M och Type IV-MK. 

12.  Färgtemperatur och färgåtergivning  
   (ange metod) samt SDCM.
   Varmvit: 3000K RA ≥80
   Neutralvit: 4000K RA ≥75
   Kallvit: 5600K RA ≥68

13.  Hur är kylning av LED-modul löst?
   Ordentliga kylprofiler av rent aluminium är 
   framtagna, testade och tillverkade av Sapa i 
   Sverige. Tester och mätningar finns tillgängliga 
   för värmeutvecklingen.

14.  Ange armaturen arbetstemperaturområde.
    50° vid Ta 25° i omgivningstemperatur.

15.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
   möjlig? Hur görs det?
    Ja, via tranformatorn. 3 in 1 dimming function 
   (1~10VDC, PWM signal or resistance) 

16.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
   dess totala anslutningseffekt? 
   NKPG Stolpe & Lina armaturerna har en hög 
   armaturverkningsgrad upp till 82 lm/W med 
   4000K i system lumen mätt utanför armaturen. 

17.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
   tillgänglig? 
   Ja, filer finns. Kan fås vid förfrågan.

18.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
   lagkrav avseende belysningsprodukter”.

19.  Referenser - genomförda projekt
   Norrköpings kommun har beställt 233st 
   NKPG 96 LED och 17st NKPG 48 LED. 
   Leverans av dessa sker under sommar-
  månaderna juni och juli. Dessa kommer att 
  monteras runt om i Norrköping med start i 

    augusti 2012. Under 2010 monterades de första 
    testerna av NKPG Lina 48 LED i Norrköping. 
    Dessa 32st armaturer har fungerat klanderfritt 
    fram tills dagsdatum. Reportage och intervju 
    med Norrköpings kommuns driftchef för gatu-
    belysning Paul Lundmark finns på ecolumi.se 
    eller SVT Play. Ljusberäkningar finns tillgängliga 
    på samtliga gator där kraven från VGU på alla 
    gator har klarats. En effektiv LED armatur 
    som nu gör det möjligt att med precision lysa 
    upp såväl huvudvägar som gator i bostads-
    kvarter i enlighet med internationella normer 
    (EN 13201).

20. Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    Svensktillverkad LED gatuarmatur som form
    gjuts i PC + UV i Norrköping, egen konstruerad 
    kylprofil från SAPA, som pressgjuts i Vetlanda, 
    saltvatten beständigt aluminium chassi, som 
    tillverkas i Norrköping och montering och 
    ihopsättning av hela armaturen sker i 
    Norrköping. Då vi själva tillverkar vår egen 
    armatur kan vi alltid följa med i utveklingen 
    på LED-chip och transformator mm. Då säker-
    ställer vi att vi alltid har den senaste tekniken i 
    vår armatur.

    Armaturen har en mycket bra och jämn ljus-
    spridning och minskar då effekten med att ha 
    svarta områden mellan belysnings stolparna. 
    Exempelvis klarar vi alla krav som ställs i VGU 
    med belysningsklass ME5 och endast 57W 
    belysa en 7 m bred väg, 6 m stolphöjd och 32 m 
    mellan stolparna och dessutom ha 2 m bred 
    trottoar på båda sidorna av vägen. Det är inte 
    många LED aktörer idag som klarar av det. 

    Armaturerna i NKPG serien möjliggör stora 
    energibesparingarna och kan samtidigt leverera 
    prestanda och kvalitet som är bättre än 
    armaturer med traditionell teknik samt andra 
    LED produkter. Vi använder bara kvalitets-
    produkter, för transformator används Mean 
    Well och på LED chipet använder vi Edison
    från Taiwan. För att garantera en bra drift och 
    lång livslängd på våra LED armaturer, matar vi 
    LED-chipen med endast 350 mA.
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en 
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Dokumentet 
ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos den importör 
som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysnings-
produkter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Vår armatur och dess komponenter innehåller inga giftiga ämnen.

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: : Vi är tillverkare av LED gatuarmaturer där det idag inte finns några krav 
på energimärkning. 

Intervjuer om dioder
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar.

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Idag omfattas inte LED gatubelysning av ekodesignförordningarna. 
När beslutet fattas att dessa ska ingå kommer vi självklart att följa dessa.

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Se ovan.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: Se ovan

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

Norrköping 20120516

Underskrift

Tony Naumov

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om dioder
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1.    Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1  Finns produkten kvar i sortimentet? 
   Ja 

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Ja 

1.3 Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
  Idag leveraras armaturen med uppgraderat 
  drivdon och med ljusstarkare LED-chip. 

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Hur många armaturer (procentuellt) 
  uppskattar ni har reklamerats? 
   Av antaltet sålda armaturer har vi mindre än
   1% i reklamation. 

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
     andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
   Fördelningen av 100% på de reklamationer  
   som vi fått är ca: 
  2.1.1 Driftdon - 65%     
  2.1.2 LED-modul - 15%  
  2.1.3 Annat - ca 20% är fraktskada som inte
   kan ställas till felmontage.

3.   Hur lagerhålls reservdelar?  
   Vi lagerför drivdon samt LED-moduler för  
  omgående reparation av eventuellt garanti-
   åttagande.

Företagsnamn: RBIecolight 

Kontaktperson: Richard Davidsson

Mobil: 0706 83 15 15 

Mail: richard@rbiecolight.se

Hemsida: www.rbiecolight.se

 4.  Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt. 
    Idag har vi en nyhet som heter RBIecolight 
    AWS, 30W utförande och har artikeln: 20380.

5.   Material
5.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
    på gods
    Stomme av gjuten aluminium. Kvalité på  
    aluminium= ACD12.

5.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
  Ytskikt = 0,7mm. Armaturen är lackad med
   en smutsavvisande typ av pulverlack. 
   Armaturhus grå (RAL90144).

6.   Ekonomi 
6.1  Styckpris
    Gällande prislista. 
 
6.2  Pris vid 10 resp. 100 armaturer
    10st = Gällande prislista. 
    100st = 5% från gällande prislista. 

7.   Vilken IP-klass har armaturen?
    IP65

8.   Vad anger ni för livslängd vid L70?
    Förväntad L70 vid ta25 minst 60000h. 

9.   Vilken teknisk livslängd har 
  förkopplingsdonet?
    Förkopplingsdonet har 50000h i teknisk 
    livslängd. 

10.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    5 års garanti. 

 11.  Princip för ljusstyrning – optik? 
    Fyra asymmetriska linsalternativ anpassade 
    för olika väg-geometrier. Type I-K, Type III-M 
    och Type IV-MK.

12.  Färgtemperatur och färgåtergivning  
    (ange metod) samt SDCM.
    Rending Index: R1 - R14:(finns i olika färg-
    temperaturer 3000K, 4000K, 5000K)

Intervjuer om dioder
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13.  Hur är kylning av LED-modul löst?
    RBiecolight armaturen har en direkt avkylning 
    mot armaturhuset. Armaturen är tillverkad 
    runt ljusbestyckningen i armaturen. Detta  
    viktigt för en funktionell värmeavledningsförmåga.

14.  Ange armaturen arbetstemperaturområde.
    -30°C – +40°C

15.   Styrning – Är effektreducering/dimring 
    möjlig? Hur görs det?
    - Ja, effektreducering är möjlig. Dimbar ner 
    till 50%.
    - Större delen av dygnet kan du spara ytterligare
   50% av energin. 
    - Kan enkelt dimmas i befintlig installation. 

16.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt? 
    - Systemeffekten är 36,6W.
    - Armaturverkningsgraden är 80,78lm/W.

17.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
    tillgänglig? 
    Ja

18.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”.

19.  Referenser - genomförda projekt
    - Armaturen finns i flertal anläggningar  
    omkring i Sverige, bl.a. Härryda kommun och 
     Jönköping kommun.
    - Armaturer finns i projekt som Trafikverket  
    (Banverket, Vägverket) och Stockholm stad. 

20. Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    - RBIecolight en armatur med hög kvalitet till 
    ett bra pris.
    - RBIecolight finns i ett brett sortimentsutbud.
    - RBIecolight anses som en driftsäker armatur.
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man  
etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en de-
klaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Dokumen-
tet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos den 
importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: Klicka här för att ange text.

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? Klicka här för att ange text.

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

 
Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Klicka här för att ange text.

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Vad vi vet innehåller inte våra produkter halter över 0,1% som  
är informationspliktigt. 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Finns ingen sådan förordning och omfattas inte av  
energimärkningskraven.

Intervjuer om dioder
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Klicka här för att ange text.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: Alla relevanta förordningar 
finns tillgängliga på RBIecolight.

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

Norrahammar 2012-08-15

Underskrift

Richard Davidsson

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om dioder
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1.    Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1   Finns produkten kvar i sortimentet? 
    Sortimentet är uppdaterat. Idag finns produkt-
    familjerna SunBURST, SunRAY samt PHOENIX 
     avsedda för vägar, gator och områdesbelysning. 
    Vi tillhandahåller även andra armaturer för 
    andra applikationer.  

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Produkterna har uppdaterats med nya  
  generationer dioder. Sedan denna intevjuboks 
    publicering förra gången så har vi 2 genera-
    tioner nyare dioder med totalt ca 40% mera 
    ljus vid samma effektuttag som tidigare. Alltså, 
    mera ljus för pengarna.  

1.3  Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Se ovan.

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Hur många armaturer (procentuellt) 
    uppskattar ni har reklamerats? 
   <0,2%

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
    andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
    2.1.1 Driftdon - 2 fall, samma kund. 
    Armaturen SunRAY används i tropisk miljö 
    (tropicarium) där drivaren överhettats. Nyare
    modell på drivare finns nu i dessa produkter.    
   

Företagsnamn: Monde verde AB 

Kontaktperson: Ulf Gustafsson

Mobil: 0733 22 36 58 

Mail: ulf@mondeverde.com

Hemsida: www.mondeverde.com

  2.1.2 LED-modul - 3 fall, LED-dioder mattas 
    av för tidigt. Det visade sig att dessa dioder av 
    underleverantören till oss först lötts på en 
   modul för att sedan lödas/värmas loss och 
  lödas på ny modul. Detta resulterade i att 
   dioderna redan överhettats vid tillverkningen.  
  
  2.1.3 Annat

3.   Hur lagerhålls reservdelar?  
    Väldigt liten lagerhållning.

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt. 
    PHOENIX-armaturen. Modellen finns i 4 
    storlekar från 33 watt till 132 watt. Steglöst 
    dimbara, inbyggd ljusensor, inbyggd trådlös 
    styrning och övervakning samt inbyggd rörelse-
    sensor. (inbyggd trådlös styrning och rörelse-
    sensor är optioner.) 

5.   Material
5.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
    på gods
    Högkvalitativ aluminium LM6, pulverlackad. 
    Linser av polykarbonat ISO78.

5.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my),  
     typ av lack.
  Inget svar lämnat. 

6.   Ekonomi 
6.1  Styckpris
    3000 sek – 8000 sek beroende på storlek och
    tillvalsoptioner. 
 
6.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer
    Volymrabatt tillämpas. Kunderna får kontakta 
    oss för offert eller priser baserat på volym och 
    produkt. 

7.  Vilken IP-klass har armaturen?
    IP65

Intervjuer om dioder
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8.   Vad anger ni för livslängd vid L70?
    90.000h

9.   Vilken teknisk livslängd har 
  förkopplingsdonet?
  394 000 timmar (enligt leverantörens  
   specifikation)

10.  Vilken garantitid har ni för produkten?
   2 eller 5 år, beorende på produkt. 

 11.  Princip för ljusstyrning – optik? 
    Vi använder oss av olika linser och reflektorer 
   kring dioderna för att optimera ljusspridningen. 
   Armaturerna kan dimmas steglös och inbyggd 
   ljussensor tänder och släcker armaturen. 
   Armaturerna kan nattprogrameras, vinter-
   programmering mm. Med den trådlösa inbyggda 
   styrningen kan kunden själv eller vi styra 
   armaturen och övervaka den och göra 
   ändringar på plats eller på distans.    

12.  Färgtemperatur och färgåtergivning  
   (ange metod) samt SDCM.
   Warm White 2700K – 3500K  
   Neutral White 4000K-5000K (Day White)
   Cool White 5000K-7000K
   Aquarium White 7500K-10000K
   RGB (Red, Green, Blue)
   Typical offering 5000K-5700K, Ra=75 
   (CRI>75%) 

13.  Hur är kylning av LED-modul löst?
   Alla armaturer har redan på designstadiet 
   genomgått en termisk design där termo-
   dynamiken i armaturen simuleras för bästa 
   avkylning. Dioderna är monterade på ett 
   aluminiumtäckt kretskort som snabbt leder 
   bort värmen från dioderna. Dessa kretskort är 
   i sin tur förankrade med armaturens ytter
   hölje så värmen leds ut så fort som möjligt. 
    Dessutom har vi i den inbyggda programvaran 
   som standard i alla armaturer en funktion som 
   mäter temperaturen och skulle temperaturen 
   överstiga säkerhetsnivån, så dimmas ljuset 
   sakta ner automatiskt tills temperaturen i 
   armaturen återställts. Vi har hitintills inte sett 
  denna funktion i burk i Norden p g a utav vårt 
  kyligare klimat. Däremot i en installation i 
  Saudi-Arabien har vi noterat att en svart 
  armatur som har solen på sig ända tills 
  skymningen dimmade ner ljuset 5% under de 
  första minuterna efter tändning.

14.  Ange armaturen arbetstemperaturområde.
    -40°C – +70°C

15.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
    Se ovan

16.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt? 
    Power factor > 0,95
    Efficiency – 92%

17.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
    tillgänglig? 
    Ja, ies-filer finns att tillgå från oss på begäran.

18.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”

19.  Referenser - genomförda projekt
    Trafikverket väg 226, väg 222, väg 41, diverse 
    korsningar och broar i region väst, norr och 
    Stockholm. 

    Vaxholms kommun, Lycksele kommun, 
    Försvaret, IKEA (parkeringar och lager), Idre 
    Fjäll, Oskarshamns sjukhus samt många 
    projekt runt om i världen. 
 
20. Ge tre argument för att Trafikverket 
  skall välja er produkt i ett projekt.
    - Eleganta, väldesignade och unik teknik.
    - Integrerad övervakning med Infracontrol
    - Utprovade i olika applikationer hos Trafikverket.
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Intervjuer om dioder

Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man  
etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en  
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU.  
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Ja, vad vi förstår så är REACH ett krav på tillverkare av de material vi använder och de tillver-
karna i de led vi kan identifiera jobbar alla mot REACH-kraven.

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Vi kan inte kontrollera alla led tyvärr. 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Professionell belysning för gator och vägar omfattas ännu inte av något 
sådant krav. Förslag skall komma i höst enligt Energimyndigheten. 

Intervjuer om dioder
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: I de nya produktspecifikationerna. 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

Lidingö, 2013-02-07

Underskrift

Ulf Gustafsson

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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1.    Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1   Finns produkten kvar i sortimentet? 
    Ja 

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Ja 

1.3  Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Nya effektivare dioder. Nytt lås för locket och 
  förstärkt stolpfäste. 

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Hur många armaturer (procentuellt) 
    uppskattar ni har reklamerats? 
   ?

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
    andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
  Stängningsmekanismen för locket visade sig 
  inte var 100% tillförlitligt varför en ny lösning 
  har ersätts på de levererade armaturerna.

    2.1.1 Driftdon - Mycket få problem.
  2.1.2 LED-modul - Mycket få problem. 
  2.1.3 Annat - Mycket få problem. 

3.   Hur lagerhålls reservdelar?  
    Europeiskt centrallager. 

Företagsnamn: Philips 

Kontaktperson: Hans Gyllner

Mobil: 0708 66 80 30 

Mail: hans.gyllner@philips.com

Hemsida: www.philips.com

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt. 
    Styrning: CityTouch, Starsense, Dynadimmer.
  Armaturer: Iridium2, KofferLED, 
  SeleniumLED, Clearway

5.   Material
5.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
    på gods
    Aluminium

5.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my),  
     typ av lack.
  Pulvcerlack, 60µ 

6.   Ekonomi 
6.1  Styckpris
    Priset varierar mellan 4000-10000kr beroende 
  på typ av LED-modul. 
 
6.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer
    Se ovan.

7.  Vilken IP-klass har armaturen?
    IP66

8.   Vad anger ni för livslängd vid L70?
    Vi anger inte L70. Vi uppger L80F10 och den 
  ligger på 100.000 timmar för green-varianter. 
  För ECO-varianter ligger L80F10 på 70.000 
  timmar. Skillnaden mellan Green och Eco är 
  att de drivs med olika strömstyrka

9.   Vilken teknisk livslängd har 
  förkopplingsdonet?
  100 000 timmar 

10.  Vilken garantitid har ni för produkten?
   Vi levererar via grossister och enligt ALEM 09 
  dvs 2 alternativt 5,5 år.
  Förlängd garanti upp till 10 går att få på begäran.
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28



Intervjuer om dioder

11.  Princip för ljusstyrning – optik? 
    Flera styrmöjligheter finns för armaturen, se 
  fråga 15. Flera optikval finns, se nedan:
   

12.  Färgtemperatur och färgåtergivning  
   (ange metod) samt SDCM.
   Armaturen kan levereras med flera olika färg-
  temperaturer:
  Varmvit, 3000K, CRI 84
  Neutralvit, 4000K, CRI 76
  Kallvit, 5700K, CRI 68
  De dioder vi använder ligger alla inom 7-steg   
  från MacAdam ellipsen.
 
13.  Hur är kylning av LED-modul löst?
   Kylflänsar på LED-modulen dessutom är 
  armaturens lock konstruerat med kylflänsar 
  för bättre värmeavledning.

14.  Ange armaturen arbetstemperaturområde.
    -25°C - +45°C

15.   Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
    Flera typer av styrning är möjliga:
  - LumiStep
  - DynaDimmer
  - 1-10V
  - DALI
  - CLO
  - Mains Dimming
  - Starsense RF och Powerline  

16.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt? 
    L.O.R ligger mellan 0,84 – 0,93 beroende av 
  effekt på armaturen. 

17.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
    tillgänglig? 
    Ja, kan laddas ner från denna adress:

  http://www.lighting.philips.com/main/
  connect/tools_literature/dialux_and_other_
  downloads.wpd

18.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”

19.  Referenser - genomförda projekt
    Stockholmsstad, ca 2000st armaturer är 
    installerade i olika projekt.
    Botkyrka, ca 500st armaturer
    RV50, armaturen används på ett antal trafik
    platser utmed RV50.

 
20. Ge tre argument för att Trafikverket 
  skall välja er produkt i ett projekt.
    - Energibesparing, en mycket effektiv armatur 
    som ger fantastiska möjligheter till energi-
    besparing jämfört med konventionella armaturer. 
    - Flexibilitet, armaturen får att få fantastiskt 
    många olika varianter vilket betyder att 
    samma armaturtyp kan användas i stort sett 
    alla applikationer. 
    - Underhåll, armaturen har mycket lång livs-
    längd kan uppgraderas/servas utan verktyg. 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man  
etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en  
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU.  
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Intervjuer om dioder
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: På vår hemsida, www.philips.com

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2012-05-09 Stockholm

Underskrift

Johan Lång

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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Intervjuer om övriga ljuskällor

Fråga 1-3 rör de produkter som presenterades i förra upplagan  
av intervjuboken.

Fråga 4-14 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 

Fråga 15-20 rör eventuell presenterad armatur kopplad till ljuskällan. 



1.  Angående de produkter ni presenterade 
  förra gången: 
1.1  Finns produkten kvar i sortimentet?
    Ja

1.2 Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Ja

1.3 Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Förfinad upphängningsform för interna  
    urladdningskamrarna. 

1.4 Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Hur många ljuskällor (procentuellt)  
  uppskattar ni har reklamerats?
    Mindre än 0,1%

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
    andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
    Spricka i glaskolven på grund av upphängning 
    av brännare. 

3.   Hur lagerhålls reservdelar? 
    Görs ej. Produkten byts ut i sin helhet.

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt.
    AURA CRYSTAL LONG LIFE

5.   Ekonomi
5.1  Styckpris 
    400kr
 
5.2  Pris vid 10 resp. 100 armaturer/ljuskällor?
    390-380kr

6.   Vad anger ni för livslängd och med vilken 
  metod?
     30 000h Service life (10% failures) 
     43 000h Average life (50%)

7.   Vilken garantitid har ni för produkten?
    30 000h Service life (10% failures)

8.   Princip för ljusstyrning – optik?
    Armaturrelaterad

9.   Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
   (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
    3000K, >80, produkt väldigt färgstabil över 
    livslängden.

10.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
    Ja det är möjligt med kompatibla elektroniska 
    don på marknaden. Reglering oftast genom 
    effektreducering.

11.   Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
    tillgänglig?
    Ja, ljusdistributionsfiler finns att tillgå i LDT-format.

12.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”

13.  Referenser - genomförda projekt
    Lidingö stad: 2000st installerade
    Ulricehamns kommun: 1300st installerade
 
14.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall  välja er produkt i ett projekt.
    - Miljövänlig. 3 gånger längre livslängd ger 
    66% lägre CO2-utsläpp vid tillverkning. 66% 
    färre transporter och reducerat behov av 
    råvaror/förpackningar med 66% samt att 
    Produkten har vitt ljus med bra ljusflöde och 
    färgåtergivning Ra>80. 
    - Ekonomiska – Minska med 2 av 3 byten. 
    - Säkerhet – Färre byten ger färre antal 
    tillfällen då personal behöver utsättas för 
    olycksrisk då byten behöver göras mer sällan. 
    Därtill ger detta mindre trafikstörningar då 
    bytesintervallet ökas med livslängdsfaktor 3. 

Företagsnamn: Aura light AB 

Kontaktperson: Erik Frejinger

Mobil: 0708 93 48 88 

Mail: erik.frejinger@auralight.se

Hemsida: www.auralight.se

Intervjuer om övriga ljuskällor
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15.    Material
15.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
    på gods
      Inget svar lämnat. 

15.2  Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
      Inget svar lämnat. 

16.    Vilken IP-klass har armaturen?
      Inget svar lämnat. 

17.    Vilken teknisk livslängd har för-
    kopplingsdonet?
      Inget svar lämnat. 

18.    Ange armaturen arbetstemperaturområde
      Inget svar lämnat. 
 
19.    Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt?  
      Inget svar lämnat. 

20.   Vilken garantitid har ni för produkten?
      Inget svar lämnat. 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
 etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en  
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Doku-
mentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos 
den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: Klicka här för att ange text.

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Intervjuer om övriga ljuskällor
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Intervjuer om övriga ljuskällor
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: : 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  www.auralight.se

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

2012-12-03 / Karlskrona

Underskrift

Mikael Severinsson
CTO/Quality Manager

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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Intervjuer om övriga ljuskällor

1.  Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1  Finns produkten kvar i sortimentet?
    Oracle, Clan och Dyana finns kvar i
    sortimentet. 

1.2 Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Ja

1.3  Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Oracle finns numera i LED-utförande under 
    namnet Oxane, armaturen har fått nytt 
    optiksystem för bättre komfort. Armaturerna 
    har fått Dali-don alternativ Bi-power om-
    kopplare för effektsänkning. 8h. Med möjlighet 
    till avaktivering om så önskas.   

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Hur många ljuskällor (procentuellt) 
  uppskattar ni har reklamerats?
    Mindre än 1%.

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
    andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
    Driver

3.   Hur lagerhålls reservdelar? 
    Ambitionen är att erbjuda reservdelar 6-7år 
    efter det att produkten tagits ur produktion.  

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt.
    Oxane, Victor LED.

5.   Ekonomi
5.1  Styckpris 
    Redovisar enbart cirkapriser på två typer 
    bestyckningar som exempel. 

    Oxane 56W 4810kr/st
    Victor 6370kr/st
    Kan ej lämna ut nettopriser

5.2  Pris vid 10 resp. 100 armaturer/ljuskällor?

6.   Vad anger ni för livslängd och med vilken 
  metod?
     Livslängden varierar beroende på produkt, 
     omgivningstemperatur och vilken ström dioderna 
     kör på. Life time på Oxane 56W redovisas 
     L70=80000h @ Ta25 @700mA BP8. 

7.    Vilken garantitid har ni för produkten?
    Vi tillämpar Alem 09, vilket ger 5 års garanti vid 
     entreprenader. 

8.    Princip för ljusstyrning – optik?
    Vi använder oss av patenterat optiksystem 
    utvecklat av Thorn där ljuset dtyrs med en 
    kombination av linser och reflektorer. I våra 
    komfortlösningar använder vi oss av fler 
    dioder som körs på lägre ström, vilket markant 
    minskar risken för bländning.
 
9.    Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
    (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
    Ra>70, 4000K

10.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
    Alla armaturer erbjuds med effektsänkning, 
    som standard levereras armaturen inställd på 
    nattsänkning 50% under 8h. (Var försiktig för 
    switchen återfinns inte på alla armaturer). 
    Arkaturen levereras med Dali eller BI-power 
    switch. I vissa fall kan även armaturen styras 
    via Power Line. 

11.   Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
    tillgänglig?
    LDT-filer finns!

Företagsnamn: Thorn Lighting AB 

Kontaktperson: Jan Börjesson

Mobil: 0706 52 15 25 

Mail: jan.borjesson@thornlighting.com

Hemsida: www.thornlighting.com
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12.   Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
     lagkrav avseende belysningsprodukter”.

13.   Referenser - genomförda projekt
    Alingsås kommun, Kungälvs kommun,  
   Solna Stad, Filipstads kommun mm. 
 
14.   Ge tre argument för att Trafikverket 
   skall välja er produkt i ett projekt.
    Vi kan erbjuda flera olika LED-lösningar 
    beroende på applikation. Soft, Balance och 
    Power. Alla ingående delar finns inom 
    koncernen. Lång erfarenhet av produkter för 
    vägbelysning. 

15.   Material
    Aluminium, glas.

15.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
   på gods
     Varierar beroende på detalj. Stomme EN AC 
     47100. Stolpfäste EN AC 44300.

15.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
   typ av lack.
     Pulverlack polyester 60-90µm.

16.  Vilken IP-klass har armaturen?
    IP66

17.   Vilken teknisk livslängd har 
   förkopplingsdonet?
    CA 10% bortfall under 50 000h. 

18.   Ange armaturen arbetstemperaturområde.
    Armaturen är utrustad med överhettnings-
    skydd, när Ta>45° minskar drivern ljuset ner 
    till 30%, ifall temperaturen fortfarande är för 
    hög släcker armaturen sig tills normal 
    temperatur infinner sig. Där efter tänder den 
    automatiskt upp sig igen. 

19.   Vilken är armaturverkningsgraden och 
   dess totala anslutningseffekt?
    Då det är LED-produkter mäts ljusflödet 
   enbart från armaturen så i detta fall blir 
   verkningsgraden 100%. Oxane 56W har en total-
    effekt på 56W. 

20.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Vi tillämpar Alem 09, vilket ger 5 års garanti i 
    entreprenader. 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Intervjuer om övriga ljuskällor
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Intervjuer om övriga ljuskällor
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: elektronisk katalog
www.thornlighting.se

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2012-11-27 Landskrona

Underskrift

Michael Ferm

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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1.  Angående de produkter ni presenterade 
  förra gången: 
1.1  Finns produkten kvar i sortimentet?
    Ja

1.2 Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Ja, viss utveckling sker. 

1.3 Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Små förbättringar. Ökad tätning. 

1.4 Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Hur många ljuskällor (procentuellt) 
  uppskattar ni har reklamerats?
    Inget svar.

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till  
    andelen och hur ser inbördes fördelning ut?
    HF-drivdon 0,1%

3.   Hur lagerhålls reservdelar? 
    Sker i Sverige. 

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
   produkt.
    Rodeo 130. Vägarmatur med många watt-
    alternativ och färgtemperatur presenteras här. 
    Flera nya finns, bl.a:
    - Gatuarmatur gjord i polykarbonat avsedd för 
    krävande salta/fuktiga miljöer. 
    - Parkarmatur rundstrålande i aluminium.

5.   Ekonomi
5.1  Styckpris 
    offereras separat. 

5.2  Pris vid 10 resp. 100 armaturer/ljuskällor?
    Offereras separat. 

6. Vad anger ni för livslängd och med vilken 
    metod?
     Systemet ljuskälla + HF-drivdon ca 100.000h,
    L70 ca 70.000-80.000h. 

7. Vilken garantitid har ni för produkten?
    Vår garantitid är normalt 5 år för systemet med 
    separat HF-drivdon. Våra induktionslampor E27 
    med inbyggt HF-drivdon ger vi 3 år. 

8.   Princip för ljusstyrning – optik?
    Princip för ljussyrning är olika typer av 
    reflektorer av aluminium. 

9.    Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
    (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
    Vi erbjuder från 2700-6000K. Alla ljuskällor 
    har lägst Ra80 eller högre. 

10.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
    möjlig? Hur görs det?
    Våra system kan effektreduceras/dimmas med 
    0-10V styrkabel. Anges vid beställning. 

11.   Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
    tillgänglig?
    Ja vi har IES-filer för alla våra armaturer.  

12.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”

13.  Referenser - genomförda projekt
    Trafikverket, Swedavia – Arlanda flygplats, 
    Landstinget i Västmanland, Ardagh 
   Glasindustri m.fl.

14.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    Vårt system för underhållsfri belysning – 
    induktionsljus
    - har extremt lång livslängd, ca 100.000h; inget 
    underhåll under ca 20 år som vägbelysning. 
    - energieffektiv – hög visuell ljuseffekt – låg 
    elförbrukning – lägre energiproduktion – 
    färre transporter = lägre CO2-utsläpp. 
    -prisvärd belysning – spar pengar för 
    användaren/ägaren. 

Företagsnamn: Longlight AB 

Kontaktperson: Jan Hagelin

Mobil: 08 704 82 82 

Mail: long-light@bredband.net

Hemsida: www.smartlight.se
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15.    Material
15.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
    på gods
     Stomme: aluminium, reflektor: högglans 
     aluminium, härdat planglas. 

15.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
     Pulverlack

16.   Vilken IP-klass har armaturen?
     Våra utomhusarmaturer håller IP65. 

17.   Vilken teknisk livslängd har 
    förkopplingsdonet?
    Teknisk livlängd för HF-drivdon ca 100.000H. 

18.   Ange armaturen arbetstemperaturområde
    Armaturens, systemets omgivnings-
     temperatur är normalt ca -20°C - +50°C. 
    Andra temperaturområden finns på begäran, 
    bl.a. polarversion., kontakta oss. 

19.   Vilken är armaturverkningsgraden och 
   dess totala anslutningseffekt?  
    Verkningsgraden är hög men utredning pågår. 
    Total effekt max +5% på respektive wattstyrka. 

20.  Vilken garantitid har ni för produkten?
     Vår garantitid är normalt 5 år för systemet 
    med separat HF-drivdon. Våra induktions
    lampor E27 med inbyggt HF-drivdon ger vi 3 år.
 

Intervjuer om övriga ljuskällor
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Intervjuer om övriga ljuskällor
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Arbete pågår.

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Enligt Energimyndigheten omfattas inte vår armatur av 
energimärkning då den skall placeras på väg, tunnel eller järnväg och att det finns tydliga 
specifikationer gällande energiförbrukning. 

Intervjuer om övriga ljuskällor
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  Arbete pågår på produkter 
och/eller blivande hemsida. 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2012-10-22

Underskrift

Jan Hagelin

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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Intervjuer om styrsystem

Fråga 1-3 rör de produkter som presenterades i förra upplagan  
av intervjuboken.

Fråga 4-17 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 



Intervjuer om styrsystem

1.    Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1   Finns produkten kvar i sortimentet? 
    Ja

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Inget svar lämnat

1.3  Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Inget svar lämnat

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?
  Inget svar lämnat

2.   Reklamationer
2.1  Hur många reklamationer har ni fått på 
    systemet?
    Inget svar lämnat

2.2  Vilket fel uppskattar ni vara störst till 
    andelen?
    Inget svar lämnat

2.3 Hur ser inbördes fördelning ut gällande 
    i systemet ingående enheter?
    Inget svar lämnat

3.   Hur lagerhålls reservdelar? 
    Inget svar lämnat

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt.
    Greenstreets möjligheter att enkelt via det 
    överordnande systemet justera tänd- och 
    släcktider sätta dimnivåer utifrån yttre förut
    sättningar gör det möjligt att arbeta på ett mer 
    strategiskt sätt med vägbelysning. Greensstreet 
    gör det därmed möjligt att uppnå maximal 
    energibesparing med bibehållna krav på säkerhet.

5.   Ekonomi  – pris för ingående 
    komponenter.
    Inget svar lämnat

6.   Energieffektiviseringpotential
    Inget svar lämnat

7.   Regleringssätt av ljusstyrka  
    (ström-spänning, central-armatur,  
    i steg-steglöst).  
    Greenstreet kan reglera ljusstyrkan på tre olika sätt:
    1. Centralt, genom styrning av en ”Power 
    Controller” installerad i anslutning till befintlig 
    belysningscentral. Dimring kan göras med 1% 
    noggrannhet ned till den lägsta spänningen, 
    som är beroende på typ av ljuskälla och 
    ledningslängd. 
    2. Lokalt, genom att styra växlingen mellan två 
    olika effektlindringar på ett konventionellt 
    elektromagnetiskt driftdon. Respektive 
    armaturs tänd-/släcktid samt effektläge kan 
    styras oberoende av varandra med hjälp av en 
    styrcentral SC-200 och LC60 avsedd för bipolär 
    styrning. 
    3. Lokalt genom individuell dimring och 
    styrning av varje enskild armatur. Varje 
    armatur förses med ett styrbart elektroniskt 
    driftdon samt styrenheten LC-60. Denna  
    lösning ger den bästa energibesparingen då 
    eventuella ledningsförluster ej begränsar till 
    vilken nivå respektive armatur kan dimras.  

8.   Öppet system – kompatibilitet? 
    Greenstreet är uppbyggt på en öppen och 
    standardiserad teknik. Mellan styrcentral och 
    lampstyrenhet används ISO/IEC 14908-3 
    (LON). Lamstyrenheten kan användas med till 
    exempel styrcentral SmartServer som bl.a. 
    används av Philips, Luminext och Streetlight 
    Vision. 

Företagsnamn: Capelon 

Kontaktperson: Tomas Niklasson

Mobil: 0706 67 73 33 

Mail: tomas.niklasson@capelon.se

Hemsida: www.capelon.se
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    Mellan lampstyrenheten och driftdon används 
    DALI-standard vilket innebär möjlighet att 
    använda olika typer av driftdon. Inom 
    Greenstreet används idag driftdon från två 
    olika tillverkare. 

    Styrcentral SC-200 använder sig av ett XML-
    baserat protokoll. Detta protokoll är öppet. 
    Minst tre överordnade system använder detta 
    protokoll.

    Capelon tillhandahåller en kommunikations-
    server (DCOM) och ActiveX-server som kan 
    underlätta integration med SC-200 styrcentral. 

    Interoperabilitet, dvs utbytbarhet kräver en 
    standardiserad funktionell profil. För lamp-
    styrenheten pågår ett internationellt arbete 
    inom LonMark. Capelon deltar i detta arbete 
    och kommer även att lansera en LC-60 med 
    denna profil (OLC) när denna är släppt. 

9.   Kommunikationssätt (inom systemet 
    och mot överordnat styr- och  
    övervakningssystem).
    Styrcentralen stödjer en rad olika  
    kommunikationsmetoder mot ÖSÖ. Dessa är 
    GPRS, GSM, PSTN, RS-232 och Ethernet. 
    Från styrcentralen ut till respektive armatur 
    använder vi LonWorks standard (ISO/IEC 
    14908-3) avsedd för elnätskommunikation 
    (PLC). Mellan styrcentralen och ÖSÖ används 
    GPRS-kommunikation baserat på ett XML-
    protokoll. Styrcentralen kan även använda ett 
    befintligt nätverk via sin Ethernet-anslutning. 
    Mellan lampstyrenheten och driftdon används 
    DALI. 

10.  Elsäkerhetspåverkan på befintliga  
    anläggningar (ombyggnad, utlösnings
    villkor, övertoner etc.)
    Den centrala dimutrustningen med sina mot
    kopplade transformatorer påverkar normalt 
    inte utlösningsvillkoret. Om marginalerna är 
    små bör en ny beräkning göras. Ingen utrustning 
    inom Greenstreet arbetar med en typ av  
    frekvensstyrning som genererar övertoner ut 
    på nätet.

11.   Handhavande av systemet (hur utförs 
     inställningar och trimning av systemet?)
    Handhavandet är väldigt enkelt via användar-
      gränssnittet i Greenstreet Vision (webbapplikation). 
     Beroende på version av SC-200 väljs 
     belysningscentral eller enskild armatur ut via 
     menysidans trädstruktur. Via olika under-
    menyer kan tänd-/släckvillkor, dimringsnivå 
    mm sättas. Det är också möjligt att manuellt 
    tända eller släcka via GS Vision eller direkt via SMS.

12.  Montagekrav –var monteras/placeras i 
  systemet ingående komponenter - 
    IP-klassning?
    Inget svar lämnat

13.  Teknisk livslängd på ingående moduler. 
    Inget svar lämnat

14.  Ange modulernas arbetstemperaturområde
    Inget svar lämnat

15.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Enligt gängse standard, men kan utökas mot 
    ersättning.

16.  Referenser - genomförda projekt
    - Göteborg Stad, Adapt + Basic + Vision, 
    Ingemar Johansson
    - Stockholm Stad, Klarabergsgata,n Adapt + 
    Basic + Vision, Anders Hedlund
    - Stenungssunds Kommun, Basic + Vision, 
    Bo Erlandsson
    - Partille kommun, Basic + Power + Vision, 
    Kennet Fast
    - Lerum kommun, Basic, Henrik Larsson
    - Trafikverket Väst, Basic, Berth Thorsson
    - Skellefteå kommun, Ursviken, Basic + Vision, 
    Hans Fryxell
   
17.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    1. Möjligt att uppfylla hårdare miljökrav utan 
    att behöva göra avkall på säkerhet. 
 
    2. Möjligt att starta enkelt med On/Off-styrning 
    men ha allt förberett för en framtida mer 
    avancerad styrning. 
 
    3. Möjligt att återföra larm och driftsdata för 
    effektivare planering och ett effektivare  
    underhållsarbete. 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat 
belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Intervjuer om  styrsystem 
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2012-12-05 Kungens kurva 

Underskrift

Liang Liem

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om  styrsystem 
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Företagsnamn: Euro Energy Lighting 

Kontaktperson: Anders Hamrén Larsson

Mobil: 070 611 32 98 

Mail: anders@hamren-larsson.se

Hemsida: www.energisparpartner.se

1.    Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1   Finns produkten kvar i sortimentet? 
    Scorpio Dimmer finns kvar. Light Eco har  
  försvunnit ur sortimentet.

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Scorpio Dimmer har uppdaterats i flera steg. 

1.3  Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Scorpio Dimmer har både möjlighet att 
  använda reläkort eller halvledarkort för att 
  styra spänningen i anläggningen. Styrsystemet 
  har utvecklats och är nu möjligt att integrera 
  med de flesta andra system.

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?
  Tillverkaren av Light Eco i Australien började 
  använda undermåliga komponenter. Denna 
  produkt är ersatt av ELM, Euro Energy 
  Lighting, från italiensk tillverkare. ELM är en 
  enkel dimmer som styr spänningen i tre olika 
  steg. Den kan styras via potentialfri kontakt. 
  Larm via potentialfri utgång kan fås som ett 
  summalarm om dimmern har gått i bypass, 
  eller annat fel uppstått.

2.   Reklamationer
2.1  Hur många reklamationer har ni fått på 
    systemet?
    Reklamationerna har varit mindre än 1%.

2.2  Vilket fel uppskattar ni vara störst till 
    andelen?
    Skadedjur/råttor som tagit sig in i 
  utrustningen och orsakat kortslutning.

2.3  Hur ser inbördes fördelning ut gällande 
    i systemet ingående enheter?
    Felen har varit fördelade 50% på styrningen 
  och 50% på starkströmsförsörjningen.

3.   Hur lagerhålls reservdelar? 
    I Kungsbacka. 

4.    Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt.
    Förutom Centrala Dimmersystem Scorpio 
  och ELM har vi ljuskällor och gatuljus-
  armaturer, tunnelbelysning och park-
  armaturer i vårt produktsortiment. 

  Euro energy lighting induktionsbelysning:
  -retrofit-ljuskällor (speciellt effektivt för 
  utbyte i ”bra” armaturer med kvicksilver-
  lampor, E27 och E40-sockel)
  -Armaturer TX13 är en gatuljusarmatur som 
  pris/prestanda överlägset slår all annan

5.   Ekonomi  – pris för ingående 
    komponenter.
    -Induktionsljuskälla med ballast 40W ersätter 
  125W kvicksliver, dvs besparing >60%. Ljus
  källan kostar ca 400kr och har en livslängd på 
  35.000 BT.
  -Gatuljusarmatur med extern ballast och 40W 
  ljuskälla kostar ca 2000kr. Livslängd på ljus-
  källan 50.000 BT.

6.   Energieffektiviseringpotential
  Euro Energy Lighting induktionsbelysning 
  sparar i gatljusmiljö 50-70% vid utbyte och 
  jämförelse med kvicksilverarmaturer.

7.   Regleringssätt av ljusstyrka  
    (ström-spänning, central-armatur,  
    i steg-steglöst).  
  Armaturerna kan utrustas med dimbara 
  drivdon och kan då styras från de flesta 
  system.
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8.   Öppet system – kompatibilitet? 
  Euro Energy Lighting induktionsarmaturer 
  med dimbara drivdon kan anpassas och styras 
  mot de flesta system.

9.   Kommunikationssätt (inom systemet 
    och mot överordnat styr- och  
    övervakningssystem).
  Euro Energy Lighting kan erbjuda kund-
  anpassade lösningar för att styra och övervaka 
  den utrustning vi levererar. Vi kan leverera 
  kommunikation GPRS-modul för kommuni
  kation över GPRS, Ethernet för ev. ADSL-
  anslutning.

10.  Elsäkerhetspåverkan på befintliga  
    anläggningar (ombyggnad, utlösnings
    villkor, övertoner etc.)
  De dimmeranläggningar vi installerar har 
  bypass-funktion som träder in vid överbelast-
  ning och full spänning lämnas på utgången. 
  Vid redan kritisk dimensionering bör för-
  hållanden noga beräknas för eventuell 
  omdimensionering. Genom att vi använder 
  transformatorteknik skapar vi inte några 
  övertoner på nätet. Anläggningarna behöver 
  inte byggas om i stolpar utan vi går in med 
  dimmer efter kontaktor och matar och styr 
  sedan utgående grupper med dimmern. 
  Vid byte till induktionsljuskällor och armaturer 
  kan vi normalt sänka utgående säkring och få 
  ner de fasta abonnemangskostnaderna kraftigt. 
  Angående ljuskällor och armaturer med 
  induktionsteknik använder vi lågfrekvens-
  teknik och klarar på detta sätt alla krav vad 
  gäller EMC etc. 

11.   Handhavande av systemet (hur utförs 
    inställningar och trimning av systemet?)
  Euro Energy Lighting kan erbjuda  
  kommunikationsgränssnitt och programvara 
  för att remote trimma och ställa in systemen. 
  Vi integrerar systemen i befintliga programvaror 
  om kunden önskar.

12.  Montagekrav –var monteras/placeras i 
  systemet ingående komponenter - 
    IP-klassning?
  Dimmersystemen placeras centralt vid 
  utmatande elcentral. Euro Energy Lighting 
  kan erbjuda kunderna all utrustning för 
  dimning i klassning från IP21 till IP67, allt 
  efter de krav kunden ställer. Normal standard 
  för utomhusbruk är kapsling i galvade skåp 

  alternativt i kompositmaterial med IP-klass 54. 
  Gatuljusarmaturerna levereras i gjuten 
  aluminium normalt IP54. 

13.  Teknisk livslängd på ingående moduler. 
    Euro Energy Lighting använder sig av senaste 
  tekniken som provats med positivt resultat. 
  De flesta utrustningar med elektronik har en 
    livslängd på ca 50.000 brinntimmar. Detta 
  motsvarar ca 12 år, sedan skall dessa kretskort 
  bytas.

14.  Ange modulernas arbetstemperaturområde
    -30°C - +50°C, relativ fuktighet  
  ej kondenserad 0-97%

15.  Vilken garantitid har ni för produkten?
  2 år

16.  Referenser - genomförda projekt’
  Norrköping kommun
  Uddevalla kommun
  Borås kommun
  Ringhals kärnkraftverk
  Ellos Borås
  Shell/Seven eleven

17.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
  - Lätt att installera.
  - Kort återbetalningstid, pay-off <3år inklusive 
  installation. 
  - Flexibilitet och möjlighet till kundanpassning. 

Intervjuer om  styrsystem 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Energispardimmers omfattas inte i dagsläget.

Intervjuer om  styrsystem 
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej  

Om Nej, vilka och varför inte: Troligen

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Har inte satt oss in i detta då våra produkter har varit utanför ovan listade.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

2012-12-21

Underskrift

Berne Larsson/VD

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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1.    Angående de produkter ni presenterade 
    förra gången: 
1.1  Finns produkten kvar i sortimentet? 
    Ja

1.2  Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
    sortimentet i en uppdaterad variant? 
    Ja

1.3  Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats?
    Ny mjukvara. City Touch onlineplattform.  
  Finns nu också i en RF/Wireless-version.  
  Poweline finns också kvar.  

1.4  Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.   Reklamationer
2.1  Hur många reklamationer har ni fått på 
    systemet?
    Mycket lite reklamationer men vi har inte sålt 
  så många system. 

2.2  Vilket fel uppskattar ni vara störst till 
    andelen?
    Installation- och brukarfel

2.3 Hur ser inbördes fördelning ut gällande 
    i systemet ingående enheter?
    Inget svar lämnat

3.   Hur lagerhålls reservdelar? 
    Vi lagerhåller reservdelar centralt i sju år efter 
  att produkten utgått ur sortimentet. 

4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt.
    Staresense wireless och Citytouch

5.   Ekonomi  – pris för ingående 
    komponenter.
    Varje projekt är unikt, pris på förfrågan. 

6.   Energieffektiviseringpotential
    Typiskt 50% med dimning. 

7.   Regleringssätt av ljusstyrka  
   (ström-spänning, central-armatur,  
    i steg-steglöst).  
    DALI

8.   Öppet system – kompatibilitet? 
    Öppet 

9.   Kommunikationssätt (inom systemet 
    och mot överordnat styr- och  
    övervakningssystem).
    LONWorks via Powerline eller ZIGBEE via 
  RF/Wireless. 

10.  Elsäkerhetspåverkan på befintliga  
    anläggningar (ombyggnad, utlösnings
    villkor, övertoner etc.)
    Vid ombyggning kan styrenheten monteras 
  externt på/i stolpe. Då krävs ingen ny 
  CE-märkning eller liknande.  

11.   Handhavande av systemet (hur utförs 
     inställningar och trimning av systemet?)
    Via GPS handterminal och via City Touch.  

12.  Montagekrav –var monteras/placeras i 
  systemet ingående komponenter - 
    IP-klassning?
    OLC (IP20) monteras i armatur alt. Externt 
  (IP44) på/i stolpe och segmentskontroller 
  (IP20) i styrskåp. 

13.  Teknisk livslängd på ingående moduler. 
    Beräknad komponentlivslängd min 15 år. 

14.  Ange modulernas arbetstemperaturområde
    -30°C - +65°C.

Företagsnamn: Philips 

Kontaktperson: Hans Gyllner

Mobil: 0708 66 80 30  

Mail: hans.gyllner@philips.com

Hemsida: www.philips.com
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15.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Enligt gängse standard, men kan utökas mot 
    ersättning.

16.  Referenser - genomförda projekt
    Billsta, Västerås. 220st armaturer med  
  Starsense RF
  Kvillebäcken i Göteborg.
  Heden, Göteborg. 

17.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    - Vi erbjuder en komplett lösning med 
  armatur, styrning, mjukvara och service. 

  - Vi har en komplett portfölj för styrning: 
    Interactive Control
   Lightpoint management
   Group management
   Lightpoint control

  - End to End solution, vi levererar en komplett 
  anläggning med en onlineplattform 
  vilken minimerar risken för strul.   

Intervjuer om styrsystem
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Intervjuer om  styrsystem 
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat 
belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Intervjuer om  styrsystem 
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Intervjuer om  styrsystem 

Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: På våran hemsida, www.philips.se

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2012-05-09

Underskrift

Johan Lång

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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Intervjuer om busshållplatser

Fråga 1-3 rör de produkter som presenterades i förra upplagan av 
intervjuboken.

Fråga 4-20 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 

Fråga 20 avser endast autonoma system. 
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Intervjuer om busshållplatser

1.  Angående de produkter ni presenterade 
  förra gången: 
1.1 Finns produkten kvar i sortimentet? 
  Ja

1.2 Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
  sortimentet i en uppdaterad variant?
  Vi har vidareutvecklat solcellssystemet kraftigt.
 
1.3 Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats? 
  Vi har byggt ihop sensor och ljuskälla, genom 
  att inuti ledlysröret (ett räcker nu) implementera 
  en nyutvecklad microsensor alt. pir sensor. 
  Detta gör att en separat sensor ej behövs inne 
  i busskuren syns bara ljuskällan. Vi har 
  vidareutvecklat den patenterade kontroll-
  enheten som istället för att låta ström flyta ut 
  till ljuskällan, ge ut ström i portioner, pulsera 
  (som ej uppfattas av ögat) vilket sparar in hela 
  c:a 60% av förbrukningen vid användning av 
  ledljuskällan. Det ger att behovet av solcellsyta 
  och batteristorlek kan dras ned, vilket kraftig 
  påverkar prissättningen. Detta är en teknisk 
  lösning som slår det mesta när det gäller energi
  besparing.

1.4 Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.  Hur många armaturer (procentuellt) 
  uppskattar ni har reklamerats?
  Inget svar lämnat. 

2.1 Hur många reklamationer har ni fått på 
  systemet?
  Alla solcellsystemen, (5st), vi har levererat 
  fungerar som de skall. De separat sensorerna 
  har efterhand ärgat igen (salt luft i Bohuslän) 
  och bytts ut. I de nya systemen är dessa 
  inbyggda och väl integrerade inuti rören 
  som är monterade inne i armaturen 
  med IP65.
 
  2.1.1 Driftdon  
  Driftdonen till ledlysrören är inbyggda i  
  kontrollenheten och har fungerat som de skall 
  precis som rören.  
  
  2.1.2 LED-modul  
  Se ovan.
 
  2.1.3 Annat 
  Inget svar lämat. 

3. Hur lagerhålls reservdelar?
  Vi har lagerhållit en omgång extra av alla 
  ingående artiklar.

4. Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt. 
  Vi vill presentera en vidareutveckling av detta 
  solcellssystem enligt 1.3.

5. Material
5.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
  på gods
  Solcellspanel i mindre utförande, batteripaket 
  i mindre utförande, inbyggd sensor i led-
  lysröret gör att den separat monterade 
  sensorn i innertaket ej längre behövs, rostfri 
  lysrörsarmatur med härdat skyddsglas, batteri-
  paketet lev. med IP-klassat och rostskydds-
  behandlat hölje (e. ö.). Ledlysrör med 95lm/w 
  på max 5w räcker mer än väl. Kontrollenheten 
  styrs av ljuset via solcellspanelen, dvs ingen 
  separat ljussensor behövs för att reglera 
  igångsättning eller avstängning – helautomatisk. 
  Ledlysröret går igång när ngn går in i buss-
  kuren och slocknar när den är tom efter 
  inprogrammerad tidsfördröjning.

  Med detta system som är mkt sparsamt med 
  elförbrukningen kan vi nu även börja använda 
  solscellslösningen till vägbelysningsstolpar 
  4-8m. Vår 30w Cree diod lösning ger 39LUX 
  med linser som ger en ljusspridning på 150°x   

Företagsnamn: Grönt Ljus AB

Kontaktperson: Anders Hammar

Mobil: 0708 78 16 37 

Mail: info@grontljus.com

Hemsida: www.grontljus.com
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  60°...., dvs ljusbilden följer gatans sträckning. 
  Detta system med den pat. kontrollenheten 
  klarar nu att lysa även under många molniga 
  dagar utan sol på vinterhalvåret.

5.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
  typ av lack.
  Se ovan.

6. Ekonomi 
  Detta nya system innebär i jämförelse med 
  det levererade testsystemet att produktions
  kostnaderna blir betydligt lägre för varje 
  detalj, vilket ger en halvering av priset för ett 
  komplett solcellspaket för busshållplatser, läs 
  c:a 10-14’ / komplett system.

7. Vilken IP-klass har armaturen?
  IP65

8. Vad anger ni för livslängd(ange metod)?
  Solcellspaneler.20år, nanobatterier 6-10 år, 
  ledlysrör med inbyggd sensor 10år, rostfri 
  armatur 15 år.

9. Vilken teknisk livslängd har  
  förkopplingsdonet?
  Drivenheten till röret är inbyggt i kontrollenheten.

10. Vilken garantitid har ni för produkten?
  2 års garanti för samtliga ingående delar/artiklar.

11.  Princip för ljusstyrning – optik?
  Styrning av ingångsättning sker enligt vad 
  som angivits tidigare – systemet sätts igång 
  genom att solcellerna till kontrollenheten 
  registrerar skymning, resp. stängs av vid gryning. 
  Ljusspridningen från ledlysröret är 120° - 
  vilket är optimalt inne i busskuren.

12. Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
  (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
  Färgtemeperatur K, och RA är valbart och 
  levereras efter överenskommelse. Vi kan 
  också erbjuda alternativa led chips och ljuskällor.

13. Ange armaturens arbetstemperaturområde
  –35° - +50°

14. Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
  Ja, kan programmeras in i kontrollenheten 
  före leverans.

15. Vilken är armaturverkningsgraden 
  och dess totala anslutningseffekt?
  Verkningsgraden är mkt hög med först-
  klassiga led chips, exakt tar vi fram vid offert-
  givning då vi vet vilket utförande som kommer 
  att gälla.

16. Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning 
   tillgänglig?
  Till busskurerna behövs det ej, men för vägar 
  tar vi fram dessa beräkningar.

17. Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
   lagkrav avseende belysningsprodukter”

18. Referenser - genomförda projekt
  Endast testsystemen till Trafikverket/ 
  Västtrafik 5st

19. Ge tre argument för att Trafikverket 
  skall välja er produkt i ett projekt.
  1, Bästa tekniken, 
  2, Största energibesparingen 
  3, Bästa ekonomin.

20.  Autonomt system
20.1 Vilken typ av energikälla nyttjas (sol, 
    vind)? 
     Inget svar lämnat. 

20.2 Servicepunkter (exempelvis krävs  
    batteribyte)
    Inget svar lämnat. 

20.3 Vad har systemet för tekniskt 
    livslängd?
     Inget svar lämnat. 

20.4 Vilken IP-klass har systemet? 
    Inget svar lämnat. 

20.5  Vilka typer av styrning finns tillgängliga 
    i systemet? 
    Inget svar lämnat. 

20.6 Vilken batterityp används för 
    energilagring?
    Inget svar lämnat. 

Intervjuer om busshållplatser
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Intervjuer om busshållplatser
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Vet ej

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Intervjuer om busshållplatser
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej  

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Vet ej

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

Vallentuna 20130225

Underskrift

Anders Hammar

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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Intervjuer om busshållplatser

1.  Angående de produkter ni presenterade 
  förra gången: 
1.1 Finns produkten kvar i sortimentet? 
  Ja, produkten finns kvar i vårt sortiment. 

1.2 Om ja på 1.1: finns produkten kvar i  
  sortimentet i en uppdaterad variant?
  Ja den finns kvar i ett fler tal olika utföranden. 
 
1.3 Om Ja på 1.2: vad har ändrats/uppdaterats? 
  Finns allt från 1-3st LED spot samt dimming
  tidsstyrningar. 

1.4 Om nej på 1.1: varför finns den inte kvar?

2.  Hur många armaturer (procentuellt) 
  uppskattar ni har reklamerats?
  Inget svar lämnat.

2.1 Vilket fel uppskattas ni vara störst till 
   andelen och hur ser inbördes 
  fördelning ut? 
  En armatur har reklamerats (vandalisering)
  byte av en kontakt. 
   
  2.1.1 Driftdon  
   
  2.1.2 LED-modul 
 
  2.1.3 Annat 
  Vandalisering

3. Hur lagerhålls reservdelar?
  Alla ingående komponenter är standard-
  komponenter och finns på lager. 

4. Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt. 
  TRS-S20W-1LED-TRS
  TRS-S-86C
  TRS-S86C-TRS

5. Material
5.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
  på gods
  Armatur i plåt alt aluminium.  

5.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
  typ av lack.
  3mm /som pulverlackerats i önskad färg

6. Ekonomi 
  Kostnad ca 10.000 kr/st i enklaste utförande. 

7. Vilken IP-klass har armaturen?
  LED har IP50, kontaktdon har IP67, själva 
  armaturen IP50.

8. Vad anger ni för livslängd(ange metod)?
  Solceller min. 10år, batteri ca 3-5 år, elektronik 
  min 10 år. 

9. Vilken teknisk livslängd har  
  förkopplingsdonet?
  N/A

10. Vilken garantitid har ni för produkten?
  1 år

11. Princip för ljusstyrning – optik?
  PWM, LED output triggad av extern PIR sensor

12. Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
  (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
  6300K, pure white

13. Ange armaturens arbetstemperaturområde
  -40 - +85 grader Celsius

14. Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
  Dimming är möjlig. PWM i styrenhet. 

15. Vilken är armaturverkningsgraden 
  och dess totala anslutningseffekt?
  >95%, 2W, 700mA

Företagsnamn: Traffic Systems

Kontaktperson: Thomas Nilsson

Mobil: 0705 70 07 07 

Mail: thomas.nilsson@trafficsystems.se

Hemsida: www.trafficsystems.se
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16.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning 
    tillgänglig?
  Återkommer med dessa. 

17.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
   lagkrav avseende belysningsprodukter”

18. Referenser - genomförda projekt
  Skånetrafiken, Länstrafiken, Västtrafik-Borås, 
  Skövde, Göteborg

19. Ge tre argument för att Trafikverket 
  skall välja er produkt i ett projekt.
  Enkel att montera ca 20min, stöldsäker, 
  driftsäker (se även www.trafficsystems.se)

20.  Autonomt system
20.1 Vilken typ av energikälla nyttjas (sol, 
    vind)? 
     Sol (Vi har även enheter utvecklade för 
    vind med ny typ av vindsnurra-axiell)

20.2  Servicepunkter (exempelvis krävs  
    batteribyte)
    1 gång per år tvätt av solcellspanel, var 
    tredje år kontroll av batteri. (Självtest kan 
    göras dagtid med en magnet. Testsekvens 
    startar med LED – blinkningar för test av 
    styrsystem, solcell och batteri.)

20.3  Vad har systemet för tekniskt 
    livslängd?
    Solcell ca 10 år, batteri 3-5år, elektronik 
    ca 10 år.  

20.4  Vilken IP-klass har systemet? 
   Se punkt. 7

20.5  Vilka typer av styrning finns tillgängliga 
   i systemet? 
   Tidstyrt al via PIR, programmerat via 
   styrapparat.  

20.6  Vilken batterityp används för 
   energilagring?
   Pb 12V 12Ah samt metal Lithium Iron 
   Phosphate batterier, tittar även på andra typer. 

Intervjuer om busshållplatser
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: Gäller LED-lampan, tillverkad inom EU, söker EG-försäkran.

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Intervjuer om busshållplatser
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Vi behöver utforska ovan fråga. 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Energispardimmers omfattas inte i dagsläget.

Intervjuer om  busshållplatser
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej  

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Har inte satt oss in i detta då våra produkter har varit utanför ovan listade.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  www.trafficsystems.se

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

2012-12-03 Upplands Väsby

Underskrift

Thomas Nilsson

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om busshållplatser
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Nya leverantörer - dioder

Eftersom leverantörerna är nytillkomna utgår frågorna 1-3 som 
är relaterade till produkter som presenterades i förra upplagan av 
intervjuboken.  

Fråga 4-20 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 



4.   Vilken/vilka produkter vill ni 
    presentera idag?Ange produktnamn på 
    presenterad produkt.
    Prisma Eliott 2-16

5.   Material
5.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass på 
  gods
  Pressgjuten aluminium. Typ 4263, SS-EN 
  1676:2010, SS-EN1706:2010

5.2  Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
    Ytskikt: pulverlack. 
  Tjocklek: 150my. 
  Typ av lack: Pulverlack. 

6.   Ekonomi  
6.1  Styckpris
  2325:- 
6.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer
  2325:-

7.   Vilken IP-klass har armaturen?
    Samtliga armaturer har IP66. 

8.    Vad anger ni för livslängd vid L70?
    L89 B50 100.000h. L70 B50 >150.000h. 

9.   Vilken teknisk livslängd har 
    förkopplingsdonet?
    Nätaggregat >159.000h. (Mean Well LPF-40-36)

10.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    5-15 år. 

11.   Princip för ljusstyrning – optik? 
    Linser. 

12.  Färgtemperatur och färgåtergivning  
    (ange metod) samt SDCM.
    3000, 4000, 6000 Kelvin. SDCM: 2 resp. 3. 

13.  Hur är kylning av LED-modul löst?
    Kylfläns – strängpressad aluminium 
  (återanvändningsbar).

14.  Ange armaturen arbetstemperatur område.
    -40°C - +55°C

15.   Styrning – Är effektreducering/dimring 
     möjlig? Hur görs det?
    Dimring möjlig. Fabriksinställning och/eller 
  fjärrkontroll. 

16.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt? 
    Armaturverkningsgraden >85%. Total 
  anslutningseffekt: 40W

17.  Finns IES- eller LDT-fil för ljus-
    beräkning tillgänglig? 
    Ja, via www.prismalight.se eller 
  mac@prismalight.se

18.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”

19.  Referenser - genomförda projekt
    NORRKÖPING KOMMUN
  Paul Lundmark, belysningsingenjör, ansvarig 
  för gatubelysning i kommunen. 
  011-15 16 62, 0730-20 16 62 
  paul.lundmark@norrkoping.se

  ÖDESHÖG KOMMUN
  Urban Runesson, Gatuchef 
  0144-351 11, 070-591 11 05 
  urban.runesson@odeshog.se

20. Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    1. Svensktillverkad produkt, närproducerad.
  2. Konkurrenskraftigt pris.
  3. Smarta funktioner som standard 
  (fjärrkontroll, dimring, effektstyrning).

Nya leverantörer - dioder

Företagsnamn: Prisma Light AB

Kontaktperson: Mac Edin

Mobil: 0765 46 49 02 

Mail: mac@prismalight.se

Hemsida:www.prismalight.se

77



Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Dokumentet 
ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos den impor-
tör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Nya leverantörer - dioder
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Vid genomgång kan vi inte finna någon anledning att anta det.

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Vi tillhandahåller inga konsumentprodukter. 

Nya leverantörer - dioder
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar.

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: www.prismalight.se

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

12-01-31

Underskrift

Pelle Bäckrud

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Nya leverantörer - dioder
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4.   Vilken/vilka produkter vill ni 
    presentera idag?Ange produktnamn på 
    presenterad produkt.
    Lumi R, som numera finns i fyra olika modeller
  R6, R8, R8H och R10 (siffran står för optimal 
  stolphöjd) samt att varje modell finns i fyra 
  olika varianter beroende på hur de ska styras/
  dimras.
  B= basic (vanlig analog styrning)
  Be=basic external (samma som ovan men kan 
  även styras med digital signal/externt)
  SL= Self-learning (armaturen läser av väder 
  i omgivningen och dimrar efter ett förut-
  bestämt och inprogrammerat schema. Sparar 
  energi utan extern styrning.)
  SLe= som SL men med möjlighet sedermera 
  att styras mha ”externt system”

5.   Material
5.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass på 
  gods
  Lågtrycksgjuten aluminium. AISi 12 
  (ENAB 44100)

5.2  Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
    Ingen spec yta, kommer som en gjuten helhet.  

6.   Ekonomi 
  Priserna är i euro (€), ex. moms, EXW Forssa, 
  Finland samt direktförsäljning till Trafikverket.

 

6.1  Styckpris
  R6B – 378€, R6Be – 410€, R6SL – 436€, 
  R6SLe - 436€ 

  R8B – 410€, R8Be - 457€, R8SL - 470€, 
  R8SLe - 476€

  R8HB - 448€, R8HB - 473€, R8HSL- 487€, 
  R8HSLe - 493€

  R10B - 452€, R10B - 483€, R10SL - 492€, 
  R10SLe - 498€
 
6.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer
  10st:
  R6B – 346€, R6Be – 349€, R6SL – 369€, 
  R6SLe - 373€ 

  R8B – 347€, R8Be - 378€, R8SL - 397€, 
  R8SLe - 401€

  R8HB - 432€, R8HB - 436€, R8HSL- 455€, 
  R8HSLe - 459€

  R10B - 437€, R10B - 441€, R10SL - 460€, ’
  R10SLe - 464€

  100st:
  R6B – 328€, R6Be – 332€, R6SL – 350€, 
  R6SLe - 354€ 

  R8B – 355€, R8Be - 359€, R8SL - 377€, 
  R8SLe - 381€

  R8HB - 410€, R8HB - 414€, R8HSL- 432€, 
  R8HSLe - 436€

  R10B - 415€, R10B - 419€, R10SL - 437€, 
  R10SLe - 441€

7.   Vilken IP-klass har armaturen?
    IP 65 resp. IP67 för drivdonet. 

8.    Vad anger ni för livslängd vid L70?
    60.000h 

9.   Vilken teknisk livslängd har 
    förkopplingsdonet?
    Inget svar lämnat. 

10.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Diod/Drivdon/elektronik = 5 år, stomme = 10 år

Nya leverantörer - dioder

Företagsnamn: LUMI

Kontaktperson: Esa Paldanius

Mobil: 0705 90 08 64 

Mail: esa.paldanius@swefico.se

Hemsida: - 
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Nya leverantörer - dioder

11.  Princip för ljusstyrning – optik? 
    Indirekt och reflektorteknik.  

12.  Färgtemperatur och färgåtergivning  
    (ange metod) samt SDCM.
    4.200K, Ra=80  

13.  Hur är kylning av LED-modul löst?
    Konstruktionen av LED-plattan samt 
  omgivande kylelement av anodiserad aluminium.  

14.  Ange armaturen arbetstemperatur område.
    -40°C - +50°C

15.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
    möjlig? Hur görs det?
    Se svar fråga fyra.  

16.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt? 
    R6: 0.95/2408 lm/29W
  R8: 0.95/4294 lm/51W
  R8H: 0.95/6422 lm/75W samt 
  R10: 0.95/8477 lm/96W

17.  Finns IES- eller LDT-fil för ljus-
    beräkning tillgänglig? 
    Ja

18.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”

19.  Referenser - genomförda projekt
    Bl.a. projektet i Korpilombolo med TRV, 
  Region Norr. Stefan Ericsson och Stig Kask. 

20. Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    1. Tack vare indirekt reflektionsteknik återger 
  Lumi R ett högkvalitativt ljus, dvs. en jämn 
  och bred ljusåtergivning som inte är 
  bländande. 

  2. Robust armatur som tår de olika väderleks-
  förhållandena i Norden; kyla, vind, fukt, 
  korrosion/salter. 

  3. God relation: pris-kvalitet. 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Dokumentet 
ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos den impor-
tör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Nya leverantörer - dioder
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? Nej

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Ej ansökt om detta i Sverige 

Nya leverantörer - dioder
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar.

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Bra prestanda, trots ej följt ekodesignförordningar.

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

Stockholm 2013-03-20

Underskrift

p.u.a. Lumi Group/Oversol Oy
Esa Paldanius, Swefico AB

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Nya leverantörer - dioder
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Nya leverantörer - övriga ljuskällor

Eftersom leverantörerna är nytillkomna utgår frågorna 1-3 som 
är relaterade till produkter som presenterades i förra upplagan av 
intervjuboken.  

Fråga 4-20 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 



4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt.
    HGD är rätt val om man ställer höga krav på 
  ljuset och miljön. Vår teknik blev utnämnd till 
  ”Product of the year 2010” i USA. Många 
  pratar om LED men vi avser bevisa att vår 
    teknik är ett bättre val vid behov av bra ljus-
  prestanda.  Våra armaturer använder 
  keramisk metallhalogen med en patenterad 
    digital ballast med en effektfaktor på hela 98! 

  Armatur   Effekt   
  Dolumina HGD    70W        
  Dolumina HGD  100W
  Dolumina HGD  150W

5.   Ekonomi
5.1  Styckpris 
  Pris offereras på begäran.

5.2  Pris vid 10 resp. 100 armaturer/ljuskällor?
    Pris offereras på begäran.

6.   Vad anger ni för livslängd och med vilken 
   metod?
     Våra armaturer använder keramisk metallhalogen 
   med livslängd L70, minst 15 000 timmar, 16 år.

7. Vilken garantitid har ni för produkten?
    1 års garanti. 

8.   Princip för ljusstyrning – optik?
  Nanoreflektor. Armatureffektfaktor (LOR) på 
   upp till hela 88,8.

9.   Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
   (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
  Färgtemperatur: 3000K och 4200K.  
  Färgrendering 86/96.

10.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
    Ja. Programmeringsbar över tid och/eller 
  manuell dimmingfunktion ner till 50% utan 
  synbar färgförändring!

11.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
  tillgänglig?
  Ja. Kan fås på begäran.

12.  Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
   lagkrav avseende belysningsprodukter”.

13.  Referenser - genomförda projekt
    Heilongjiang i Kinas nordöstra horn med 
  vintertemperaturer mellan -31 till -15. 
  Latitude 43° 25’ to 53° 33’ N. Sexfilig 
  trafikled, stolphöjd 8 meter, Ljusdistribution 
   1:5,5. Sedan installation 2008 har inga delar 
  bytts. 

  Zhong Shan City, Kina – Trafikled

  Kao-Yu city, Kina –Trafikled.

Företagsnamn: LMAG Sverige AB 

Kontaktperson: Jonas Axelsson

Mobil: 0707 77 33 80 

Mail: jonas@dolumina.se

Hemsida: www.dolumina.se
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14.    Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall  välja er produkt i ett projekt.
     Sänk effekten och öka stolpavståndet. 
    Spara mer energi med dimmning utan avkall 
    på ljuskvalité. 
    Utnämning till ”Product of the year 2010” i USA. 

15.    Material
15.1  Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
    på gods
    Armaturen är gjuten i ADC12 Aluminium 
    och pulverlackad. Den fina gjutningen  
    medger en vikt på endast 5,5 kg. Detta gör 
    monteringen enkel samt belastningen på 
    stolpen låg.

15.2  Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
    typ av lack.
      Pulverlack

16.    Vilken IP-klass har armaturen?
      IP66

17.    Vilken teknisk livslängd har för-
    kopplingsdonet?
      Patenterad digital ballast, 50.000h

18.    Ange armaturen arbetstemperaturområde
      -40°C – +45°C
 
19.    Vilken är armaturverkningsgraden och 
    dess totala anslutningseffekt?  

      Armatur  Lampeffekt  Anslutnings-
                 effekt
    Dolumina HGD   70W       77W 
    Dolumina HGD   100W 110W
    Dolumina HGD   150W 165W

20.   Vilken garantitid har ni för produkten?
      1 års garanti. 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
 etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en  
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Doku-
mentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos 
den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: Klicka här för att ange text.

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Enligt Energimyndigheten omfattas inte vår armatur av energimärkning 
då den skall placeras på väg, tunnel eller järnväg och att det finns tydliga specifikationer gällande energi-
förbrukning.

Nya leverantörer - övriga ljuskällor
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte:

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

Örebro, 12-10-08

Underskrift

Jonas Axelsson

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt.
    Gatuljus induktion Art.nr
  40W   ZD05B-W40
  60W   ZD05B-W60
  80W   ZD05B-W80
  100W   ZD05B-W100
  150W   ZD03A-W150
  200W   ZD03A-W200
  250W   ZD03A-W250
  300W   ZD03A-W300

5.   Ekonomi
5.1  Styckpris 
  Nedanstående priser avser 1-100st. Vid order 
  >100st avgår 10% på priset.  

  Gatuljus induktion Art.nr  Pris
  40W    ZD05B-W40 1929:-
  60W    ZD05B-W60 2137:-
  80W    ZD05B-W80 2745:-
  100W    ZD05B-W100 3145:-
  150W        ZD03A-W150 3751:-
  200W    ZD03A-W200 4144:-
  250W       ZD03A-W250    4563:-
  300W       ZD03A-W300  4961:-

5.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer/ljuskällor?
    Se ovan. 

6.   Vad anger ni för livslängd och med vilken 
   metod?
     L70, 100000h

7.    Vilken garantitid har ni för produkten?
     5 år. 

8.    Princip för ljusstyrning – optik?
   Reflektor

9.    Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
    (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
   5000K

10.   Styrning – Är effektreducering/dimring 
   möjlig? Hur görs det?
    Inget svar lämnat. 

11.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
   tillgänglig?
   Inget svar lämnat. 

12.   Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”.

13.   Referenser - genomförda projekt
    Inget svar lämnat. 

14.   Ge tre argument för att Trafikverket 
   skall  välja er produkt i ett projekt.
    Inget svar lämnat. 

15.   Material
15.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
   på gods
   Aluminium 
   
15.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
   typ av lack.
     70my

16.   Vilken IP-klass har armaturen?
     IP65

17.   Vilken teknisk livslängd har för-
   kopplingsdonet?
     100000h

18.   Ange armaturen arbetstemperaturområde
     Inget svar lämnat. 

19.   Vilken är armaturverkningsgraden och 
   dess totala anslutningseffekt?  
   Inget svar lämnat. 

20.  Vilken garantitid har ni för produkten?
     5 år 
  

Företagsnamn: Illumini 

Kontaktperson: Conny Jonsson

Mobil: 0707 74 51 31 

Mail: conny@illumini.se

Hemsida: www.illumini.se
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
 etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en  
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Doku-
mentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos 
den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: Klicka här för att ange text.

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: : Idag omfattas inte LED gatubelysning av ekodesignförordningarna. 
När beslutet fattas att dessa ska ingå kommer vi självklart att följa dessa.

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Håller på att titta på vad som gäller för induktion.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: Se ovan. 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

2012-10-22

Underskrift

Conny Jonsson

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt.
    Mistral familjen: Mini Mistral samt Mistral 
  Flex, för mer infor se www.strihl.se

  Alt 1. Mini Mistral 35W samt 50/70W är 
  en kompakt armatur lämplig för GC-väg upp 
  till landsväg. Finns även med LED, tillval 
  CLO och dimmerfunktion. 

  Alt 2. Mistral Flex fr. 35W upp till 400W 
  lämplig för alla typer av vägar. Finns med 
  LED, CLO och dimmerfunktion. 

5.   Ekonomi
5.1  Styckpris 
  Mini Mistral 35W   704:-
  Mini Mistral 50/70W   704:-
   Mini Mistral LED 35W   1496:-
  Mini Mistral LED 50W   1920:-

  Mistral Flex 35W   784:- 
  Mistral Flex 50/70W  784:-
  Mistral Flex 100W   1099:-
  Mistral Flex 150W   1023:-
  Mistral Flex 250W   1174:-
  Mistral Flex 400W  1158:-

  Samtiga priser ovan är INKLUSIVE 
  kabel och samt UTAN ljuskälla.

5.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer/ljuskällor?
  Mini Mistral 35W    10st    8242:- 
        100st    82.425:- 

  Mini Mistral 50W SON   10st      7005:-
              100st     70.050:-

  Mini Mistral 50W MHN   10st     8182:- 
      100st     81.825:-

  Mini Mistral 70W SON   10st     7005:-
        100st    70.050:-

  Mini Mistral 70W MHN  10st     8182:- 
     100st    81.825:-

  Mini Mistral LED 35W   10st    14.025:- 
      100st    140.250:-

  Mini Mistral LED 50W    10st    18.000:-
      100st    180.000:-

  Mistral Flex 35W MHN  10st    8992:-
        100st    89.925:-

  Mistral Flex 50W SON  10st     7755:-
         100st    77.550:-

  Mistral Flex 50W MHN  10st     8932:-
      100st    89.325:-

  Mistral Flex 70W SON  10st     7755:-
        100st    77.550:-

  Mistral Flex 70W MHN   10st     8767:-
        100st    87.675:-

  Mistral Flex 100W SON  10st    10.462:-
        100st    104.625:-

  Mistral Flex 100W MHN  10st     12.300:-
     100st    123.000:-

  Mistral Flex 150W SON  10st    10.582:-
        100st     105.825:-

  Mistral Flex 150W MHN  10st    12.367:-
        100st    123.675:-

  Mistral Flex 250W SON  10st    10.845:-
        100st    108.450:-
   
  Mistral Flex 250W MHN  10st    11.422:-
       100st    114.225:-

Företagsnamn: Strihl 

Kontaktperson: Rikard Carlén

Mobil: 0708 30 20 90 

Mail: rikard.carlen@strihl.se

Hemsida: www.strihl.se
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  Mistral Flex 400W SON  10st    12.375:-
       100st    123.750:-

  Mistral Flex 400W MHN  10st      13.237:-
        100st    132.375:-

  Mistral Flex LED 70W    10st    22.500:-
       100st   225.000:-

  Mistral Flex LED 100W  10st    28.500:-
        100st    285.000:-
 

  Samtliga priser ovan är INKLUSIVE 
  kabel och ljuskälla.

6.   Vad anger ni för livslängd och med vilken 
  metod?
     25-50 års livslängd för MHN/SON beroende 
  på placeringsort, gäller ej direkt placering/
  anslutning till Bohuskusten. Metod är vår 
  egen erfarenhet av produkterna de senaste 10 åren.

7.    Vilken garantitid har ni för produkten?
    5 års garanti. 

8.   Princip för ljusstyrning – optik?
  Reflektor för MHN/SON samt linser för LED. 

9.   Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
   (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
  Färgtemperaturer MHN/SON enligt Philips 
  CDO/Pia plus och Osrams HCI-TT 
  Vialox ljuskällor. För LED enligt önskemål 
  3000-4500Kelvin, RA 70-85 enligt önskemål, 
  standard RA 75.

10.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
  För urladdningslampa finns dimmer (vissa 
  MHN kan ej dimmas) med Tridonic alt. Coala 
  och omställningsbart drivdon. Marknadens 
  samtliga elektroniska drivdon för urladdnings-
  lampa med signalkabelstyrning 1-10V 
  kan levereras. 

  LED finns med Philips Extreme drivdon som 
  har CLO (Konstantljusfunktion) flexibel 
  dimmerfunktion under nattetid.
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11.   Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
   tillgänglig?
   Ja, ljusfiler finns för MHN + SON.  LED 
   beräknas åt kund av oss då utveckling fort-
   farande pågår av linser.

12.   Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”.
   Armaturerna är utöver detta certifierade 
   enligt gällande EN standard för gatuarmaturer 
   av Intertek Semko vilket är en ytterligare 
   tredjeparts försäkran utöver tillverkar-
   deklarationen. Även EMC är provat av 
   Intertek. Armaturfästen är flexibla för att 
   passa samtliga förekommande stolpar utan 
   lösa avvinklingsadapters.

13.   Referenser - genomförda projekt
    Strömsund, ca 6300st, Mistral Flex/Mini-Mistral
   Säffle, ca 900st, Mini-Mistral
   Hässleholm, ca 3000st, Mini-Mistral
   Alingsås, ca 300st, Mini-Mistral
   Värnamo, ca 2500st, Mistral Flex/Mini-Mistral
   Sjöbo, ca 1060st, Mini-Mistral
    Hagfors, ca 340st, Mini-Mistral
    Haparanda, ca 2160st, Mini-Mistral
   Piteå, ca 960st, Mini-Mistral
   Falun, ca 1000st, Mini-Mistral
   Ånge, ca 360st, Mistral Flex/Mini-Mistral 

14.   Ge tre argument för att Trafikverket 
   skall  välja er produkt i ett projekt.
    Trafikverket använder idag Philips, Thorn 
   samt Siteco. STRIHL armaturerna är ljus-
   tekniskt likvärdiga med dessa. STRIHL-
   armaturerna är även likvärdiga ur kvalitets 
   och energieffektivitets synpunkt samt livs
   längd. Dock är priset oftast 35-50% lägre och 
   har monterad FQQ 3x1,5 kabel som standard.
   Det lägre priset på STRIHL armaturer 
   avspeglar inte prestandan på armaturen utan 
   är bestämt utifrån att vi är ett relativt nytt 
   fabrikat och vi vill ta marknadsandelar.

15.   Material
15.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
   på gods
   Stomme är i högtrycksgjutet aluminium, 
   renaluminium. 
   
15.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
   typ av lack.
     Armaturer är lackerade med ugnshärdad 
   pulverlack i polyester medeltjocklek 170my.



16.  Vilken IP-klass har armaturen?
    Armatur för MHN/SON har IP66 och är 
  certifierat av Intertek Semko. LED har 
  silikonfyllda drivdon med IP67 och armaturhus 
  till dessa har IP45-IP 66 enligt önskemål

17.  Vilken teknisk livslängd har 
  förkopplingsdonet?
    Förkopplingsdon STRIHL magnetisk reaktor 
  har samma livslängd som armaturen 25-
  50år beroende på geografisk placering. För 
  LED 50.000-80.000 timmar

18.  Ange armaturen arbetstemperaturområde
    35°C
 
19.  Vilken är armaturverkningsgraden och 
  dess totala anslutningseffekt?  

  Armatur:  Systemeffekt:

  35W  MHN  42W
  50W  SON  57W
  50W  MHN  58W
  70W  SON  81W
  70W  MHN  81W
  100W  SON  111W
  100W  MHN  113W
  150W  SON  161W
  150W  MHN  165W
  250W  SON  271W
  250W  MHN  272W
  400W  SON  445W
  400W  MHN  451W
  35W  LED  30W
  50W  LED  50W
  70W  LED  70W
  100W  LED  100W

20. Vilken garantitid har ni för produkten?
    5 års garanti. 
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
 etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en  
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Doku-
mentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos 
den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: Klicka här för att ange text.

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Nya leverantörer - övriga ljuskällor



Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Nya leverantörer - övriga ljuskällor
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: : Idag omfattas inte LED gatubelysning av ekodesignförordningarna. 
När beslutet fattas att dessa ska ingå kommer vi självklart att följa dessa.

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

2013-02-12

Underskrift

Rikard Carlén

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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4.   Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt.
    Tesla 400 från Stray Light. 

5.   Ekonomi
5.1  Styckpris 
  9.000

5.2 Pris vid 10 resp. 100 armaturer/ljuskällor?
  9.000/7.500   

6.   Vad anger ni för livslängd och med vilken 
   metod?
     50.000

7. Vilken garantitid har ni för produkten?
    1 år.

8.   Princip för ljusstyrning – optik?
  Förstår inte frågan. 

9.   Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
   (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
  5.500/95/?

10.  Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
    Ja till 29% /elektroniskt. Både analog och 
  digital styrning är möjlig. 

11.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning  
  tillgänglig?
  Ja, se www.luxim.com och www.straylight.com  

12.   Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
    lagkrav avseende belysningsprodukter”.
   Inte aktuellt ännu då vi bara har levererat 
   armaturer för test. 

13.   Referenser - genomförda projekt
    I Sverige är det bara Kalix
   Vattenfall/Trafikverket.  

14.   Ge tre argument för att Trafikverket 
   skall  välja er produkt i ett projekt.
    - Energiåtgången och därmed CO2-utsläppen 
   är minst av alla ljuskällor,. Jämförbart med 
   LED´s så drar vår Plasmatecknologi c:a  50%.
   - Eftersom vi bara kan ”dimma” till 20% så 
   ger det åt ändå mindre energi då vi kan tända 
   upp bara när det kommer fordon. 
   - Plasmabelysningen ger riktigt ”solljus” 
   vilket medför bäst möjliga färgåtergivning 
   och där med kontrast vilket medför höjd 
   trafiksäkerhet.
   - För homogen belysning i tunnlar, med ”ljus-
   rör”, så kan vi lysa upp 30-40 meter med en 
   enda ljuskälla vilket ger en c/c på 60-80 
   meter vilket ger en mycket bra ekonomi och 
   låg energiförbrukning. 

15.   Material
15.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
   på gods
   Aluminium
   
15.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
   typ av lack.
     ?

16.   Vilken IP-klass har armaturen?
     Jämförbart med IP56

17.   Vilken teknisk livslängd har för-
   kopplingsdonet?
     Vad menas med förkopplingsdonet? Om det 
   är elektroniken så är det +50.000 timmar. 

18.   Ange armaturen arbetstemperaturområde
     Det finns olika beroende på om den skall sitta 
   inom- eller utomhus. Se www.straylight.com
 
19.   Vilken är armaturverkningsgraden och 
   dess totala anslutningseffekt?  
   93% 250W

20.  Vilken garantitid har ni för produkten?
     1 år  

Företagsnamn: Luxim 

Kontaktperson: Sören Eriksson

Mobil: 0707 729 63 00 

Mail: touch.display@swipnet.se

Hemsida: -

Nya leverantörer - övriga ljuskällor
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man 
 etablerar sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysnings-
produkter finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare 
med lagkrav som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i 
respektive regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är en  
deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. Doku-
mentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels hos 
den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: Klicka här för att ange text.

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Nya leverantörer - övriga ljuskällor
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: : Idag omfattas inte LED gatubelysning av ekodesignförordningarna. 
När beslutet fattas att dessa ska ingå kommer vi självklart att följa dessa.

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort Underskrift

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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Nya leverantörer - styrsystem

Eftersom leverantörerna är nytillkomna utgår frågorna 1-3 som 
är relaterade till produkter som presenterades i förra upplagan av 
intervjuboken.  

Fråga 4-17 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 



Nya leverantörer - styrsystem

4. Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt.
    Det system vi presenterar heter Cityenergy 
  och det är ett ledande system i världen på 
  intelligenta styrsystem. I systemet har in
  byggts flera olika automatiska och intelligenta 
  kontroll/styrningsfunktioner vilka möjliggör 
  att ha en rätt belysningsnivå vid rätt tidpunkt. 

5.   Ekonomi  – pris för ingående 
    komponenter.
    Priserna har getts till Trafikverket.  

6.   Energieffektiviseringpotential
    Med systemet är det möjligt att få en maximal 
  energieffektiviseringspotential vid rätt tid-
  punkt och få besparingar på energi-
  kostnaderna upp till 50%.   

7.   Regleringssätt av ljusstyrka  
    (ström-spänning, central-armatur,  
    i steg-steglöst).  
    Modulerna som installeras vid armaturen reglerar 
  ljusstyrkan med spänning, spänningen kan regleras 
  steglöst.   

8.   Öppet system – kompatibilitet? 
    Systemet är baserat på öppna standarder och 
  är kompatibel med dessa. Även övervaknings-
  systemet är öppet vilket möjliggör för kunderna 
  att använda system från olika tillverkare med 
  en och samma övervakningssystem. 

9.   Kommunikationssätt (inom systemet 
    och mot överordnat styr- och  
    övervakningssystem).
    Kommunikationen ör baserad på elnäts-
  kommunikationen och internet till över-
  vakningssystemet.  

10.  Elsäkerhetspåverkan på befintliga  
    anläggningar (ombyggnad, utlösnings
     villkor, övertoner etc.)
    Systemet har ingen påverkan på befintliga 
  anläggningar som behov för ombyggnad etc.   

11.   Handhavande av systemet (hur utförs 
     inställningar och trimning av systemet?)
    Inställningar och trimning av systemet görs från 
  övervakningssystemet när systemet installeras. 

12.  Montagekrav –var monteras/placeras i 
  systemet ingående komponenter - 
    IP-klassning?
    Systemets moduler installeras vid armaturen, 
  IP-klassen är baserad på utomhusinstallering 
  och behöver inga extra installeringsmaterial.  

13.  Teknisk livslängd på ingående moduler. 
    Den tekniska livslängden är enligt lika elapparater 
  som är tillverkade för att installeras utomhus. 

14.  Ange modulernas arbetstemperaturområde
    Modulerna passar och är tillverkade för att 
  opereras i nordiskt klimat.

15.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Garantitiden är ett år, en längre garantitid 
  kan diskuteras.  

16.  Referenser - genomförda projekt
    Systemet har levererats till flera olika 
  nationella vägadministrationer och städer i 
  Europa, Asien och Amerika.  
   
17.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    1. Systemet är ett ledande system i de 
  intelligenta styrningssystemen för belysning.

  2. Systemet ger de bästa möjligheterna till 
  energieffektivisering och har utvecklats enligt 
  de öppna standarderna. 

  3. Systemet har levererats till flera olika väg
  administrationer och städer i Europa, Asien 
  och Amerika. 

Företagsnamn: CS Control Software 

Kontaktperson: Juhana Kerppola

Mobil: +358 408 44 92 69 

Mail: juhana.kerppola@controlsoftware.eu

Hemsida: www.controlsoftware.eu
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Nya leverantörer - styrsystem

Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej



Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat 
belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Nya leverantörer - styrsystem
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: www.edelcom.fr

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

12.3.2012 

Underskrift

Control Software/Juhana Kerppola

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om  styrsystem 
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Nya leverantörer - styrsystem

4.    Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt.
    Styrsystemet heter Smart Street Lighting samt 
  hårdvara AR-133 Luxmaster. 

5.   Ekonomi  – pris för ingående 
    komponenter.
    4.995:- 

6.   Energieffektiviseringpotential
    Den är stor om man utnyttjar systemets alla 
  funktioner. T.ex. genom att få kontroll på 
  tänd- och släcktider utifrån optimalt utnyttjande 
  av ett varierande dagsljus, reduceras brinntider.    

7.   Regleringssätt av ljusstyrka  
    (ström-spänning, central-armatur,  
    i steg-steglöst).  
    Dimning i steg mot extern enhet.    

8.   Öppet system – kompatibilitet? 
    Vårt system är inte open source.  

9.   Kommunikationssätt (inom systemet 
    och mot överordnat styr- och  
    övervakningssystem).
    GPRS  

10.  Elsäkerhetspåverkan på befintliga  
    anläggningar (ombyggnad, utlösnings
  villkor, övertoner etc.)
    Uppfyller normen. Kontaktor styrs på 0 
  genomgång för att eliminera störningar från 
  extern kontaktor.  

11.   Handhavande av systemet (hur utförs 
     inställningar och trimning av systemet?)
    All justering sker via webbportal.  

12.  Montagekrav –var monteras/placeras i 
  systemet ingående komponenter - 
    IP-klassning?
    På Din-skena i skåp. Kapslingsklass IP21.    

13.  Teknisk livslängd på ingående moduler. 
    20 år 

14.  Ange modulernas arbetstemperaturområde
    -30 till +70°C (egenvärmen som hårdvaran 
  genererar tillgodogörs inuti kapslingen vilket 
  betyder att hårdvaran fungerar även i kallare 
  temperaturer). 

15.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Normalt 2 år.  

16.  Referenser - genomförda projekt
    Nacka kommun, Boo energi, Jönköping energi.  
   
17.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    1. Toppmodernt användarvänligt gränssnitt 
  på beprövad telematikplattform som utvecklats 
  med egna resurser inom företaget. Möjliggör 
  anpassning mot ny energieffektiv teknik.

  2. Driftsäker egenutvecklad hårdvara. 

  3. Med analysverktygen i systemet ges 
  möjlighet att optimera driften och sänka 
  energi- och driftskostnader. 
 

Företagsnamn: Arkub 

Kontaktperson: Thomas Göransson

Mobil: 0589 899 28 

Mail: thomas.goransson@arkub.com

Hemsida: www.arkub.com
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
Vår underleverantör Eskilstuna Elektronikpartner AB är anmälda.
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 
Vår underleverantör Eskilstuna Elektronikpartner AB är anmälda.

Är ni anslutet till annat retursystem? Vår underleverantör Eskilstuna Elektronikpartner AB är anmälda.

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat 
belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej
Se svar under produktsäkerhet.

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: Vår produkt är en elektronikprodukt som lyder under RoHS.

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Nya leverantörer - styrsystem
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: Vi levererar endast styrutrustning.

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Berörs ej.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: Vi kommer att lägga ut det på vår 
hemsida. 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2013-01-29

Underskrift

Thomas Göransson

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om  styrsystem 

114



Nya leverantörer - styrsystem

4.    Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt.
    Armaturer: Siteco-Annell SQ100 150W och 
  250W HST utrustade med elektroniska drift
  don och kontrollenhet för LON-kommunikation. 
  Centralenheten ”Smart server” i belysnings-
  centralen (BC).

5.   Ekonomi  – pris för ingående 
    komponenter.
    Ca pris (exkl. moms)för ovan beskrivna 
  armatur, ca 5 000kr/st. 
  Centralenhet: Ca 15 000-25 000kr beroende 
  på variant. Tillkommer arbetstid för igång-
  sättande/grundprogrammering av systemet. 

6.   Energieffektiviseringpotential
    Stora möjligheter till energibesparing. Möjlighet 
  till effektsänkning med upp till 40%.    

7.   Regleringssätt av ljusstyrka  
    (ström-spänning, central-armatur,  
    i steg-steglöst).  
    Armaturer med 150W steglöst reglerbar via -10V-
  styrning (även DALI möjligt). 250W armaturerna 
  regleras genom effektreduceringsrelä med två fasta 
  lägen – 100% och 60%.     

8.   Öppet system – kompatibilitet? 
    Se fråga 9.   

 

9.   Kommunikationssätt (inom systemet 
    och mot överordnat styr- och  
    övervakningssystem).
    I grunden uppbyggt på det öppna LON-systemet 
  men med en företagsspecifik anpassning för 
  att säkerställa önskad funktion. Prestation/
  övervakning/styrkommandon från brukaren 
  sker idag med webbaserad programvara från 
  Siteco, men tredjepartslösningar som gräns-
  snitt för brukaren är möjliga. Kommunikation 
  mellan belysningscentral och armatur sker 
  med överlagrad LON-signal på ordinarie 
  kablage och är specifik för detta system. 
  Kommunikation från belysningscentral till 
  brukaren/webgränssnittet sker i denna 
  anläggning i GSM-nätet genom ett modem 
  som hanteras av Trafikverket själva. För 
  närvarande körs webprogramvaran/brukarens 
  gränssnitt på en server i Annell Ljus+Forms 
  regi, men intentionen är att denna på sikt skall 
  flyttas till Trafikverkets server. 

10.  Elsäkerhetspåverkan på befintliga  
    anläggningar (ombyggnad, utlösnings
    villkor, övertoner etc.)
    Ingen signifikant påverkan. En påverkan 
  skulle vara om man väljer det funktionsläge 
  som gör att armaturerna konstant spänningssatta. 
  Detta möjliggör ytterligare funktioner men 
  skulle påverka säkerheten. Anläggningen är 
  förberedd för detta med bl.a. informations-
  skyltar på stolpar men körs ej i detta läge när 
  detta skrivs. För närvarade styrs till- och 
  frånslag via extern ljussensor (tillhandahållen 
  av Trafikverket).   

11.   Handhavande av systemet (hur utförs 
     inställningar och trimning av systemet?)
    Anläggningen övervakas och programmeras via 
  ett webbgränssnitt.   

12.  Montagekrav –var monteras/placeras i 
  systemet ingående komponenter - 
    IP-klassning?
    Smart Server (centralenhet) monteras i 
  belysningscentralen och är klassad till IP65. 
  Kontrollenheten för montage i stolpen 
  (används för 250W-armaturerna) är IP54. 
  Kontrollenheterna i armaturerna är IP20.    

13.  Teknisk livslängd på ingående moduler. 
    50 000H enligt branschstandard för elektronik-
  komponenter. 

Företagsnamn: Annell Ljus + Form 

Kontaktperson: Jonas Annell

Mobil: 0709 64 52 72 

Mail: jonas.annell@annell.se

Hemsida: www.annell.se
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14.  Ange modulernas arbetstemperaturområde
    -25 till +40°C

15.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Produktansvar enligt ALEM09. 

16.  Referenser - genomförda projekt
    För närvarande enda anläggningen i Sverige. 
  Systemet används dock på flera håll i Europa 
  sedan många år tillbaka. Annell Ljus+Form har 
  lång erfarenhet av de flesta förekommande 
  styrsystem på marknaden.     
   
17.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    - Annell Ljus+Form är en etablerad 
  belysningsleverantör med lång erfarenhet av 
  både inom- och utomhusbelysning. 

   - Annell Ljus+Form har en expertgrupp med 
  fokus på gatubelysning och angränsande teknik. 

  - Annell Ljus+Form har tillgång till olika 
  system för styrning av belysning utomhus och 
  kan därmed föreslå den produkt som passar 
  bäst för ändamålet.  
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat 
belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Nya leverantörer - styrsystem
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: www.annell.se (Om Annell miljöpolicy)

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2013-01-31

Underskrift

Jonas Annell

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.
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4.    Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
    idag? Ange produktnamn på presenterad 
    produkt.
    Monolite är ett styr- och övervakningssystem 
  för gatubelysning. Systemet är speciellt 
  framtaget för enkel installation i både befintliga 
  och nya anläggningar oberoende av ljuskälla, 
  armaturtyp och leverantör.

  Systemet består av fjärrenheterna – Monolite 
  Remote MRX – som installeras inuti stolparna 
  på marknivå samt basenheter – Monolite 
  Base MBX -  som är installerade inuti belysnings-
  centralerna och uppkopplade mot det webbaserade 
  användargränssnittet Monolite Warehouse. 

  Monolite Base ersätter dagens befintliga 
  tändsystem och kan styra minst 3 olika 
  kontaktorer. Den kan tända upp anläggningen 
  genom SMS, tidur eller anslutning till ljusrelä. 
  Det finns även möjlighet att ansluta Monolite 
  Base direkt till elmätaren eller externa larm-
  sensorer så som dörrlarm.

5.   Ekonomi  – pris för ingående 
    komponenter.
    Vid offert.  

6.   Energieffektiviseringpotential
    Monolite ger användaren möjlighet att arbeta 
  mer strategiskt med planering av underhåll 
  och ljusstyrning med en bevisad besparing 
  mellan 30-50% beroende på hur systemet 
  används.

  Monolite minskar energikostnaderna genom 
  att optimera tidsschema för tänd, släck samt 
  effektsänkning för varje stolpe eller belysnings-
  central. Systemet identifierar även energitjuvar, 
  dvs. armaturer där kondensatorn åldrats och 
  inte klarar av att kompensera mellan ström 
  och fas vilket ger en oönskad ökning av effekten. 
  Tester hos våra kunder visar att effekten kan 
  halveras om en gammal kondensator byts ut. 

  Anläggningsägaren får statistik och översikt 
  av anläggningens status och kan effektivisera 
  sitt underhållsarbete med automatisk inspektion 
  och felsökning av släckt belysning. Detta ger ett 
  minskat utsläpp av växthusgaser genom en 
  minskning av onödiga resor med personbil 
  och kranbil.      
  
7.   Regleringssätt av ljusstyrka  
    (ström-spänning, central-armatur,  
    i steg-steglöst).  
    Monolite Remote finns även som DIM-version 
  och kan sänka effekten på armaturnivå genom 
  spänningssänkning från 230V till 190V vilket 
  motsvarar en energibesparing på 30%. För 
  reglering av LED-armaturer krävs ett extra 
  filterkort för att omvandla spänningssänkningen 
  till styrsignaler för LED-drivern.       

8.   Öppet system – kompatibilitet? 
    Monolite är oberoende av armatur, ljuskälla 
  och leverantör vilket möjliggör för anläggnings-
  ägaren att köpa in valfri armatur då systemet 
  installeras inuti stolpen. 

Företagsnamn: Industriarmatur Sweden AB 

Kontaktperson: Magnus Bågenholm

Mobil: 031 80 95 50 

Mail: info@industriarmatur.se

Hemsida: www.industriarmatur.se
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  Det överordnade systemet Monolite Ware-
  house erbjuder öppet API som kan anpassas 
  för integrations mot andra överordnade system. 

  Användargränssnittet är webbaserat och stödjer 
  webbläsare med IE7 eller nyare FIrefox, 
  Chrome och Safari samt mobila enheter som 
  Android och Iphone/Ipad. 
  
9.   Kommunikationssätt (inom systemet 
    och mot överordnat styr- och  
    övervakningssystem).
    Monolite använder en proprietär elnäts-
  kommunikation mellan Monolite Base och 
  Monolite Remote. 

  Monolite Base utnyttjar GPRS eller SMS för 
  att kommunicera med servern och det över-
  ordnade systemet Monolite Warehouse. 

  För integration mot externa överordnade system 
  används ett öppen XML-protokoll. 

10.  Elsäkerhetspåverkan på befintliga  
    anläggningar (ombyggnad, utlösnings
    villkor, övertoner etc.)
    Produkten är CE-märkt och installeras bakom 
  befintlig 230V-säkring.    

11.   Handhavande av systemet (hur utförs 
     inställningar och trimning av systemet?)
    Driftsättningen av systemet är väldigt enkelt 
  då det enda som behövs är kopplingen mellan 
  stolp-ID och serienummer för Monolite 
  Remote. Det finns två sätt att upprätta kopplingen; 
  dels genom vår mobila installationsapplikation 
  eller genom vår importfunktion där montören 
  dokumenterar stolpnummer och serienummer 
  i ett excelark som sedan importeras i användar-
  gränssnittet. 

  När anläggningen är konfigurerad är det 
  enkelt att ställa in olika styrscheman på indi
  vid, grupp eller belysningscentral.  

12.  Montagekrav –var monteras/placeras i 
  systemet ingående komponenter - 
    IP-klassning?
    Fördelen med systemet är att Monolite Remote 
  enkelt installerat på marknivå i anslutning till 
  säkringen bakom stolpluckan. Monolite 
  Remote ansluts alltså inte uppe i armaturen 
  utan kopplas in på fas och nalla i stolpen i 
  serie med lampan. I belysningscentralen 
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  monteras Monolite Base med egen avsäkring 
  och ansluts sedan till ett elnätsfilter som 
  kopplas in på lastens tre faser.     

13.  Teknisk livslängd på ingående moduler. 
    Minst 10 år. 

14.  Ange modulernas arbetstemperaturområde
    Arbetstemperatur -40 till +85°C  

15.  Vilken garantitid har ni för produkten?
    Enligt gängse standard men kan omförhandlas.  

16.  Referenser - genomförda projekt
    Borås stad, HPS 100W, MRX DIM 
  Ingemar Carlsson, Kerstin Haglund   

  Göteborg stad, HPS, MH 35-100W, MRX 
  Ingemar Johansson

  Karlshamn, HPS 50-100W,MRX DIM 
  Peter Gårdman

  Trafikverket Syd, HPS 150-250W, MRX 
  Joakim Frank

  Trafikverket Mitt, Kvicksilver 125-150W, MRX 
  Anette Berggren

  Trafikverket Väst, LED 70W, MRX DIM 
  Lars Olling

17.  Ge tre argument för att Trafikverket 
    skall välja er produkt i ett projekt.
    1. Monolite är oberoende av armatur, ljuskälla 
  och leverantör.

  2. Monolite fungerar lika bra med befintliga 
  som med nya anläggningar 

  3. Monolite är skalbart dvs. det går utmärkt 
  att först installera Monolite Base och senare 
  komplettera med Monolite Remote, vilket 
  framtidssäkrar anläggningen.  

 

121



Nya leverantörer - styrsystem

Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat 
belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Nya leverantörer - styrsystem
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon 
och armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna: 

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum /Ort

2013-02-07 Göteborg

Underskrift

Magnus Bågenholm

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Intervjuer om  styrsystem 

124



Nya leverantörer - busshållplatser

Eftersom leverantörerna är nytillkomna utgår frågorna 1-3 som 
är relaterade till produkter som presenterades i förra upplagan av 
intervjuboken.  

Fråga 4-20 rör nya produkter som leverantörerna vill presentera idag. 

Fråga 20 avser endast autonoma system. 



Nya leverantörer - busshållplatser

4. Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt. 
  Sunwind 20

5. Material
5.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
  på gods
  Högtrycksgjuten aluminium.  

5.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
  typ av lack.
  Pulverlack

6. Ekonomi 
  Sunwind är en självförsörjande gatubelysnings-
  armatur som drivs med hjälp av vindkraft och 
  solcell. Den kan utrustas med en rörelsedetektor 
  för optimal användning. Annars är armaturen 
  utrustad med skymningsrelä. Du behöver inte 
  ansluta elledningar. Det gör att Du kan spara 
  på investeringen ganska rejält.  

7. Vilken IP-klass har armaturen?
  IP66

8. Vad anger ni för livslängd(ange metod)?
  L70 100.000 timmar för LED-armaturen.  

9. Vilken teknisk livslängd har  
  förkopplingsdonet?
  100.000 timmar

10. Vilken garantitid har ni för produkten?
  10år

11. Princip för ljusstyrning – optik?
    Lins med symmetrisk ljusspridning. Lins med 
  asymmetrisk ljusspridning. Det finns fem olika 
  konfigurationer för linserna. 

12. Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
  (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
  3200K, 4500K, 6000K. Ra75, SDCM 3

13. Ange armaturens arbetstemperaturområde
  -40°C - +55°C

14. Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
  Armaturen kan styras med ett självlärande 
  styrdon. Den reducerar armaturens effekt till 
  40% ned data som samlas i PFC-kontrollchipet.  

15. Vilken är armaturverkningsgraden 
  och dess totala anslutningseffekt?
  Sunwind har fyra olika effektstorlekar:
  10W totaleffekt, 20W totaleffekt 
  30W totaleffekt, 40W totaleffekt. 
  Armaturverkningsgraden är 85%.

16.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning 
    tillgänglig?
  Ja det finns

17. Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
   lagkrav avseende belysningsprodukter”

18. Referenser - genomförda projekt
  Ovanåker kommun
  Örsjönsviks kommun
  St Petersburg
  Lubin
  Vägverket Polen

19. Ge tre argument för att Trafikverket 
  skall välja er produkt i ett projekt.
  Sunwind är en pålitlig armatur som klarar 
  svåra förhållanden. Den kan nyttjas även till 
  att ansluta ytterligare en armatur för inne-
  belysning av busshållplatser. Den är 
  konfigureringsbar för alla kundens önskningar 
  (Färg, styrka, styrning). Den är lätt att montera. 

Företagsnamn: ELGO Sverige

Kontaktperson: Wojje Nedzewicz

Mobil: 0226 561 46 

Mail: elgo@elgo-lighting.se

Hemsida: www.elgo-lighting.se
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20.  Autonomt system
20.1 Vilken typ av energikälla nyttjas (sol, 
    vind)? 
     Sol och vind

20.2  Servicepunkter (exempelvis krävs  
    batteribyte)
   Inget svar lämnat. 

20.3  Vad har systemet för tekniskt 
    livslängd?
    100000 timmar för armaturen. 
    25 år solcellen. 
    25 år vindturbinen
  
20.4  Vilken IP-klass har systemet? 
   IP66

20.5  Vilka typer av styrning finns tillgängliga 
   i systemet? 
   Skymningsstyrning
   Rörelsestyrning
   Effektreduceringsstyrning
 

20.6  Vilken batterityp används för 
   energilagring?
   Gel batteri 120 A 12V

Nya leverantörer - busshållplatser



Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Nya leverantörer - busshållplatser
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Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? Elgo har eget återvinningsföretag och återvinner armaturer 
till 100%. Materialet som är skadligt för miljön tas hand om av AuraEko.

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte

Nya leverantörer - busshållplatser



Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej  

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: 

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  www.brilum.pl

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

Alvesta 2013/01/30

Underskrift

Wojciech Nedzewicz

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Nya leverantörer - busshållplatser
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Nya leverantörer - busshållplatser

4. Vilken/vilka produkter vill ni presentera 
  idag? Ange produktnamn på presenterad 
  produkt. 
  ActiveLightsSolarLED, behovsstyrd soldriven 
  pollarbelysning. 

  ActiveLightsSolar10W, behovsstyrd soldriven 
  gatubelysning (EuroStreetLed armatur ingår)

5. Material
  ActiveLightsSolarLED, syrafast rostfritt stål. 
  Lampa i plast. 
  ActiveLightsSolar10W, varmgalvaniserad 
  stolpe, armatur i aluminium och härdat glas, 
  sensorer i plast.

5.1 Stomme, material/gods. Kvalitetsklass 
  på gods
  Pollare 2mm, syrafast rostfritt stål. 
  Stolpe 4mm, varmgalvaniserat stål. 
 
5.2 Ytskikt - tjocklek i mikrometer (my), 
  typ av lack.
  Armatur är pulverlackad RAL 9006. 

6. Ekonomi 
  ActiveLightsSolarLED (pollare) 
  7000:-/st, billigare vid volym

  ActiveLightsSolar10W (gatubelysning)
  27000:-/st, billigare vid volym    

7. Vilken IP-klass har armaturen?
  Pollare IP55.
  Stolpe med armatur IP66. 

8. Vad anger ni för livslängd(ange metod)?
  Båda produkterna behovsstyrs vilket innebär 
  att armaturen och lysdioderna kommer att 
  hålla mer än 100år pga av att de är tända så 
  lite. Det som styr produktens livslängd är 
  batteriet som skall bytas efter 5-10år beroende 
  användning.  

9. Vilken teknisk livslängd har  
  förkopplingsdonet?
  Vi har inga förkopplingsdon. 

10. Vilken garantitid har ni för produkten?
  2år

11.  Princip för ljusstyrning – optik?
  Pollare – inga linser.
  EuroStreetLED-armaturen har linser.  

12. Färgtemperatur (K)och färgåtergivning 
  (RA) samt färgstabilitet (SDCM).
  4000K, Ra70

13. Ange armaturens arbetstemperaturområde
  Armatur -40°C - +40°C

Företagsnamn: Leading Lights AB

Kontaktperson: Niclas Perkman

Mobil: 0727 16 99 58 

Mail: niclas.perkman@activelights.se

Hemsida: www.activelights.se



14. Styrning – Är effektreducering/dimring 
  möjlig? Hur görs det?
  Ja, via behovsstyrning.  

15. Vilken är armaturverkningsgraden 
  och dess totala anslutningseffekt?
  10W, ca 800lm.

16.  Finns IES- eller LDT-fil för ljusberäkning 
    tillgänglig?
  Ja

17. Fyll i bifogad blankett ”Produktrelaterade 
   lagkrav avseende belysningsprodukter”

18. Referenser - genomförda projekt
  Lerums kommun
  Sotenäs kommun
  Västerås stad
  m fl. 

19. Ge tre argument för att Trafikverket 
  skall välja er produkt i ett projekt.
  - Miljövänlig produkt som endast drivs av 
  solenergi.
  - Alla belysningsstolpar kommunicerar med 
  varandra via radio, vilket gör det möjligt att 
  konfigurera scenario individuellt för varje
  installation.
  - Billig installation, kräver ingen kabeldragning 
  eller el-abonnemang. 
  - Behovsstyrd, dvs lyser bara när det behövs. 

20.  Autonomt system
20.1 Vilken typ av energikälla nyttjas (sol, 
    vind)? 
     Sol

20.2  Servicepunkter (exempelvis krävs  
    batteribyte)
   Ja, efter 5-10 år.

20.3  Vad har systemet för tekniskt 
    livslängd?
    Minst 15 år, förutom batteribyte.  

20.4  Vilken IP-klass har systemet? 
   Pollare IP55
   Gatubelysning IP66

Nya leverantörer - busshållplatser

20.5  Vilka typer av styrning finns tillgängliga 
   i systemet? 
   Behovsstyrning via rörelsesensorer och 
   tryckknapp. 
   Kommunikation mellan alla stolpar för 
   olika typer av styrning.
   Logikprogrammering
   Ljus-sensor
   Styrning via spänning
   Klocka, kalender.  

20.6  Vilken batterityp används för 
   energilagring?
   MiMH
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Produktrelaterade lagkrav avseende belysningsprodukter

Intresset för belysning är stort och många nya aktörer har sökt sig till vårt område. När man etablerar 
sig som leverantör i Sverige är det ett brett regelverk man skall följa och för belysningsprodukter 
finns dessutom flera specifika krav. Vi har här sammanställt en lathund för beställare med lagkrav 
som kan användas i kontakt med en leverantör. Vill du veta vilka krav som ställs i respektive 
regelverk skall du kontakta den ansvarige myndigheten.

Produktsäkerhet, CE märkning

Ansvarig myndighet: Elsäkerhetsverket

Tillverkaren ska göra en EG-försäkran om överensstämmelse för produkten. EG-försäkran är 
en deklaration där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU. 
Dokumentet ligger till grund för CE-märkningen. En kopia ska alltid förvaras dels inom EU, dels 
hos den importör som första gången satte produkten på EU:s inre marknad.

Om du importerat från det som kallas tredje land, det vill säga ett land utanför EU, så är det du 
som ska förvara denna tillsammans med den tekniska dokumentationen. 

Om du själv köper in elektrisk materiel till Sverige är du ansvarig för att materielen uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

EG-försäkran skall omfatta Lågspänningsdirektivet LVD och EMC direktivet.

Har ert företags produkter en EG-försäkran om överensstämmelse och har importören en kopia av 
denna?

Ja      Nej 

Om Nej, varför inte: 

Har tillverkaren för varje belysningsprodukt upprättat en teknisk dokumentation, inklusive en 
säkerhetsbedömning avseende alla relevanta faror?

Ja  Nej

Producentansvar 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att den som importerar belysningsprodukter till Sverige, eller tillverkar, 
skall återvinna produkterna och förpackningarna. Alla som sätter sådana produkter på marknaden 
måste också rapportera till Naturvårdsverket hur mycket man säljer och samlar in. 

Är ert företag anmäld till EEB-registret?    Ja  Nej

Nya leverantörer - busshållplatser



Är ert företag anslutet till El-kretsen?     Ja   Nej 

Är ni anslutet till annat retursystem? 

Är ert företag anslutet till Repa avseende förpackningar?   Ja   Nej 

Ansvar för kemiskt innehåll

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen

RoHS
RoHS är ett europeiskt miljödirektiv som förbjuder vissa tungmetaller i bland annat belysningsprodukter. 

Uppfyller era produkter kraven enligt RoHS     Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Finns provningsrapporter?       Ja  Nej

REACH
REACH är ett europeiskt direktiv som syftar att fasa ut farliga kemikalier och för att uppnå det 
måste kemikalier registreras. Det är tillverkare och importörer som bär ansvaret för att de ämnen 
som ingår i produkter inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön. Tillverkaren/ importören 
ska lämna information om ämnen eller blandningar som har klassificerats som farliga eller ämnen 
som har vissa andra egenskaper i ett säkerhetsdatablad senast vid första leveransen.

Uppfyller era produkter de krav som REACH ställer i Annex XVII?  Ja   Nej 

Innehåller era produkter något ämne på kandidatförteckningen?  Ja   Nej

Om Nej, varför inte: 

Energimärkning

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Vissa ljuskällor omfattas av kravet på energimärkning.

Omfattas Ert företags produkter av kraven på energimärkning?   Ja  Nej

Om Nej, vilka och varför inte:

Nya leverantörer - busshållplatser
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Ekodesignkrav

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten.

Ekodesignförordningarna avseende belysning ställer krav på prestanda på ljuskällor, driftdon och 
armaturer. Dessutom ställer ekodesignförordningarna krav på information om produkterna på 
hemsidor och/eller förpackningar

Uppfyller ert företags produkter prestandakraven i ekodesignförordningarna?

Ja  Nej  

Om Nej, vilka och varför inte: 

Uppfyller ert företags produkter informationskraven i ekodesignförordningarna?

Ja   Nej 

Om Nej, vilka och varför inte: Känner inte till dessa i detalj.

Var finns ert företags information enligt ekodesignförordningarna:  

Vi försäkrar att uppgifterna vi lämnat är riktiga.

Datum / Ort

Göteborg 7/2 2013

Underskrift

Hans Kjellin

 
Detta dokument och dess innehåll används i överenskommelse med Belysningsbranschen.

Nya leverantörer - busshållplatser



Företag      www     Sidan

Arkub      www.arkub.com    109

Aura light AB     www.auralight.se     32

Capelon     www.capelon.se     48

Control Software    www.controlsoftware.eu   105

Dolumina     www.dolumina.se     85

Elgo Sverige     www.elgo-lighting.se    124

Euro Energy Lighting     www.energisparpartner.se    53

Grönt Ljus      www.grontljus.se     64

Illumini     www.illumini.se     90

Industriarmatur Sweden AB   www.industriarmatur.se   119

Leading lights     www.activelights.se    129

LongLight AB     www.smartlight.se     42

LUMI             79

Luxim            100

Monde verde AB    www.mondeverde.com    21

Nordic LED AB    www.nordicled.com     6

OnScreen AB     www.on-screen.se     11

Philips      www.philips.se   26, 59

Prisma Light     www.prismalight.se     75

RBI Ecolight     www.rbiecolight.se     16

Siteco/Annell     www.annell.se     113

Strihl      www.strihl.se      94

Thorn Lighting AB    www.thornlighting.com    37

Traffic Systems AB    www.trafficsystems.se     69
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