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”Vi valde marknadens starkaste LED 
lysrör”
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BÄTTRE LJUS

Åkersberga  TK  med  Erik  Carlbom  i  spetsen  har  genom 
att  byta  ut  lysrören  i  Åkersberga  Tennisklubb  slagit  ett 
serve  ess  för  en  bättre  miljö,  och  samtidigt  förbättrat 
belysningen i hallen. 
Över  tid  sparas  stora  pengar  in  i  form  av  lägre 
energiförbrukning, mindre underhåll och färre byten. 
När  de  vanliga  lysrören  eller  drivenheterna  går  sönder 
måste lift  hyras in för att  byta ut dessa och därför väntar 

man ofta tills  ett  visst  antal  gått  sönder innan det ska bli 
försvarbart  att  hyra  in  en  lift.  Med LED-lysrören slipper 
man  detta  eftersom  livslängden  på  LED-lysrör  ligger  på 
ca  60  000  timmar.  Ca  13  år  vid  12  timmars  belysning  / 
dygn. 

Livslängden är avgörande!

BESPARING

38% energibesparing och 41% mer ljus!
Innan  bytet  till  helt  flimmerfria  LED-lysrör  genomförde 
vi  avancerade  spectrometer-mätningar  på  9  olika  platser 
på  tennisbanan  där  fler  olika  faktorer  mättes  upp,  bland 
annat:

• Färgtemperatur (Kelvin)
• Färgåtergivning (CRI)
• Ljusstyrka (LUX)

Efter  bytet  till  LED  gjordes  exakt  samma  mätningar  på 
samma  9  platser.  Resultatet  blev  en  förbättring  av  LUX 

styrkan  på  i  snitt  41%,  en  energibesparing  motsvarande 
38% samt en något bättre färgåtergivning; CRI/RA84. 
Eftersom  ÅTK  gärna  ville  ha  bättre  ljus  än  tidigare 
anpassade  vi  våra  LED-lysrör  för  att  möta  behovet. 
Rören  gjordes  starkare  (35W)  än  våra  standardlysrör  på 
viss  bekostnad  av  besparingen.  För  att  uppnå  samma 
ljusstyrka  som  de  vanliga  lysrören  hade  det  räckt  med 
våra  standardrör  på  ca  26-28W  vilket  hade  gjort  att 
energibesparingen i stället blivit ca 57%. 

T8 lysrör T8 LEDT8 lysrör T8 LED

”Vi valde marknadens starkaste LED lysrör eftersom de passade våra behov av starkare ljus än innan. Dessutom 
kunde vi behålla våra armaturer och därmed minska kostnaden. Men framför allt var det viktigt att sänka 
elförbrukningen och underhållskostnaderna. Vi är mycket nöjda med resultatet”

                  Erik Carlbom, Klubbchef ÅTK


