
H  τεχνολογία  LED  σε  δύο  λεπτά    




ledapp	  –	  rethink	  ligh/ng™	  

Έπειτα	  από	  πολλά	  χρόνια	  έρευνας	  και	  
ανάπτυξης,	  οι	  λαμπτήρες	  LED	  αποτελούν	  
την	  ιδανική	  τεχνολογία	  που	  αντικαθιστά	  
τους	  παλιούς	  ενεργοβόρους	  λαμπτήρες	  

πυράκτωσης	  καθώς	  και	  άλλες	  
μεταγενέστερες	  τεχνολογίες	  φωτισμού.	  



Η	  ενεργειακή	  αποδοτικότητα	  των	  led	  σε	  σχέση	  με	  τις	  άλλες	  τεχνολογίες	  

Η παλαιότερη τεχνολογία, 
ανακαλύφθηκε από τον Thomas 
Edison περίπου πριν από 120 
χρόνια. Η τεχνολογία led 

εξοικονοµεί 60 µε 80% σε σύγκριση 
µε τους λαµπτήρες πυρακτώσεως 
για να επιτύχει το ίδιο φωτεινό 

αποτέλεσµα	  

ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ	   ΑΛΟΓΟΝΟΥ	  

Οι λαµπτήρες αλογόνου αποτελούν 
µια πιο αποδοτική έκδοση των 
λαµπτήρων πυρακτώσεως 

καταναλώνοντας περίπου 60% 
περισσότερη ενέργεια σε σχέση µε 
την τεχνολογία led για το ίδιο 

φωτεινό αποτέλεσµα.	  

ΦΘΟΡΙΟΥ	  
Οι λαµπτήρες led use καταναλώνουν 
την µισή ενέργεια σε σύγκριση µε τους 
λαµπτήρες φθορίου και θεωρούνται 
επίσης ενεργειακά αποδοτική 

τεχνολογία. Οι λαµπτήρες φθορίου 
περιέχουν µικρή ποσότητα υδραργύρου 
και πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στην 

αντικατάστασή τους.	  



Για	  τον	  καταναλωτή	  ,	  τα	  πλεονεκτήματα	  των	  led	  είναι	  ξεκάθαρα	  :	  	  
	  

Είναι	  ενεργειακά	  αποδοτικά,	  	  

Διαρκούν	  πολύ	  περισσότερο	  από	  οποιαδήποτε	  άλλη	  τεχνολογία,	  

Συνεισφέρουν	  στην	  καταπολέμηση	  του	  φαινομένου	  της	  κλιματικής	  αλλαγής,	  

Προσφέρουν	  πολύ	  καλή	  ποιότητα	  φωτισμού.	  	  



Ένας	  πολύ	  μεγάλος	  αριθμός	  κατασκευαστών	  παράγει	  και	  τροφοδοτεί	  
την	  παγκόσμια	  αγορά	  με	  λαμπτήρες	  	  τεχνολογίας	  led.	  	  

	  
	  

Παρακάτω	  θα	  μάθετε	  σε	  δύο	  λεπτά	  πώς	  να	  διαλέξετε	  τα	  led	  σας:	  	  
Όμως	  πως	  διαλέγουμε	  led;	  



Κατανάλωση	  &	  Φωτεινότητα	  
	  

Το	  πρώτο	  που	  πρέπει	  να	  κατανοήσουμε	  είναι	  η	  διαφορά	  της	  κατανάλωσης	  απο	  την	  
φωτεινότητα	  μιας	  και	  ο	  περισσότερος	  κόσμος	  τα	  συγχέει	  και	  περιγράφει	  την	  φωτεινότητα	  

(παραγόμενο	  φωτεινό	  αποτέλεσμα)	  με	  βατ	  (waW).	  
	  Όμως	  τα	  βατ	  (waW)	  μετράνε	  ενέργεια	  που	  καταναλώνεται	  και	  ΟΧΙ	  ένταση	  του	  φωτός	  που	  

εκπέμπεται	  απο	  την	  λάμπα..	  	  
	  

Η	  μονάδα	  μέτρησης	  φωτεινότητας	  είναι	  τα	  Λούμενς	  (lumens)	  και	  ένας	  απο	  τους	  
καλύτερους	  δείκτες	  ποιότητας	  μιας	  λάμπας	  led	  είναι	  ο	  δείκτης	  Λουμενς	  ανά	  Βατ	  (l/w).	  

Δηλαδή	  πόση	  ενέργεια	  καταναλώνει	  αυτή	  η	  λάμπα	  για	  να	  παράξει	  την	  φωτεινότητα	  που	  
παράγει.	  

WATTS	  	  
(ΕΝΕΡΓΕΙΑ)	  

LUMENS	  	  
(ΦΩΣ)	  ≠	  



ü	  

Συμβουλή	  :	  επιλέξτε	  τα	  LUMENS	  που	  χρειάζεστε	  (όχι	  τα	  Wap)	  



Συμβουλή	  :	  Διαλέξτε	  τον	  σωστό	  φωτισμό	  για	  κάθε	  δωμάτιο.	  

KELVIN	  

ΘΕΡΜΟ	  ΛΕΥΚΟ	  :	  2700K	  –	  3000K	  	  
Χαλαρωτικό	  και	  ευχάριστο	  
Κατάλληλο	  για	  το	  σαλόνι	  	  
και	  την	  κρεβατοκάμαρα	  

ΨΥΧΡΟ	  ΛΕΥΚΟ:	  3000K	  –	  4500K	  
Ενεργητικό	  και	  Ζωντανό	  

Κατάλληλο	  για	  την	  κουζίνα,	  το	  μπάνιο	  
και	  για	  χώρους	  εργασίας.	  

ΦΩΣ	  ΗΜΕΡΑΣ:	  4500Κ	  –	  6500K	  
Αναζωογονωτικό	  	  

Κατάλληλο	  για	  μελέτη	  και	  διάβασμα	  

Το	  χρώμα	  του	  φωτός	  που	  εκπέμπεται	  μετριέται	  στην	  
κλίμακα	  Κέλβιν	  και	  ονομάζεται	  θερμοκρασία	  χρώματος.	  
Χωρίζουμε	  τη	  θερμοκρασία	  χρώματος	  σε	  τρείς	  βασικές	  
κατηγορίες	  :	  ΘΕΡΜΟ	  ΛΕΥΚΟ,	  ΨΥΧΡΟ	  ΛΕΥΚΟ	  και	  ΦΩΣ	  
ΗΜΕΡΑΣ.	  



	  
Μια	  λάμπα	  με	  CRI	  απο	  80	  έως	  90	  αποτελεί	  
μια	  καλή	  χρωματική	  απόδοση	  ενώ	  μια	  με	  

90+	  μια	  εξαιρετική	  επιλογή.	  

Δείκτης	  χρωματικής	  απόδοσης	  :	  Ένας	  ποιοτικός	  δείκτης	  ενός	  λαμπτήρα	  που	  επεξηγεί	  
το	  πόσο	  καθαρά	  φαίνονται	  τα	  χρώματα	  ενός	  αντικειμένου	  σε	  σχέση	  με	  το	  φως	  ημέρας	  

Συμβουλή	  :	  Αποφύγετε	  οποιαδήποτε	  λάμπα	  με	  δείκτη	  μικρότερο	  του	  80	  

CRI	  :	  Δείτε	  τα	  χρώματα	  όπως	  πραγματικά	  είναι.	  



Διάρκεια	  Ζωής	   :	  Ένα	  απο	  τα	  μεγαλύτερα	  πλεονεκτήματα	  της	  τεχνολογίας	  
LED	   είναι	   οι	   μακροζωία	   τους.	   Μπορείτε	   να	   βρείτε	   λάμπες	   led	   με	  
αναμενόμενο	   χρόνο	   ζωής	   τις	   25.000	   ώρες	   ή	   ακόμα	   τις	   50.000	   ώρες.	  
Θυμηθείτε	   όμως	   ότι	   ο	   χρόνος	   λειτουργίας	   τους	   είναι	   συνάρτηση	   της	  
ημερήσιας	   χρήσης	   τους	  αλλά	  θεωρείστε	  δεδομένο	  ότι	  μια	   καλή	  ποιοτικά	  
λάμπα	   led	   είναι	   μια	   λύση	   “την	   βάζω	   και	   την	   ξεχνάω¨	   σε	   σχέση	   με	  
οποιαδήποτε	  άλλη	  τεχνολογία.	  

Συμβουλή	  :	  αγοράστε	  μια	  λάμπα	  led	  με	  τον	  μεγαλύτερο	  εκτιμώμενο	  
χρόνο	  ζωής	  αλλά	  θυμηθείτε	  ότι	  αυτό	  εξαρτάται	  απο	  τον	  χρόνο	  χρήσης	  
της.	  



Και	  θυμηθείτε	  :	  όταν	  αντικαταστήσετε	  τους	  παλιούς	  σας	  ενεργοβόρους	  λαμπτήρες	  με	  
ενεργειακά	  αποδοτικούς	  λαμπτήρες	  led,	  μειώνετε	  το	  ενεργειακό	  σας	  αποτύπωμα	  και	  μιας	  
και	  σήμερα	  ακόμα	  που	  μιλάμε	  η	  ενέργεια	  που	  καταναλώνουμε	  προέρχεται	  απο	  ρυπογόνες	  
πηγές,	  βοηθάτε	  στη	  μείωση	  των	  εκπομπών	  ρύπων	  και	  στην	  καταπολέμηση	  της	  κλιματικής	  
αλλαγής	  !	  


