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Den høje energieffektivitet og lange le-
vetid af LED-belysningsprodukter ska-
ber store energibesparelser. Typisk bliver 
LED-produkters levetid opgivet i inter-
vallet 25.000 - 50.000 timer. Problemet er, 
at produkterne ikke altid holder de lange 
levetider og nogle fejler meget tidligere, 
hvilket ødelægger de forudsagte energibe-
sparelser. Der bliver meget sjældent udført 
dyre og meget tidskrævende testverifika-
tion af levetiden, disse test er heller ikke 
kompatible med LED-produkters korte 
udviklingstid og tid på hylden.

Ny holdbarhedstest
Det skal det nye forskningsprojekt støttet 
af ELFORSK forsøge at ændre på. Projek-
tet tager udgangspunkt i den nye holdbar-
hedstest, som er en del af den nye EU-for-
ordning, der blev offentliggjort i december 
20191. I den nye test skal LED-produk-
terne holdes tændt i 2½ time og sluk-
kes i en ½ time, en cyklusperiode på 3 ti-
mer, som skal gentages 1.200 gange. Det 
svarer til testperiode på 3.600 timer eller 
omkring 5 måneder og en samlet opera-
tionstid på 3.000 timer. I de tidligere be-
nyttede langtidstest har LED-produkterne 
været kontinuert tændt i hele testperioden 
på 6.000 timer, og man har målt lysstrøm-
men og effektiviteten for hver 1.000 ti-
mer. Det blev bl.a. gjort i Elforsk-projektet 
”LED positiv listen” i 2010-2013, hvor 48 
LED-baserede erstatningslyskilder2 blev 
testet i over 10.000 timer. 

I denne kontinuerte test opnår 
LED-produkterne deres maksimale ope-
rationstemperatur og holder den konstant 

over hele testperioden. I modsætning her-
til inkluderer den nye test således en langt 
større termisk stresspåvirkning, idet det 
LED-produktet når en maksimal operati-
onstemperatur i tændfasen og køler ned til 
omgivelsestemperaturen igen i slukfasen.  

Bedre forudsigelse af fejl og levetid
Projektet bygger på den hypotese, at den 
nye holdbarhedstest er bedre til at for-
udsige LED-produkternes tidlige fejl og 
egentlige levetid ved at stresse dem mere. 
Projektet skal undersøge forskellige typer 
af LED-produkters levetid ved brug af den 
nye metode og sammenligne resultater 
med tidligere metoder og de opgivne leve-
tider. Resultater skal vise effekten af testen, 
og om den forudsiger de tidlige fejl. Der 
vil blive testet professionelle LED-belys-
ningsprodukter, som partnervirksomhe-
derne arbejder med, men også forskellige 
typer af LED-baserede erstatningslyskil-
der som private forbrugere benytter. 

Allerede fra september 2021 skal den 
af industrien opgivne levetid for LED-be-
lysningsprodukter kunne verificeres med 
den nye holdbarhedstest. Det skaber et 
akut behov for industrien for at forstå de 
nye krav, effekten af testen og hvordan de 
kan udføre den. Det er håbet, at forsk-
ningsprojektet vil kunne hjælpe med dette 
igennem formidling af viden og testresul-
tater.  

Udvikling af nye 
monitoreringssystemer
De mange holdbarhedstest vil blive udført 
i DTU Fotoniks fotometriske laborato-

rium. Nye automatiske monitoreringssy-
stemer til laboratorie- og industrimålin-
ger, der følger den nye holdbarhedstest 
udvikles i projektet. Nye modeller til at 
estimere LED-produkters levetid og ener-
gibesparelser i forskellige anvendelser ud-
vikles, og resultaterne fra projektet skal 
formidles til forskningsverdenen, belys-
ningsindustrien generelt og forbrugere. 

Tidsplan
Projektet, som startede den 1. marts i år, 
har som alt andet været berørt af coro-
na-situationen. Elforsks kick-off møde for 
nye projekter, der var planlagt til den 19. 
marts, er blevet udskudt på ubestemt tid 
og DTUs forskningslaboratorier blev luk-
ket den 13. marts og er lukket indtil videre 
frem til den 10. maj. Projektets kick-off 
møde blev derfor afholdt via Skype, og vi 
er godt i gang med forberedelserne til test.

DoLEDLast? 

- det er forkortelsen for et nyt 2-årigt forskningsprojekt, som stiller spørgsmålet “Holder LED-produkter 
til at give de lovede energibesparelser?”. Allerede i september 2021 skal lysbranchen være klar til ny 
holdbarhedstest og krav fra EU.  

AF CARSTEN DAM-HANSEN, DENNIS CORELL OG ANDERS THORSETH, DTU FOTONIK

Før og efter holdbarhedstesten skal alle 
LED-lyskilder eller armaturer testes i DTU Fotoniks 
fotometriske laboratorium. Her ses de integre-
rende kuglespektroradiometer-opstillinger på 
hhv. 1.9 og 1 m i diameter.
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