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Sammanfattn ing
Projektets fokus var att anpassa en armatur (från 
LUXO Sverige AB) till den nya LEDtekniken 
(Ljusemitterande dioder). Under processens 
gång utvecklades olika funktioner för att öka 
armaturens flexibilitet i placering och ljusstyr-
ning. 

Två koncept togs fram, en väggarmatur och en 
bordsarmatur, båda med teleskopfunktion och 
flexibelt ställbar arm. Armaturen kan placeras 
på nattduksbordet och har Luxos stilrena drag 
där formen följer funktionen med dekorativa de-
taljer. Dessutom finns ovanliga funktioner i be-
lysningssammanhang som exempelvis en USB-
kontakt.. 

Resultatet av projektet blev en sängarmatur som 
har goda utsikter att bli den första Svanenmärkta 
belysningsarmaturen i Sverige. 

abStract
The main goal was to develop an armature with 
the new Light Emitting Diode technique. Dur-
ing the process different solutions for flexibility 
of placement and light adjustment were created. 
Two concepts were developed, one with the ar-
mature placed on the wall and one placed on the 
night stand, both with telescopic function and a 
flexible tube arm.

The result of this project was an armature in-
tended to be placed on the night stand. This 
product could be the first in Sweden to be envi-
ronmental labeled with the Swan label. The ar-
mature has the typical shape of Luxos products. 
The form follows the function with decorative 
details and unusual functions, as for example a 
USB-contact.
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Utveckling av en sängarmatur för hotellmiljö
Anna Nilsson & Camilla Bergman

1. inledn ing
Examensarbetet är det sista projektet innan utbildningens slut. Studenten 
lägger upp sättet att arbeta, och arbetar mer självsständigt än någon annan 
gång under utbildningen. Examensarbetet utförs ofta i samarbete med något 
företag. På det sättet har projektet en verklighetsanknytning som är en god 
erfarenhet i arbetslivet.

Designingenjörsprogrammet
Ett företags framgång är beroende av en aktiv och kreativ produktut-
veckling. Det är viktigt att fokusera på användaren och att ha en hel-
hetssyn på produktens tekniska funktion, användbarhet och de upp-
levelser produkten frambringar. Dessa frågor behandlas bäst tidigt i 
produktutvecklingsprocessen, och därför är utbildningen till design-
ingenjör inriktad mot design och produktutveckling på konceptnivå. 

Högskolan i Skövde (2008a)

Huvudämnet i designingenjörsprogrammet är integrerad produkt-
utveckling. Det innebär arbete för mer effektiv framtagning av produkter. 
Kurser inom ergonomi och samspelet människa - maskin ger kunskaper 
i att anpassa produkter till människans fysiska och intellektuella för-
utsättningar. Vi läser kurser i designkunskap, produktutveckling och 
designmetodik. Användning av datorbaserade verktyg är ett centralt 
moment i utbildningen. Vi lär oss hur prototypframställning och CAD-
program bidrar till effektivare produktframtagning. 

De flesta produkter på marknaden har ett tekniskt innehåll. Kurser i 
mekanik och hållfasthetslära ger oss kunskaper i att utforma produkter 
som tål belastningar. Grundläggande kurser i produktionsmetoder, 
materialval, matematik, ingenjörsarbete samt ekonomi och marknads-
föring kompletterar utbildningen. 

Högskolan i Skövde (2008b)

Företaget
Vi har samarbetat med Luxos kontor i Målilla där det finns en produkt
utvecklingsavdelning som är knuten till projektbelysning. Med detta menas 
belysning för offentlig miljö som ofta projekteras in i byggobjekt redan på 
skissstadiet. På Luxos hemsida finns följande information om företaget:

Luxo är en grupp företag med expertis och erfarenhet baserad på lång 
historia och tradition av att producera och marknadsföra belysnings-
lösningar för den professionella marknaden.Gruppen består av totalt 

Bild 1. Logotypen för 
designingenjörs
programmet på 
 Högskolan i Skövde.

Bild 2. Logotypen för 
LUXO Sverige AB.
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14 företag, försäljningskontor och produktionsenheter spridda över 
Europa och Nord Amerika. Huvudkontoret finns i Oslo, Norge.  

Välkända inom branschen i över 70 år förpliktigar Luxo sig att leverera 
energieffektiva, ergonomiska belysningslösningar som möter de krav 
som finns för bra belysning. Vi fokuserar på individen och vikten av 
hur ljus påverkar vårt välmående. Vårt mål är att vara en partner när det 
gäller att skapa bekväma, flexibla och stimulerande miljöer.  

Det som driver oss är den senaste teknologin, designen och funktiona-
liteten. Vi tar oss an användarbehov, produktdesign, material, produk-
tionsteknologi och miljö på ett nyskapande och kreativt sätt. Genom 
att arbeta tillsammans med välkända internationella designers skapar 
vi produkter som befinner sig i framkant av de trender och möjligheter 
vi observerar.  

Det här betyder att vi möter kundernas behov av en effektiv och be-
haglig arbetsmiljö genom att erbjuda den bästa belysningslösningen – 
en kombination av design, funktion och den senaste teknologin.

(Luxo, 2008a)

Uppdraget
I Luxos sortiment finns idag ingen produkt som riktar sig mot hotell eller 
 hotellrum. Företaget vill utforska sina möjligheter till expansion, och detta 
examensarbete ska ge Luxo ett produktförslag på konceptuell nivå inom det-
ta område.

Projektet ska resultera i en ny produkt till Luxo Sverige AB. Produkten ska 
vara nutidsanpassad i design och teknik med möjlighet till individuell ljus-
styrning. Den ska kännas naturlig i miljön den befinner sig i, vilket i det-
ta fall ska vara en sängarmatur för hotell. Belysningen ska ge rummet en 
 förhöjd känsla samtidigt som lampan ska styrka sin plats som inrednings-
detalj. Produkten skall utstråla kvalitet, känsla och vara stilren. Designen ska 
vara strikt men inte tråkig. Armaturen ska designas med tanke på hållbar ut-
veckling bland annat genom att använda ny teknik såsom LED-belysning.
 
LED-tekniken brottas idag med att dess dioder inte ger lika många lumen per 
watt som ett lysrör, dioder som tas fram med samma prestanda som ljusrören 
blir ofta alltför luminanta (det vill säga bländande). Utmaningen med LED-
belysning ligger i att hitta lösningar där man inte har direktinsyn mot dioden 
men samtidigt inte förlorar verkningsgrad. Det gäller alltså att anpassa arm-
aturen efter dioden.
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Produkten skall vara CE-märkt. Krav för läsbelysning är ca 400 lux på 
 arbetsyta och behaglig avbländning. Kraven för montering av armaturen ska 
uppfylla samma krav som Luxos övriga sortiment. Monteringen på plats ska 
innehålla få moment. All installation ska utföras av fackmän.

Genomförande
En tidplan har lagts upp för projektet vilken visas i bilaga 1. Designprojek-
tet har delats upp i fyra huvudfaser; förstudie, konceptuell design, koncept-
utveckling och detaljerad design. I projektet läggs det stor vikt på förstu-
dien och även en kompetensgrupp söktes upp för att bidra med nödvändig 
 kompetens. Projektet har en budget på 10 000 sek som kan spenderas på 
 resor inom projektet och material till prototyp och mockup. Projektet döptes 
till ExLED.

Målsättning
Slutmålet med det här projektet är att ta fram en prototyp av en sänglampa. 
Detta ska vara en fungerande prototyp. Alla armaturens delar som ska till-
verkas ska finnas som CADfiler i filformatet IGES. Ett antal färgscheman 
för armaturen skall tas fram. De färgerna som kan användas är definierade 
av NCS-färgsystem (Natural Color System) och är standarder för Luxos arm-
aturer. Armaturen ska vara detaljerat utformade med hänsyn till de speci-
fika krav som sätts upp inom ljusdesign, montering, säkerhetskrav, hållbar 
 design, användbarhet etc.
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2. förStud ie
För att ett projekt ska få en bra start krävs en grundlig förstudie. Under Ex-
LEDs förstudie besöktes möbelmässan i Älvsjö där projektdeltagarna bland 
annat tog del av ett seminarium om LED-tekniken. Under fasen gjordes 
även intervjuer med arkitekter, ljussättare och hotellägare. Det söktes även 
upp en kompetensgrupp för tillgång till nödvändig kompetens under pro-
jektets gång. Resultatet av denna förstudie kommer lägga grunden för den 
kravspecifikation som behöver upprättas för att synliggöra de problem som 
 produkten behöver lösa. 

Grundläggande begrepp inom belysning
Genomgående i rapporten nämns det ett antal olika begrepp nödvändiga 
inom belysningsorådet. Här förklaras några av de mest grundläggande be-
greppen för att få en förståelse av ljusets egenskaper.

Färgåtergivning 
Den effekt en ljuskälla har på färgen hos ett föremål i jämfö-
relsemed när föremålet är belyst med referensljuskälla. Skalan 
är från 1-100 och skrivs exempelvis Ra 100, där Ra är en för-
kortning av rendering average och 100 visar att återgivningen av 
 färgerna är optimalt jämfört med referensljuset (Starby, 2006)

Färgtemperatur  
Det vill säga ljusfärgen. Anges i den absoluta färg-
temperaturen. mått: Kelvin [K] (Starby, 2006)

Ljusflöde 
Ljuseffekten från ljuskällan, mått: lumen [lm] (Legrand, 2008)

Ljusstyrka 
Mått på ljusstrålningen i en bestämd rikt-
ning, mått: candela [Cd] (Legrand, 2008)

Luminans 
Begrepp för det ljusuttryck ögat får från en betraktad 
yta, mått. Candela/m2. (Legrand, 2008)

Belysningsstyrka 
Ett mått på hur mycket ljus som träffar en yta, mått: lux. 
Medelbelysningsstyrka är ljusflöde per ytenhet och kan 
 mätas i vilken riktning som helst. (Legrand, 2008)

LED
LED är en relativt ny och väldigt aktuell ljuskälla som börjar användas mer 
och mer inom belysningsbranschen. Från början användes LED som varnings-
ljus och signalindikering men används idag i flera områden inom belysnings-
branschen. I nuläget fortsätter ljusutbytet från LED att öka med tiden, det 
fördubblas i stort sett vartannat år. Det finns goda förutsättningar till att ljus-

»

»

»

»

»

»
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källan kommer vara bland de mest effektiva inom de närmaste tio till femton 
åren. (LED-gruppen, 2007). Det är mycket viktigt att användaren inte är i di-
rekt ögonkontakt med ljuskällan. Detta på grund av att diodens höga ljusin-
tensitet kan vara skadligt för ögat. (Socialstyrelsen KDM, 2007)

LED-Vad är det?
LED är förkortning för Light Emitting Diode (ljusemitterande diod) Ljuset 
hos en LED-diod alstras av en halvledare vilken stimuleras elektriskt så att 
ljus skapas. Inuti halvledaren finns två områden vilka man brukar kalla n

 ledande respektive p-ledande område. Det n-ledande området har ett över-
skott på elektroner medan det p-ledande har ett underskott. Gränsområdet 
mellan dessa brukar kallas pn-övergång eller spärrskickt. Då likström 
 kopplas till dioden jämnas elektronöver- och underskottet ut och en så kall-
lad rekombinationsprocess uppstår. I denna process uppstår ljuset. (LED-
 gruppen, 2007)

Livslängd
Livslängden på LED är beroende på drifts- och omgivningstemperaturen. 
I rumstemperatur har LED en livslängd på 50 000 timmar. Ljusflödet min
skar mycket långsamt och kontinuerligt och dess livslängd defineras som 
när ljusflödet har minskat med 5070 %. Minskningen av ljusflödet är starkt 
beroende på temperaturen inuti halvledaren. Kretskort eller avancerat kyl-
element måste avleda värmen på ett effektivt sätt för att få en så lång livs-
längd som möjligt. Omgivningstemperaturen/rumstemperaturen, definieras 
Ta (ambient temperature), bidrar även den till minskning av ljusflödet. Det 
är viktigt att inte blanda ihop Ta med Tc (case temperature) då Tc istället är 
temperaturen precis vid dioderna och skiljer sig i de flesta fall mycket i jäm-
förelse med Ta. (Larsson, 2008) (ORB Optronix, 2008)

Figur 1. Beskriver hur en rekombinations
process går till. (Larsson, 2008)
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Hållbar utveckling
I början av projektet blev vi erbjudna att få hjälp av Joel Svedlund, regions-
ansvarig i Skaraborg på Design med Omtanke (DmO). Ett projekt, startat 
2007, som nu jobbar mer likt en permanent organisation. De skapar attrakti-
va miljöer och produkter där människor och natur sätts i centrum. De jobbar 
ihop med olika företag och stimulerar dessa till att utveckla nya produkter 
som fyller de funktioner det finns behov av. (Design med omtanke, 2008) 

Intresset från projektets sida är väldigt stort när det gäller hållbar design 
eftersom det finns mycket energifrågor runt belysningsområdet. Samarbetet 
med Joel resulterade snabbt i ett viktigt krav i projektet, vilket är att produk-
ten ska kunna miljömärkas utefter svanens krav. Anledningen till att det blev 
just utifrån Svanens miljökrav är att de är en av få miljöcertifikat som har 
krav när det gäller belysning.

Svanenmärkning
För att kunna svanenmärka en produkt måste företaget visa att produkten 
och produktionsprocessen uppfyller svanens kriterier. Ansökningen ska inne-
hålla en ansökningsblankett och de dokument som visar att svanenkriterierna 
är uppfyllda. I kriteriedokumentet för möbler och inredning ingår belysnings-
armaturer. I detta dokument finns nödvändig information om vad som be
höver finnas med i ansökan. Kiterierna delas upp i olika grupper. 

Materialsammansättning
Material och dess ytbehandling och rening
Avfallshantering
Emballage
Bruksegenskaper
Bruksanvisning
Krav från myndigheter
Miljö och kvalitetssäkring
Marknadsföring

Nordisk miljömärkning (2003)

I kriteriedokumentet för svanenmärkning finns kriterier som gäller enbart 
 lysarmaturer, dessa lyder:

I ljusarmaturer ska det gå att använda lågenergilampor, det vill säga 
kompaktlysrör. Armaturer för lysrör och halogenlampor kan inte 
 Svanenmärkas. ... Ljusarmaturer ska utformas så det går att använda 
lågenergilampor ... Lågenergilampor definieras som kompaktlysrör 
(CFL = Compact flouroscent lightsource) eller andra ljuskällor med låg 
energiförbrukning (energiklass A eller B) och med endast en fattning/
koppling. Ljusarmaturen ska vara CE-märkt...
... Bruksanvisningen ska innehålla:

Vägledning om rengöring och underhåll av produkten med 
 specificerade anvisningar för de olika materialen.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Bild 3. Logotypen för 
Svanenmärkning. (Sva
nen, 2008a) 
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En illustrerad monteringsanvisning om möbeln eller inredning-
en har en monterbar konstruktion.
Upplysningar om vilka material som ingår i möbeln och hur 
de kan återvinnas, eller eventuellt hanteras på ett annat miljö-
mässigt godtagbart sätt.
För ljusarmaturer: En rekommendation att använda Svanen-
märkta lågenergilampor eller andra lågenergilampor med lågt 
kvicksilverinnehåll i armaturen.

Nordisk miljömärkning (2003)

Kostnad
Svanen drivs av SIS Miljömärkning, som är ett icke vinstdrivande före-
tag. Kostnaden för första ansökningen är 18 000 sek exklusive moms. Peng-
arna kommer bland annat att gå till att kontrollera uppgifterna i ansökan 
men också till ett besök på företaget. För mer information om vad pengarna 
går till, se svanens hemsida. Då produkten är licenserad tillkommer en års-
kostnad på 0.3 % av produktens omsättning. Om svanenlicensen ska gälla i 
ett annat nordiskt land behöver den enbart registreras i det landet, ingen an-
sökningsavgift behövs i detta fall. Det tillkommer endast en årsavgift i varje 
respektive land. (Svanen, 2008b, 2008c)

Kompetensgrupp
Inom designingenjörsutbildningen ingår inte området belysning. Därför 
skapades en kompetensgrupp. Gruppen består av olika personer med spets-
kompetens inom ämnen relevanta för projektet. Kompetensgruppen kommer 
alltså att fungera som ett kontaktnät till projektmedlemmarna.

Användaranalys
Det är viktigt att identifiera och rangordna användarna för produkten. Detta 
kan göras med hjälp av en så kallad Stakeholder analysis (Mindtools, 2008). 
Genom att identifiera de personer/grupp vilka påverkas mest av produkten 
fås bättre vetenskap hur deras behov ska tillfredställas. 

I detta projekt står examensarbetarna samt Luxo Sverige AB som centrala 
parter och har både stort intresse och stor makt för hur slutprodukten kommer 
se ut och utvecklas. Hotellägare, inredare och arkitekter är förstahandskunder 
av produkten och de som bestämmer och väljer armaturer till hotellmiljöer. 
På grund av detta har medlemmarna inom projektet valt att just vända oss till 
dessa grupper för deras krav på en sängarmatur.

»

»

»
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Gruppens sammansättning
Kompetensgruppen kommer att bestå av både personer som står i direkt re-
lation med projektet men även utomstående. De personer med direkt kontakt 
kommer uppdateras regelbundet och frågor rörande projektet kommer hant-
eras då de dyker upp. Informationsflödet mellan projektdeltagarna och de 
utomstående personerna kommer att fungera på ett annat sätt. Där kommer 
en intervju med personerna äga rum i början av projektet. Största delen av 
 kontakten med utomstående kompetensdeltagare kommer att ske i början av 
projektet då de flesta frågetecken behöver rätas ut.

Personer�med�direkt�kontakt:
Christian Bergman, Första handledare på Högskolan i Skövde
Ivar Inkapööl, Andra handledare på Högskolan i Skövde
Joel Svedlund, Handledare från Design med Omtanke
Stefan Pettersson, Huvudkontaktperson på Luxo Sverige AB
Jonas Lindblad, Kontaktperson på Luxo Sverige AB
Magnus Carlsson, Luxo Sverige AB
Göran Tinglöv, Luxo Sverige AB

Personer�med�indirekt�kontakt:
Eiler Karlsson, Verkstadsansvarig på Högskolan i Skövde
Lernart Ljungberg, Högskolan i Skövde
Stefan Ericson, Högskolan i Skövde
Jonas Kjellander, Arkitekt på SWECO
Markus Grieser, Arkitekt på SWECO
Lina Denne, Belysningsplanerare på Kreative Teknik AB
Jonas Modigh, Wennerström Ljuskontroll AB (Tridonic)

Diagram 1. Stakeholder analysis för ExLEDs projekt. Diagrammet visar 
intresset/makten de inblandade har i projektet. (Mindtools, 2008)
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Intervjuer
Resultatet av intervjuerna kommer att bidra till designspecifikationen. Att 
undersöka vad köparen har för krav och förväntningar på en sängarmatur är 
en förutsättning för ett lyckat projekt. För att få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna sammanställdes ett formulär (Bilaga 2). Frågorna formuleras så 
att intervjuobjektet ska utveckla sina svar och intervjuaren ställer följdfrågor. 
Det andra alternativet av intervju är riktad till kontaktpersonerna som har ont 
om tid eller befinner sig långt bort från Skövde, men ändå vill delta i pro-
jektet. Detta alternativ är att skicka frågeformuläret via mail, och därefter ha 
en maildialog där följdfrågor kan ställas. Arkitekterna Jonas Kjellander och 
Markus Grieser intervjuades på plats och en mailkonversation fördes med 
Lina Denne.

Telefonundersökning
För att få reda på hur relevant det är att göra en lampa som är flyttbar och 
om hotellen strävar efter att vara miljövänliga, gjordes en undersökning via 
 telefon (bilaga 3). Olika hotell valdes ut slumpvist i Stockholm, Göteborg 
och några i resten av sverige. Detta är en liten undersökning som ska bekräfta 
projektdeltagarnas tankar om flyttbara sängar och miljömedvetenhet. Åtta 
 hotell kontaktades och personen i receptionen svarade på dessa frågor:

Om�rum
Har ni olika dubbelrum? (En sort för par och en sort för vänner)
Brukar ni möblera om i era dubbelrum från dubbel-
säng till två enkelsängar, eller tvärt om? 
Om ni inte gör det, skulle ni vilja göra det?

Om�Miljö
4. Har ni någon miljöpolicy? 
5. Använder ni lågenergilampor på hotellet?
6. Skulle det vara relevant för er att köpa en svanenmärkt lampa?

Det är 50 % som idag flyttar isär sängarna, och 75 % av dom som inte vanligt
vis flyttar isär sängarna gör det om kunden vill det. Slutsatsen av detta är att 
armaturen bör vara anpassad till flyttbara sängar.  

Fråga nr. Ja Nej Kanske Vet ej
1 88% 13% 0% 0%
2 50% 50% 0% 0%
3 75% 25% 0% 0%
4 50% 13% 0% 38%
5 88% 0% 0% 13%
6 13% 13% 25% 50%

1.
2.

3.

Tabell 1. Resultatet av telefonundersökning
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Scenarion
Mer än bara en lampa, är ett uttryck som ständigt har dykt upp i diskussionerna 
deltagarna emellan. Genom att utgå från hotellrummet istället för lampan kan 
latenta krav upptäckas. Därför skapades fiktiva användare i en situation, ett 
scenario (Nationalencyklopedin, 2008). Dessa synliggör vad sängarmaturen 
bör möjliggöra. 

Scenario 1
Christoffer och Lars är ett par sen 4 år tillbaka. De ska på minisemester och 
tar in på ett hotell med SPA. Då de kommer till hotellrummen har de fått ett 
dubbelrum med två enkelsängar. De skulle gärna vilja sätta ihop sängarna 
utan att kontakta hotellpersonalen, för att slippa krångel. 
På kvällen vill Lars sova medans Christoffer gärna läser innan han somnar. 
De ska upp nästa morgon och springa en morgonrunda i de fina omgivning-
arna, därför tänkte de ställa klockan så de inte sover bort hela dagen. Lars 
mobil är sönder så Christoffer får använda sin men den måste laddas så att 
batteriet inte tar slut under natten.

Problem�med�armaturen�i�detta�scenario:
Sänglamporna kan vara monterade i väggen på ett sådant sätt att 

det kan störa den som ska sova om man flyttar sängarna.
Armaturen måste kunna ge tillräckligt mycket ljus till den 

som vill läsa och samtidigt inte störa den som vill sova.
Uttaget till laddaren kan vara placerat så att mobilen inte kan läg-

gas på nattduksbordet utan längre ifrån sängen. Det kan också 
vara placerat så att det är krångligt och krävande att komma åt.

Scenario 2
Sonja och Henning är ett nyligen pensionerat par, bosatta i Kristinehamn. De 
har bestämt sig för att passa på att resa och besöka olika platser i landet under 
största delen av sommarhalvåret. De har bokat sin första natt på ett hotell 
som de har hört från sina bekanta ska ha bra standard. De bokar ett dubbel-
rum av den finare sorten för att fira det första stoppet på sin färd. Sonja är 
dock lite orolig för övernattningen då hon sen flera år tillbaka är rullstolsbun-
den och har nedsänkt motorik i händer och armar.

Problem�med�armaturen�vid�detta�scenario:
• På grund av Sonjas handikapp kan hon ha svårt att tända, styra eller få 
tag i sänglampan.
• Kan vara tvungen att flytta om i rummet så hon lättare får tillgång till 
vissa föremål på grund av hennes handikapp.

»

»

»

Bild 5. Sonja och Henning 
i scenario 2.

Bild 4. Christoffer och 
Lars i scenario 1.
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Moodboard
Under förstudien gjordes ett antal moodboards för material, form, uttryck 
m.m. En moodboard är ett kollage av bilder som kan förmedla något som är 
lättare att förklara i bilder än i ord (Baxter,  1995), Företaget monterade ihop 
ett eget montage för att kunna förmedla den känslan som de ville få fram med 
produkten. Dessa finns alla presenterade i bilaga 4.

Resultat
I slutet av förstudien samman-
ställdes all relevant information 
och krav i två kravspecifikationer, 
en med användarkrav och en med 
krav från projektet och företaget. I 
Kravspecifikationen är kraven upp-
delade i Nödvändigt och Önskvärt. 
Detta förtydligar vad som egentli-
gen behövs för att en armatur ska 
fungera, vad som är nödvändigt 
för att denna armaturen ska upp-
fylla Luxos krav och vad som inte 
behövs, men skulle förhöja arma-
turen.

Bild 6. Moodboard för 
armaturen. 

Användarkrav,�Sänglampa
Förväntade Krav

Ska ha en behaglig avbländning 
både i direktljus och i reflekte

rande material. 
Privat ljus för en person i dub

belsäng
Skall vara lätt att rengöra

Ska vara lätt att byta ljuskälla
Ha en låg energiförbrukning
Positonen ska kunna justeras

Sänglampan ska kunna fungera 
lika bra sittande som liggande 

m.m.
Funka som inredningsdetalj. 
Ska ge bra färgåtergivning
Ska sprida ljuset behagligt i 

rummet
Ska vara lätt att tända och släcka

Ska ge bra läsbelysning

Baskrav
Kunna skapa ljus
Ska vara elsäker

Latenta Krav
Ska ha individuell ljusstyrning  
(Kunna ändra ljusflöde, Kunna 
ändra färg, Kunna ändra från 

kallvitt till varmvitt)
Innehålla LEDteknologi

Ska vara miljömärkt
Flexibla mekaniska funktioner

Ha utgång för uppladdningsbara 
föremål

Kravspecifikation
Nödvändigt
Kunna skapa ljus 

Ska finnas i hotellmiljöer.
Uppfylla CE märkning

Max 10 % upplight i normal position.
Lysa med 400 lux  

Ljuskällan ska vara LED
Ska kunna byta ljuskälla

Önskvärt
Ska ha individuell ljusstyrning  

(Kunna ändra ljusflöde, Kunna ändra färg, 
Kunna ändra från kallvitt till varmvitt)

Flexibla funktioner (mekaniska) 
Ska ha en behaglig avbländning både i 
direktljus och i reflekterande material. 

Ska kunna SVANENmärkas  
Ska innehålla så få moment som möjligt 

vid montering
Funka som inredningsdetalj. 

Skall vara lätt att rengöra
Ska vara lätt att tända och släcka 

Höljet ska inte blända
Privat ljus för en person i dubbelsäng.

Sänglampan ska kunna fungera lika bra 
sittande som liggande m.m.

Ljusförhållandet mellan rummet och ar
maturens starkaste ljuspunkt ska vara 1/5

Sänglampan ska minst ha färgåtergiv
ningen Ra 80

Positionen ska kunna justeras
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I användarspecifikationen är kraven uppdelade i Baskrav, Förväntade krav 
och Latenta krav enligt kanomodellen.  Baskrav är det som användaren an-
ser vara så självklara för en armatur och glöms ofta bort då funktionerna be-
skrivs, till exempel hjul på en bil. Förväntade krav är ett krav som använda-
ren skulle vilja ha, men kan vara utan. Ett exempel på detta är farthållare på 
en bil. Latenta krav är de krav som användaren inte vet att den behöver och 
blir positivt överaskade av, till exempel autopilot i bil. (Kano 2006)

Diskussion
Förstudien pågick under en ganska lång period av projektet. Detta var med-
vetet för att få en så bra grund som möjligt  för produkten och även starka 
och väldefinerade krav.  De studier som var mest intressanta och givande 
under denna fas var utan tvekan möbelmässan i Älvsjö samt de personliga 
 intervjuerna. 

Möbelmässan gav inspiration och information om nya och innovativa prod-
ukter och kunde sedan använda dessa för utvecklingen av sängarmaturen. De 
personliga intervjuerna gjordes som tidigare nämnt med yrkesaktiva arkitekter 
och ljussättare. Med deras erfarenheter samt kunskap har de mycket informa-
tion om hur dagens marknad ser ut i belysningsbranschen. Med givande frå-
geställningar och efterföljande diskussion fick projektet bra kravställningar 
för fortsatt arbete i nästa fas av projektet. Dock är det viktigt att inte hämta 
all information från ett fåtal källor och därför strävats efter att ha stort om-
fång av källor i förstudien.
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3. idégenerer ing
Utifrån kravspecifikationen kunde olika lösningar genereras fram och 
 presenteras i olika koncept. Projektet hade två möten med företaget där 
konceptval utfördes. Under det första konceptvalen presenterades många oli-
ka kreativa idéer där Luxo valde vilka de tyckte skulle fortskrida i projektet. 
Utifrån dessa val fortgick idégenereringen och resulterade i 3-5 olika kon-
cept och slutligen ett sista konceptval innan projektet fortskred i den detalj-
erade designfasen. Konceptskisserna finns samlade i bilaga 5.

Metodbank
Under idégenereringen användes ett antal olika kreativitetsmetoder för att få 
fram fler lösningar och former för armaturen. De som användes var 635, 
brainstormning och brainwriting. 6-3-5 går ut på att sex personer sitter och 
genererar fram 3 olika lösningar på ett specifikt problem i fem minuter. När 
tiden gått skickas papperna till personen bredvid. Då idéerna gått ett varv 
analyseras och diskuteras de olika lösningsförslagen (Cross, 1942). 

Brainstorming är ett metod där alla idéer är välkomna, man skiljer mellan 
 negativ och positiv brainstorming. Då man utövar positiv brainstorming är 
alla idéer bra och ska inte kritiseras föräns efter själva momentet. På detta sätt 
kan det fås fram nya vinklar för lösningar av problemet utan begränsningar 
(Cross, 1942)

Brainwriting är lik brainstorming men personerna vilka utövar metoden för-
medlar istället sina idéer via skisser istället för verbalt. De inblandade skissar 
idéer på papper och lägger sedan dessa i en hög på mitten av bordet. Då per-
sonerna inte kommer på mer idéer tar de del av andras idéer i pappershögen 
och på så vis kan fundera vidare på dessa (Cross, 1942).

Bild 7. Enkla skisser från idégenereringen. 
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Konceptval 1
Under första tiden av idégenereringsfasen var målet att generera fram så 
många lösningar till de olika kraven för armaturen. Med hjälp av de metoder 
vilka presenteras i metodbanken, hade projektet ett stort utbud av möjliga, 
och mindre möjliga, idéer till Luxo då första konceptvalet gjordes. 

Det gjordes även en strukturvariation (Cross, 1942) på placeringen av säng-
armaturen. Detta för att utvärdera vilka placeringar som är mest användbara 
av en person sittandes eller liggandes i en säng.

En diskussion hölls angående vilka idéer det kunde genereras vidare på. De 
vägdes mot varandra och även mot vilka idéer som kan passa Luxo som 
 företag och dess form/designspråk.

En matris gjordes på lampans huvud och även på armens funktion. Matriser-
na som är presenterade i rapporten är utförd på följande sätt: 

Egenskaperna prioriteras så att 1 är minst viktig och 3 är mest viktig. Delen 
tilldelas poäng där 1 är dåligt och 5 är mycket bra. Sedan multipliceras 
 prioriteten (P) med poängen (p). Produkten (P x p) av dessa blir egenskapens 
viktade värde. Sedan summeras alla viktade värden för respektive egenskap 
och det blir delens sammanlagda viktade poäng. Med denna siffra kan delarna 
jämföras mot varandra på ett rättvist sätt. Den del som får högst totala värde 
är den bästa delen. 

Resultatet enligt matrisen är en armatur med en klassisk ovalformad kupa 
och med en flexibel arm. I samråd med Luxo vad det detta som valdes att 
gå vidare med i kombination med en teleskopfunktion. Enligt matrisen är 

Bild 8. Strukturvariation.
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 denna armkombination inte lika bra som enbart en flexibel arm. Men detta 
var ett önskemål från Luxos sida samt att teleskopfunktionen bidrar till en 
uppevelse/känsla/funktion i armaturen.

Bild 9. Poster över det vinnande konceptet. Finns i större format, bilaga 5.

Tabell 2. Viktad matris på armfunktionen.

Tabell 3. Viktad matris på lamphuvudet.
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Konceptval 2
Ytterliggare idégenerering resulterade i två mer utvecklade koncept.
Båda lamporna har en teleskopfunktion i nedre delen av armen och en flex
ibel arm  i den övre delen. Kupan har hål i övre delen för bättre luftgenom-
strömning till avkylningen. Dessa hål kan ha olika utformning beroende på 
vilket uttryck armaturen ska ge.

Lampa 1, Sängarmatur fastmonterad i väggen
Den här lampan är placerad som en klassisk sänglampa på väggen. Lampan 
är flexibel och har en stor räckvidd. Skillnaden på teleskoparmen i inneläge 
och uteläge är 15 cm och som längst från fäste till kupan är den ute ca 50 cm 
från väggen.

Teleskopfunktionen består av 5 delar som går i varandra. Funktionen skulle 
kunna fungera så att på de fyra yttersta och rörliga delarna finns det en liten 
fjäderbelastad kula som går i spår på den yttre armaturdelen. Det bidrar till en 
friktion i det utdragande momentet vilket gör en mer kvalitetskänsla. Armen 
kan då ställas i olika önskade ”lägen” beroende på vilken längd som efter-
frågas.

Lampa 2, Sängarmatur för placering på bord
Denna armatur ska placeras på nattduksbordet. Den har liksom den förra en 
teleskopfunktion i nedre delen och en flexibel arm i den övre. Skillnaden 
är att teleskopfunktionen består av två längre delar istället för fem kortare. 
 Teleskopet har en lutning på 10 grader, riktat framåt, för att få en bättre räck-
vidd. På lampfoten finns ett eluttag som blir som en enkel förlängningssladd. 
Den är till för att, till exempel ladda mobilen eller  MP3-spelare. 

Resultat
De två koncepten viktades i en konceptvalsmatris (Cross, 1942) då fokus låg 
på fästet. Resultatet av matrisen visar att den bästa placeringen av lampan är 
på ett bord, dvs nattduksbord i detta fall. Enligt matrisen är då lampa 2, säng-
lampa för placering på bord, det bästa konceptet.

Bild 12. Lampa 2

Bild 13. Lampans fot där 
eluttaget är synligt.

Bild 10 & 11. Konceptbilder på sängarmatur, fastmonterad på 
väggen. På bilden till höger visas friktionsfunktionen.



25

Utveckling av en sängarmatur för hotellmiljö
Anna Nilsson & Camilla Bergman

Dessa två förslag presenterades även för en projektgrupp på företaget. De 
två alternativen granskades och diskuterades noggrant. Luxo ansåg också att 
denna armatur var den bästa. Den följde mer Luxos formspråk och ansågs 
mest realiserbart av koncepten med hänsyn till tillverkning och tillverknings-
kostnader. Tillsammans togs beslutet om att gå vidare med lampa 2.

Diskussion
I början av projektet var det bestämt att armaturen skulle vara allmän-
belysning anpassat för utrymmen liknande skolmatsalar, foajéer m.m. Områ-
det var väldigt brett och kändes svår att få grepp om och styra in sig på. Efter 
hand specificerades målgruppen mer till allmänbelysning för vårdhem och 
hotellmiljö och till slut sängarmatur för hotellmiljö.

I början av idégenereringen var alltså projektet fokuserat mot en annan mål-
grupp men när detta väl var utrett gick processen snabbt framåt. Dock blev 
fasen lite påskyndad och stressad men detta togs igen i efterhand då projektet 
stannade upp en period för att backa tillbaka i tidsplanen för att få ett bättre 
och mer hållbart resultat.
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4. detaljerad deS ign
Genom att skapa en modell kan de tänkta yttre dimensionerna testas och kän-
nas på i verkligheten. Den modellen som skapades i denna fas har rätt dimen-
sioner, höj och sänkbar teleskopfunktion och möjlighet till att testa dioderna 
med snarlika komponenter som senare ska finnas i verklig produkt, och där-
med ha ett bra referens vid val av diod. Denna modell hjälpte även till då 
längden på den flexibla armen skulle bestämmas. De olika delarna som gjor-
des till modellen var kupan, kanten till kupan, teleskopfunktionen och kyl-
elementet. Den flexibla armen är bortmonterad från en Arkettoarmatur (en 
armatur i Luxos nuvarande sortiment). LED-modulen samt elektronik-kom-
ponenterna till denna är från en av Luxos leverantörer.

Armaturens komponenter
Här presenteras armaturens alla komponenter i detalj. Alltifrån form, funk-
tion, placering, infästning med mera. Med finns också teknisk information 
om respektive del och en förklaring till hur dessa delar har utvecklas.

Diod och reflektor
Från första början av projektet var det ett starkt krav från Luxo att armaturen 
skulle ha LED (light emitting diode) som ljuskälla. 
Då LED-modul skulle väljas till armaturen var följande krav från företaget:

Minimum 400 lux
Färgåtergivning  Ra>80
Färgtemperatur 3000-3200K (varmvitt ljus)

Efter ett besök hos Luxos största leverantör av belysningskomponenter hade 
vi två alternativa LED-moduler; en som innehöll fyra dioder, TALEXXeos 
P214,  och en med nio, TALEXXeos P215 (bilaga 6-7). 

»
»
»

Bild 14 & 15. Modell på tele
skopfunktion, lägsta läge res
pektive fullt utdraget läge..

Bild 16 & 17. Till vänster visas modellen på kupan, kylelementet, LED
modul samt kanten på kupan. Till höger visas hela modellen med lysande 
LEDmodul.

Bild 18. LEDmoduler 
(TALEXXeos P215 & 
TALEXXeos P214)
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Då färgtemperaturen ska ligga mellan 3000-3200K valdes dagsljuset bort då 
det ligger på 6500K. Modulen med varmvitt ljus har en färgtemperatur på 
3000K vilket skulle passa kraven från företaget. Färgåtergivningsindex för 
TALEXXeos P214 respektive P215 är Ra 85 vilket stämmer överrens med 
kraven från företaget. 

En test gjordes för att analysera färgtemperatur men framförallt för att jäm-
föra styrkan på belysningen för modulen med 4 respektive 9 dioder. Då man 
jämför den varmvita färgen för respektive modul ser man en stor skillnad på 
belysningsstyrkan.

Reflektorn med stark ljuspunkt (mindre spridning av ljuset) har betydligt 
högre värden på belysningen än den reflektorn med svagare och större ljus-
punkt. Detta beror på att den med mindre spridning samlar ljuset på en min-
dre yta än reflektorn med högre spridning. Ingen av reflektorerna var vid till-
fället anpassade till ExLEDs armatur utan var preliminär på grund av att inga 
reflektorstandarder passade kupan. 

Utifrån erhållen data samt hänsyn till olika parametrar vid testet ska modu-
len med 4 dioder räcka till ExLED-armaturen. För att då få ut det mesta av 
ljuset krävs en bra reflektor, anpassad till armaturen. Alternativet är en lins 
som finns tillgänglig för just modulen med fyra dioder men nackdelen är att 
linsen tar upp viss del av ljusstyrkan och bidrar till mindre belysning. Ut-
formningen på de reflektorer som testades var inte anpassad till denna arma-
tur. Dock skulle en reflektor med en spridning, motsvarande en blandning 
mellan de båda provreflektorerna, fungera till LEDmodulen. För prototypen 
kommer reflektorn skruvas fast i kylelementer och även i kantkupan. Vid till-
verkning skulle monteringen eventuellt behöva ändras för denna på så vis att 

Bild 19. Reflektor med 
skarp och liten ljuspunkt.

Bild 20. Reflektor med 
svag och stor ljuspunkt.
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det ska tillföras en isolering mellan dioder/kylelement och reflektorn. Detta 
för att reflektorn inte ska bli en del av kylelementet och komma upp i samma 
temperaturer. Reflektorn kommer vara synlig och nåbar i armaturen och kan 
medföra att brukaren kan komma i kontakt med obehaglig värme.

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid valet av modul är att kombine-
ra pris av produkterna samt LED-modulens dimensioner på dess nödvändi-
ga el-komponenter. Modulen med 4 dioder är billigare och dess komponen-
ter tar mindre plats i armaturen än modulen med nio dioder. Modulen med 
nio dioder kommer bli dyrare och dess komponenter tar betydligt mycket 
mer plats men kommer ge mer än tillräcklig belysning. Det måste även tas i 
åtanke att belysningen från armaturen kommer minska med åren. Ljusflödet 
minskar mycket långsamt och kontinuerligt och dess livslängd definieras 
som när ljusflödet har minskat med 5070 % och detta bidrar till mindre be-
lysning. (LED-gruppen, 2007)

Det bästa vore en kombination av dessa moduler men det är önskvärt från före-
taget att anpassa armaturen till leverantörens sortiment, då det inte finns nå-
got mellanting. Belysningen är beroende av reflektorns prestanda i konstruk
tionen och avgörande vid beslut om fyra dioden räcker till. LED har utan 
reflektor och lins en ljusvinkel på 120 grader. Genom att samla ihop ljuset 
och vinkla det till ca 60 grader stiger belysningen eftersom ljuset samlas på 
en mindre yta. LEDmodulen med 4 dioder skulle då med en reflektors hjälp 
kunna komma upp i den ljusstyrkan som krävs. (Larsson, 2008)

Belysningen i armaturen är trots allt det viktigaste med produkten och det 
kan vara värt att sätta in en modul med nio dioder istället. Detta får företaget 
överväga då priset på armaturen kommer att stiga och större komponenter 
kommer bli nödvändiga i armaturen. 

Dioden placeras i en infräst yta på kylelementet, inklämd av reflektorkanten. 
Mellan dioder och kylelement är ett lager kylpasta, vilket förbättrar värme-
överföringen mellan ytorna och ökar avkylningseffekten. (Larsson, 2008)

Bild 21. Reflektorn till 
ExLED armaturen.
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Avkylning
Kvalitén på avkylning av dioderna är ytterst viktig för diodernas livslängd.  
Detta är direkt beroende på hur pass bra avkylning man har till ljuskällan. 
(Ljuskultur, 2007)

I databladet för respektive LED-modul (bilaga 6-7) står det även vilka 
ytor och termisk resistans som krävs på kylelementet för olika omgivnings-
temperaturer (Ta). För modulen med 4 dioden krävs en kylelementyta på 174 
cm2 för en omgivningstemperatur på upp till 55 grader, vilket visas nedan.

Utifrån detta gjordes en första utformning av kylelementet med horisontella 
kylflänsar med en cylindrisk kärna i mitten där LEDmodulen monteras på 
med mellanliggande kylpasta. Utifrån en CAD-modell tillverkades ett kyl-
element för att kunna testa dioden med denna.

Efter workshop på företaget i Målilla och diskussion med tekniska chefen 
på kontoret, Göran Tinglöv, skulle en annan utformning göras på grund av 
dålig luftgenomströmning. För att få en bättre strömning genom elementet 
och därmed få en bättre kylning gjordes flänsarna i vertikal riktning runt en 
cylindrisk kärna. Den här utformningen samt lufthål i kupan bidrar till en 
god luftgenomströmning i lamphuvudet, kombinerat med ingångshål för luf-
ten i kanten på kupan och utgångshål i toppen på kupan. En till aspekt att ta 
hänsyn till är att kylelementet inte får sitta för långt ner i kupan på grund av 
bländningsrisken. Eftersom LED-modulen sitter fast på kylelementet får inte 
denna vara placerad för långt ner så dioderna blir synliga. Resultatet är ett 
kylelement med en area på 190 kvadratcentimeter och placering 40mm uppe 
i kupan räknat från kupans underkant. Ritning på kylelementet finns att ta del 
av i bilaga 8.

Bild 22 & 23. Den första 
prototypen av kylelemen
tet i två olika vyer.

Tabell 4. Utdrag från datablad till LEDmodulen TALEXeos P214. Visar den re
kommenderade kylarean. Se bilaga 6  för hela databladet.

Bild 24. Det slutgiltiga 
kylelementet, ihop
monterat med LED
 modulen samt den flexibla 
armen.

Recommended heat sink surface

TALEXeos P214, 350 mA

ta [C˚] tc [C˚] Rth, hs-a [K/W] Heat sink surface [cm2]
25 75 10 65
35 75 8 82
45 75 6 111
55 75 4 174

PDF skapad med pdfFactory Pro demo version www.jsk.nu
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Kupan
Enligt kravspecifikationen är det mycket viktigt att armaturen har en bra av-
bländning så att den inte ger ifrån sig ett irriterande ljus. Därför var det na-
turligt att göra en kupa där LED-modulen kan placeras så brukaren av arm-
aturen inte ska bländas. Under designprocessen gjordes det olika mockups av 
kupor för att kunna på dimensioner och även ta med som referens till leve-
rantör för att se vad som kunde få plats i respektive mockup. Den kupa som 
sedan valdes var en klassisk symmetrisk rundad form. Den är väldigt funk-
tionell samtidigt som den följer Luxos formspråk. 

När formen på kupan samt de dimensioner som krävdes var fastställt gjordes 
en mer avancerad prototyp, vilket var nödvändigt för att kunna testa dioderna 
i dess rätta placering vid en färdig produkt. En form frästes ut ur ett kemiskt 
trämaterial med hjälp av en friformningsfräs. Denna form användes sedan i 
kombination med en vakuumformningsmaskin för att få fram en precis di-
mension och form av kupan. 

Som tidigare nämnt i samband med kylelementet behövs det god luftgenom-
strömning genom kupan för bästa möjliga avkylning. I övre delen/toppen av 
kupan är därför tio dekorativa hål för luftutsläpp. Kupan kläms fast mellan 
kylelementet och den vinklade länken vid montering.

Kanten på kupan
En viktig aspekt med armaturen är att den ska ha och uttrycka hög kvalitet. 
För att få en mer solid känsla av kupan och även för att minska bländningen 
av ljuskällan gjordes en kant på kupans underdel. Denna är funktionell lika-
väl som en snygg designaspekt på armaturen. För att inte något ljus ska gå 
förlorad på kanten monteras reflektorn i kupans innerkant, på så sätt studsar 
inget ljus på kanten och det mesta fås ut av ljuskällan. En prototyp av denna 
gjordes i kombination med prototypen för själva kupan för att kunna testa av-
bländning och hur dioderna förhåller sig till armaturen. 

Kanten har även tio hål som går rakt igenom kanten som ska fungera som 
luftinsläpp för bättre luftgenomströmning samtidigt som det fungerar som 
ett genomgående formspråk i armaturen då kupan har likadana luftutsläpp. 
Kanten på kupan monteras ihop med reflektorn samtidigt som den har viss 
”presspassning” i nederdelen av kupan.

Flexibel arm (gooseneck)
Tidigt i projektet bestämdes i samråd med Luxo att armaturen skulle innehål-
la en flexibel arm för att lamphuvudet ska kunna vinklas lätt och även, i kom-
bination med teleskopfunktionen i foten, minska risken för skuggbildning. 
I projektet har det används en likadan flexibel arm som redan finns i en av 
Luxos armaturserier, den så kallade Arketto. För mer information se  Luxos 
hemsida eller i deras produktkatalog. 
(Luxo, 2008b)

Bild 27. Kanten på kupan 
ihopmonterad med reflek
torn.

Bild 26. Lamphuvudet 
från modellen sett under
ifrån. 

Bild 28. Flexibla armar 
bortmonterade från en 
Arkettoarmatur. 

Bild 25. Kupans utform
ning.
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Konstruktionen består av en stålfjäder samt ett täckande aluminiumhölje. 
Beräkningar är gjorda efter ExLEDs armatur så att kupan lätt kan justeras 
samtidigt som armen ska kunna fixeras/fasta vid önskat läge. Beräkningarna 
är gjorda efter leverantörens datablad vilka är bifogade i rapporten i bilaga 
9. 

En bra flexibel arm för ExLEDs armatur är CF11, som har en ytterdiameter 
på 10,7 mm och en innediameter på 6 mm. De aspekter som bidrar till styv-
heten på armen är vikten på lamphuvudet samt hur lång den flexibla armen 
ska vara. Efter ett antal tester har det konstaterats att armen bör vara 300-
400 mm lång. Två längder på armen är därför beställda från leverantören, en 
på 330 mm och en på 430 mm. Detta för att kunna testa de båda längderna 
på prototypen och efter det utvärdera vilken längd som är bäst lämpad för 
 armaturen.

Länkar
Den flexibla armen är fastklämd i två länkar vilka monteras via gängor (M10 
x 1) i lamphuvudet och lampfoten. Länkarna är standardlänkar och levereras 
tillsammans med armen utom den extra länken som är monterad mellan 
 kupan och armen. Denna länk tillför ett mer organiskt och naturligt form-
språk, kan associeras med en svanhals, och är då vinklad nittio grader. Den 
har även betydelse för kupans avbländning. I dess naturliga läge är kupan 
och ljuset riktat neråt mot golvet och minskar bländningsrisken. Den vink-
lade länken skruvas ihop med kylelementet och gängas även ihop med den 
medföljande armlänken. 

Armen är monterad i foten via en hylsa, som med rätt toleranser kan mon-
teras med presspassning.. Eftersom rördelarna i teleskopfunktionen beställs 
lagerförda är dess toleranser väldigt vida (ca ± 0.7 mm) och presspassning 
är inte lämpligt för prototypen.  Hylsan monteras då istället via skruv ihop 
med inre teleskopröret. I hylsan är en gänga (M10 x 1) där armlänken mon-
teras fast.

Teleskop
Armaturen ska fungera både sittande och liggande i sängen och för en bred 
percentil av människor. Därför bestäms att armaturen ska innehålla en höj- 
och sänkfunktion. Detta löstes med en teleskopfunktion i nedre delen och 
en flexibel arm i övre delen. Teleskopdelen består av två rör, ytterrör i stål 
och innerrör i aluminium, ett glidlager och ett friktionsband bestående av 
 magneter riktade mot stålröret. Magneterna fästs i en stopphylsa som mont-
eras med skruvar på innerröret. Magneterna är till för att innerröret ska stanna 
i det läge brukaren släpper den vid justering. Genom att använda teleskop-
funktionen visas funktionen tydligt på grund av att innerröret har 5 mm min-
dre ytterdiameter än ytterrörets ytterdiameter. Glidlageret fästes med press-
passning med toleransen (+0,04 - +0,08 mm). 

Bild 29. Länkar mellan 
flexibel arm och lamphu
vudet.

Bild 30. Armaturens fot 
samt teleskopfunktion. 
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Teleskopet fästs med en enkel lösning där en ring svetsas fast på den bock-
ade plåten och tre skruvar fäster det undre teleskopröret. Skruvarna skapar 
också ett stopp för det inre röret så att kablaget inte kläms mellan innerröret 
och den bockade plåten.

Bockad plåt
För att få en hållbar konstruktion behöver teleskopet fästas i bottenplattan, 
men då tar teleskopdelen onödigt mycket plats i foten. För att höja upp in-
fästningen i foten bockas en 3 mm plåt där teleskopet fästs. Under den bocka-
de plåten finns plats för elektroniken. Hållfasthetsberäkningar samt ritningar 
finns i bilaga 10 respektive 8.

USB-kontaktdon
För att uppfylla kravet om att ladda elektroniska produkter, behövs en utgång 
som möjliggör detta. Två olika förslag på utgångar togs fram. Den första var 
en stickkontakt som ska placeras i lampfoten (som en förlängningssladd). 
Det andra förslaget var en USB–utgång i foten. För att välja en av dess lista-
des för och nackdelar för varje utgång.

F
ör

de
la

r Stickkontakt USB
Bärbara datorer och an-
dra föremål som kräver 
stickkontakt kan laddas

Elektriska uppladdningsba-
ra föremål som enbart lad-
das via USB kan laddas utan 
att en dator finns tillgänglig

Stickkontakten är 
nära sängen

Kräver lite utrym-
me i lampfoten

Det finns en stickkontakt 
som är ledig, och till-
gänglig för besökaren

USB kontakt finns inte i 
hotellrum och blir unikt

Besökaren är van vid 
stickkontakt och har 
därför med sig den 
sladd som krävs

Låga elektriska krav

Bild 31. USBkontaktdon. 13 och 5 är typ A hona, 4 är typ B 
hona. 6 är typ A hane och 7 är typ B hane. (Elfa, 2008)
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N
ac

kd
el

ar Stickkontakter finns 
redan i hotellrum

Besökaren kanske inte 
har den sladd som krävs

Kräver stort utrym-
me i lampfoten

Besökaren kanske inte ens 
är medveten om funktionen.

Tveksam el-säkerhet

Eftersom utrymmet i lampfoten är ytterst begränsat blir valet av utgång en 
USB typ A. Det är också mer nytänkande än ett eluttag och ger känsla av 
framåtsträvande istället för ålderdomlighet.

Reglaget
Det viktigaste kriterierna för reglaget är att det ska vara enkelt att förstå för 
användarna. Detta är extremt viktigt på grund av att produkten ska finnas 
i hotellmiljö där brukaren kommer i kontakt med produkten under en kort 
 period. Vredet har en tydlig riktning och är smalt för att det ska vara lätt att 
 vrida. Formen skapar samma form som lufthålen i kupan. 

Vid diskussioner om hur reglaget skulle utformas, ansågs att ett vred var det 
bästa alternativet. Användaren känner igen denna rörelse och kan associera 
vridmomentet med till exempel en väggdimmer eller ett ungs-reglage. Då 
detta reglage ska innehålla en dimmer och två strömbrytare En till USB - 
enheten och en som ska bryta all ström till armaturen. På det sättet und-
viks standbyläge. Detta är inte så svårt då det gäller elektroniken, gränssnit-
tet är betydligt svårare. Användaren ska förstå att i läge 1 är armaturen helt 

Användaren registrerar att det är en 
knapp. 
Handling:  TRYCK
Feedback: LAMPAN TÄNDS OCH KNAP-
PEN HÖJS

Användaren registrerar höjningen och 
reflerna på kanten som indikerar fridfunk-
tion.
Handling:  VRID
Feedback:  LAMPAN LJUSREGLERAS

ON

OFF

ON

OFF

on/off

Bild 32 & 33. Förslag på reglagets gränssnitt. 
(Wikipedia, 2008)

OFF

USB

MIN

MAX
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 avstängd. I läge 2 är endast USB-enheten på, och i det tredje läget startar 
 dioden att lysa med starkare ljusstyrka samtidigt som USB-enheten fortfa-
rande är på. 

Ett antal olika förslag på olika gränssnitt togs fram. Det valda reglaget är 
det bästa på grund av att det visar potentiometern som ett ökande gult fält, 
samtidigt som den gröna linjen indikerar att USB-enheten är på ända fram 
till ljusstyrkans max. Detta gränssnitt är bara ett utkast. Färgerna kan bytas 
ut till andra färger som passar armaturen. Antalet färger måste däremot vara 
desamma, detta på grund av att användaren ska koppla ihop USB-symbolen 
med den gröna linjen och att dioden är kopplad till den gula ökande färgen. 
Om den gula färgen ska bytas ut bör en färg som associeras med ljus väljas, 
till exempel vit, gul eller någon annan ljus färg. 

Beslutet om vredets utformning grundar sig i projektdeltagarnas åsikter om 
vad som är lättförståligt. Innan det slutgiltiga beslutet om vilket gränssnitt 
som ska användas då produkten går till produktion, bör en undersökning-
en utföras. Alla framtagna gränssnitt borde testas för bästa resultat. Ett för-
slag bör testas på en person och ett annat på en annan person, och så vidare. 
 Undersökningen bör utföras på totalt 50 st deltagare för att få ett bra resultat. 
Vid utvärdering väljs de bra delarna från varje gränssnitt ut, och bildar till det 
slutgiltiga gränssnittet som ska användas i armaturen.

Elektroniken
Armaturens funktioner kräver en hel del elektriska komponenter. Dessa kom-
ponenter ska alla få plats inuti foten. Följande komponenter krävs:

Konstantströmsmatare till LED-dioden
PWM-dimmer (Pulse Width Modulation ) till LED-dioden
Omvandlare från reglagets potentiometer till PWM-dimmern
Spännningskälla till USB-enheten

»
»
»
»

Bild 34. De valda gräns
snittet för reglaget. USB
symbol (Wikipedia, 2008)

DIOD, PWM DIMMER

USB

230 V 
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Detta är vad armaturen ska kunna utföra och därmed också vad elektroniken 
ska möjliggöra. De standardkomponenter som finns har funktioner som inte 
denna armatur använder. Till exempel har PWM-dimmern 4 utgångar och 
det behövs bara en. Alltså är den 4 gånger större än vad den behöver vara. 
 Genom att sätta samman alla delar i en och samma del med specifika dimen-
sioner kan utrymmet som elektroniken kräver minskas. Genom att skapa en 
ny ersättande komponent istället för standardkomponenterna kan formen an-
passas till platsen som finns i foten. Som foten är designad idag, får elektro-
niken vara max 85 x 85 x 25 mm.

För att kunna tänka bort ifrån vilka kompo-
nenter som finns och istället fokusera på vad 
den nya komponenten ska göra uppfördes en 
blackbox (Cross,1942), som senare blev ett 
blockdiagram. Blockdiagrammet nedan be-

skriver vilka komponenter som är nödvändiga för armaturen samt vad de ska 
prestera.

Foten
Målet med foten är att den ska vara stabil och tillföra en bra grund för 
 armaturen. Ytan som foten tar upp på nattduksbordet får inte bli för stor då 
det kan behövas plats för andra saker utöver armaturen. Hotellet kanske vill 
placera information på bordet eller så vill gästen använda ytan som avlast-
ning. Den är väldigt viktigt att följa det gemensamma formspråket för pro-
dukten, men samtidigt göra plats för all elektronik som behövs för att arm-
aturen ska kunna fungera. För att alla dessa önskemål för foten skulle kunna 
tillgodoses rangordnades målen i fallande ordning.

Elektroniken ska få plats
Vara stabil
Formspråket ska följas
Ta liten plats på bordet
Se robust och stabil ut

Utformning
Designen blev en konliknande form som liknar kupan i sitt uttryck. Arma-
turen knyts ihop av de två liknande formerna i varje ände, kupan och foten. 
 Reglaget är ett vred och placering kräver då en plan yta på ovansidan på fo-

1.
2.
3.
4.
5.

Bild 36. Bockade plåten med 
rörfäste, elektroniken samt 
USBmodulen, inuti foten.

Bild 35. Lampfotens 
utformning.

Bild 37. Bottenplattans X 
och Yleds koordinater
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ten. Ytterligare en plan yta skapades bakom teleskoparmens infästning. Den-
na yta gör att ytan på bordet minskas och USB-kontakten får en naturlig 
plats.

Botten
Bottenplattan har i huvudsak två funktioner. Den ena är monteringsplatta 
för elektroniken, teleskop-armen och överdelen på foten. Den andra är att 
 stabilisera lampan så att den inte kan tippa och att den står kvar på bordet när 
man justerar lampans position. Enligt de tyngdpunktsberäkningar (bilaga 11) 
som utfördes behöver bottenplattan vara minst 8mm tjock. Då ligger tyngd-
punkten i X-led (se bild 37) ca 109 mm från bottenplattans bakre kant och 
armaturen kommer inte tippa på grund av att bottenplattans längd i X-led är 
ca 204 mm.

Färgsättning
Färgspråket är en stor bidragande orsak till vad produkten utstrålar för känsla. 
Ett antal olika färgsättningar sammanställdes för att Luxo ska kunna välja 
den färgkombination som passar deras önskemål. 

Tanken är att ha en grundfärg på produkten, och använda en accentfärg för att 
uppmärksamma armaturens karaktäristiska och funktionella delar. På det sät-
tet informerar färgen om funktionerna. De färger som kommer att användas 
är färger som Luxo framtagit som standardfärger i sitt sortiment. Dessa färger 
finns i Luxos produktkatalog 2006/2007 och presenteras här i text och färg:

Vit, NCS S 0500 N
Svart, NCS S 9000
Silvergrå strukturlack, RAL 9006
Mörkgrå strukturlack, NCS S 5502 B
Blågrön, NCS S 2010 B50G
Crème, NCS S 5010 Y10R
Gulgrön, NCS S 0570 G80Y

En ytterligare färgkombination av svart, silverfärgad samt klarröd är gjord på 
företagets begäran men dessa finns inte som Luxos standardfärger. 

Alla förslag på färgkombinationer som tagits fram finns i bilaga 12. De fär-
ger som ska vara på prototypen kommer att vara svart som grund och gul-
grönt som accentfärg. Detta beslut grundas inte på Luxos åsikt om färgkom-
binationerna. Detta förslag gundas enbart på vad projektdeltagarna anser vara 
 kombinationen som ger armaturen det önskade färgspråket för presentation.

»
»
»
»
»
»
»

Bild 38. Färgtester från 
LUXOs standardfärger.
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Diskussion
Under den detaljerade designfasen har det skett den största utvecklingen 
inom projektet. Armaturens olika delar har utvecklas beroende av Luxos 
möjlighet till tillverkning i egen verkstad, hur delarna monteras ihop, hur 
elektroniken ser ut och vart den ska placeras m.m. Magneterna som ska sitta 
som friktionsökare i teleskopfunktionen är dock endast preliminära och ska 
än så länge endast användas i prototypen. Vid produktion av produkt skulle 
detta kunna ersättas med ett friktionsband eller friktionsfjäder.

Att ha en USB-modul i armaturen kan ifrågasättas. Ett argument till detta 
är att många i dagsläget använder sin mobil som väckarklocka oberoende 
på vart personen sover. Att ha mobilen vid sängen är något som projekt-
deltagarna och personer i deras direkta närhet gör och det har inte gjorts några 
omfattande undersökningar på detta under projektet. Vid närmare granskning 
av företeelsen skulle det eventuellt bevisa att så inte är fallet.

Det har även diskuterats om en diod skulle vara placeras i samband med 
USB-symbolen för att ge feedback till användaren då elektronik är in-
kopplad i USB-modulen. Problem som då uppstår är att då USB-kontakt-
donet används under natten kan hotellgästen störas av det sken dioden avger. 
 Dioden kommer även behöva extra komponenter vilka ta extra plats i foten 
och även bidra till mer energiförbrukning.

Bild 39. Armaturen i högsta respektive 
lägsta läge. 
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 5.  reSultat
Slutresultatet är en sängarmatur för hotellmiljö vilken placeras bredvid säng-
en på ett nattduksbord. Armaturen är anpassad till Miljöcertifikatet Svanens 
kriterier för möbler och inredning och har en bra grund för att vid produktion 
svanenmärkas. 

Ljuskällan är en LEDmodul med fyra dioder, vilket med reflektorteknik ger 
en belysning på över 400 lux, vilket var ett krav från projektstart. Ljuskällan 
har en färgtemperatur på 3000 K (varmvitt ljus) och ett Färgåtergivningsin-
dex på Ra 85. Själva modulen har en effekt på 4,8 Watt. 

Lamphuvudet innehåller en bra avkylning till dioden, vilket är avgörande för 
diodernas livslängd. I kombination med en bra luftgenomströmning, på grund 
av ingångs- och utgångshål för luften, ökar avkylningens påverkan. För LED-
modul med fyra dioder krävs en avkylningsarea på 174 kvadratcentimeter. 
Kylelementet i ExLEDs armatur har en kylarea på ca 190 kvadratcentimeter 
vilket räcker mer än väl för dioderna.

Lampans arm är uppbyggd av två delar, en flexibel arm samt en arm med 
teleskopfunktion. Skillnaden mellan armen i lägsta till fullt utdraget läge är 
ca 10 centimeter. Funktionen bidrar till att ljuskällan kan justeras i fler lägen 
och i höjd, då minskar risken för bländning och skuggning.

I själva foten är all nödvändig elektronik placerad samt ett USB-uttag för 
att kunna ladda nödvändig elektronik hotellgästen kan ha med sig vid över-
nattning på ett hotell. I nuläget, då produktion för produkten ännu inte är 
fastställt, finns inte elektronik för lampan. Men i samråd men Luxos leveran-
tör finns möjlighet att designa elektronik anpassad för just denna armatur då 
produktion är aktuellt. Anledning till denna lösning för armaturen är att den 
elektronik som finns idag kommer kräva avsevärt större yta i armaturen än 
den egendesignade elektroniken. Dessutom innehåller den nuvarande elek-
troniken onödiga komponenter som lampan inte är i behov av. USB-utta-
get kan användas i två olika lägen, då lampan är tänd och när lampan står i 
 standby-läge. 

Med tanke på att lampan är miljöanpassad kan man även stänga av lam-
pan helt, dvs stänga av transformatorn. Detta görs via strömbrytaren som 
är placerad på foten. Den är även kopplad till en potentiometer vilken styr 
 dimmerfunktionen för ljuskällan för en personlig ljusstyrning.

Formspråket på armaturen har hela tiden strävat mot en stilren skandina-
visk design, vilket följer Luxos former. Resultatet blev organiska former (ex 
 lampans ”hals”) kombineras med stilrena drag. 



3�

Utveckling av en sängarmatur för hotellmiljö
Anna Nilsson & Camilla Bergman

Valbarhet för köparen
Armaturen ska ha ett standardutseende i färg och funktioner. Standardar-
maturen ska ha svart som grundfärg med gulgrön accentfärg på vredet och 
USBenheten. Färgen kan ändras till andra som redan finns i Luxos sorti-
ment eller helt andra färger som köparen vill ha. Vid avvikande från standard-
färgerna ökar priset för armaturen. Den funktion som är valbar är USB- en-
heten. Detta på grund av att det ska finnas ett billigare alternativ. Om det är 
så att dessa delar inte kommer öka produktionskostnaderna med märkbart 
stora summor, kan Luxo få en ökad vinst för armaturen med USB. Detta på 
grund av att armaturen får ett ökat mervärde med USB-enheten och kan då 
öka vinstpålägget.

Materialval
Valet av material har reglerats av svanens kriteriedokument. Enligt dokumen-
tet ska metalliska och plastmaterialen ha en viss mängd återvunnet material, 
vissa legringsämnen är otillåtna, och det är höga krav ytbehandling (Nordisk 
miljömärkning, 2003). 

Aluminium är det materialet som i de flesta fall användas, med det är den 
specifika delens krav som i slutändan används som ligger till grund för 
 materialvalet. Anledningen till att aluminium ska försöka användas är att till-
gången på återvunnet material är stort samt att aluminium har goda formnings-
egenskaper. De material som används till prototypen är aluminium, stål, plast 
och magnesium. 

Prototyp
Ett mål för projektet var att göra en prototyp till slutpresentationen för pro-
dukten. Prototypen ska både vara fungerande i funktion och belysning. Vissa 
delar av produkten har Luxo tillverkat i produktionen i Målilla, andra delar 
är beställningsvaror och resten är gjorde som SLA-modeller. Luxo har blivit 
tilldelade ritningar på delar de tillverkat, vilka finns bifogade i bilaga 8. För 
att få ner priset på SLA-modellerna stod projektgruppen för putsning och 
lackering av de olika delarna och i samarbete med Luxo monterades proto-
typen ihop.

Armaturens namn
Namnet på produkten ska betyda något som handlar om antingen miljö-
vänlighet, användbarhet, lugn eller valfrihet. Eftersom Luxos namn kommer 
från det latinska ordet för sken eller ljus, alltså Lux, passar ett latinskt namn 
bra till projektets produkt. Ett antal olika fraser anses passande:

Viridis - Grön (grön som i miljövänlig)
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Olur - Svan (Syftar på att lampan ska vara svanenmärkt)
Paucus Vis - Lite energi (Kräver lite energi för att lysa)
Hilaris Tellus - Glad jord (om inte klimatet försämras blir planeten glad.)

Dessa är alla bra alternativ, men Viridis känns som det rätta alternativet. 
 Ordet har en skön klang och ser rent grafiskt snyggt ut, och det är något 
som underlättar vid utformning av grafiskt material. Alla förslag har sin egen 

charm och om Luxo känner mer för något av de andra alternativen, är det en 
enkel ändring att göra.

Diskussion
Köparen av produkten är först och främst de som inreder hotellrummen. Det 
kan vara inredningsarkitekter, hotellägare med flera. Men det är inte dessa 
människor som vi har fokuserat mest på vid utveckling, utan det är den slut-
liga brukaren. Genom att skapa en så bra produkt som möjligt för brukaren, 
hoppas vi kunna motivera den som tar beslutet om vilken armatur som ska 
finnas.

Eftersom Svanen inte har några specifika kriterier för eller emot LED som 
ljuskälla är detta en bedömningsfråga. Under projektets gång har det startats 
en dialog med ansvarig för möbler och inredning på Svanen för eventuell 
svanenmärkning på sängarmaturen. 

Miljömärkningen skulle ge armaturen ett stort mervärde eftersom det inte 
finns någon svanenmärkt armatur i Sverige idag. Vid telefonundersökningen 
under förstudien var det många hotell som hade höga krav på miljömärkta 
produkter med mera. Om sängarmaturen produceras och svanenmärks kom-
mer denna vara den enda på marknaden som passar de hotellens krav på mil-
jömärkning. Med andra ord vore sänglampan Viridis det enda alternativet för 
dem vid val av svanenmärkt sängarmatur.

Diagram 2. Förändringen av 
medeltemperaturen år 1000 
2100 (Naturvårdsverket, 2008)
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Miljö
Klimatet förändras dagligen. Naturvårdsverket (2008) skriver att enligt 
IPPC:s senaste bedömningar kommer den globala temperaturen år 2100 att 
ha ökat med 1,1-6,4 grader. Detta kanske inte låter som en stor förändring, 
men studera diagrammet nedan som visar förändringen av medeltemperatu-
ren de senaste 1000 åren så kanske din åsikt ändras.

Debatten om klimatförändringarna tar aldrig slut och har länge varit en het 
diskussion. Företagen måste ändra inställning och alltid sträva efter att mini-
mera sina utsläpp och göra produkter som värnar om klimatet. Belysnings-
företag skapar dagligen produkter som kräver energi, och det är extra viktigt 
att designa armturen med avsikten att värna om klimatet. På svanens hem-
sida finns artikeln ”Agera Mona  du har makten över miljonerna”. Där finns 
följande citat. 

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar cirka 6 miljoner glöd-
lampor per år. Om dessa byttes ut till lågenergilampor i hälften av de 
armaturer som kräver glödlampor skulle 7 % av Sveriges koldioxidmål 
vara uppnått. 
(Svanen, 2008d)

Om alla skulle ta sitt ansvar när det gäller vårt gemensamma klimat, kan 
vi med små medel nå långt. Vi har inte kommit tillräckligt långt i design-
processen för att produkten skulle kunna svanenmärkas direkt efter pro-
jektets slut. Vi har istället lagt en bra grund till ett fortsatt arbete mot den 
 första svanenmärkta armaturen.

Energiförbrukning
Ett ytterligare bra argument för att använda LED i armaturen är att det blir 
energisnålt, även om man jämför med vanliga lågenergilampor. Dessutom 
innehåller inte LED miljöfarliga ämnen som lågenergilampor gör. Gräns-
värdet för kvicksilver i en lågenergilampa är 5mg och är ett undantag efter-
som kvicksilver förbjöds i EU sedan juli 2006 då RoHS-direktivet trädde i 
kraft. Undantaget grundas på att den lilla mängden kvicksilver kan förbättra 
 lampornas effektivitet så mycket att det bli en fördel för miljön. (Belysnings-
branschen, 2007)

Då LED inte innehåller miljöfarliga ämnen vore det en bättre ljuskälla om 
den även drar lika lite energi. Vid jämförelse av LED, halogenlampa (Ljusbu-
tiken, 2008a) och lågenergilampa (Ljusbutiken, 2008b) med liknande värden 
på färgtemperatur, Raindex och ljusflöde kan man se skillnaden på energi-
förbrukning. (Ljusbutiken, 2008) Nedan visas energiförbrukningen per år för 
respektive ljuskälla.

Enligt beräkningarna drar LED cirka 2500 Wh/år mindre ån lågenergilampan 
och cirka 22 000 Wh/år mindre än halogenlampan. Skillnaden är stor, speci-
ellt mellan halogenlampan och LED. Lågenergilampan och Halogenlampan 
har dock större ljusflöde än LEDmodulen i detta fall men med reflektortek-

Bild 40. Olika typer av 
USBenheter (Wikipedia, 
2008)
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nik kommer man upp i samma värde. Dessutom har LED en livslängd på ca 
35 000 timmar mer än lågenergilampan och 48 500 timmar mer än halogen-
lampan, vilket ska tas med i beräkningarna. Under LEDs livslängd skulle det 
alltså behövas byta halogenlampa 34 gånger och lågenergilampa 4 gånger. I 
detta fall för val av ljuskälla visar de sig att LED är det mest energisnåla al-
ternativet.
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Marknadsföring av USB-komponent
Eftersom det är ett latent krav att kunna ladda elektriska aparater via USB, 
vet inte användaren att det överhuvudtaget går att göra. Därför måste inform-
ationen om detta nå användaren genom god marknadsföring. Ju mer inform-
ation som går ut till användaren, ju mer kommer detta latanta kravet bli ett 
förväntat krav och då kommer Luxo sälja mer av armaturen Viridis med 
 standardutförande.

Fortsatt arbete
Produkten är inte i produktionsfasen när detta examensarbete skrivs. Den är 
klar till konceptnivå men ändå är den så pass utvecklad att det anses vara en 
klar och komplett produkt. 

Användaren måste ha med sig en USB-sladd till hotellrummet för att kunna 
använda USBfunktionen. För att undvika detta kan det istället finnas andra 
USB-uttag på lampan. I många elektroniska produkter som har USB-utgång 
behövs en USB-mini (hane) att sätta i föremålet. I en redesign av armaturen 
skulle det kunna finnas många olika usbutgångar som alla passar till några 
elektriska produkter. Detta skulle ta bort kravet att användaren behöver ha 
med sig USB-sladden. 

Med hjälp av en dokumenterad montagestudie av produkten visas det redan 
på prototyp-stadie om produkten är bra att montera. På detta sätt kan man 
ändra de aspekter som visar sig inte fungera eller vara besvärliga vid mon-
tering. Det kan även visa sig att LED-modulen med fyra dioder inte når de 
belysningskrav vilka är uppsatta för armaturen. Det är dock inget större pro-
blem att byta denna till nio dioder. De komponenter som då påverkas är:

Kylelementet - Behövs dimensioneras upp efter-
som nio dioder kräver större kylarea.

Elektroniken - Modulen med nio dioder kräver mer spänning än 
den med fyra dioder, på grund av detta krävs eventuellt större 
 komponenter i elektroniken och kan påverka fotens dimensioner.

Belysningen är väldigt viktig för armaturen eftersom det är huvud-
funktionen. Nio dioden är dyrare än den med fyra och det mås-
te då utvärderas om det är värt att höja kostanden på armaturen i 
den omfattningen för starkare ljus, då detta eventuellt inte behövs.

»

»

»
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Idégenerering
Övrigt
Konceptval 2
Kanceptvalsmatris
Diskussion med handledare
Diskussion med LUXO
Detaljerad Design
3D modell
Modell
Övrigt
Tester och mockupps
Prototypframtagning
Dokumentation

Presentation

Tidsplan för ExLED
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bilaga 2

Undersökning
Armaturer i offentliga miljöer
– Arkitekter och Ljusdesigner

VI är två studenter som gör examensarbete där vi ska
utveckla belysning i offentliga miljöer. Vi skulle vara väldigt
tacksamma om du kunde ta dig tiden att svara på några
frågor om just belysning

Camilla Bergman
2008-02-12
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Om dig 

1. Namn:

2. Yrke:

3. Vilka sorters byggnader arbetar du med?

4. Vad för projekt håller du på med i dagsläget?

Om LUXO 

5. Känner du till företaget LUXO? Och i så fall, vad anser du
om LUXOs armaturer?

Om belysning

6. När du väljer belysning, vilka kriterier anser du vara
viktigast?

7. Hur tänker du i valet av varmvitt eller kallvitt ljus?
Brukar det vara något du tänker på?

8. Brukar du använda färgat ljus i din design? När? Hur?

9. Vad brukar du använda för armaturer i din design?

10. Brukar du hitta den belysning du letar efter?

11. Har du någon gång saknat någon armatur som inte finns på
marknaden?

12. Hur skulle din drömlampa vara? (funktioner, ljus, färger,
utseende m.m.)

Om LED- belysning

13. Har du kommit i kontakt med LED? Hur?

14. Har du använt LED i din design? I så fall hur?

15. Vad anser du vara fördelarna med att använda LED?

16. Nackdelar
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Undersökning
Armaturer i offentliga miljöer
Fackmän inom arkitektur och ljusdesign

Vi är två studenter som gör examensarbete där vi ska
utveckla belysning inom allmänbelysning. Vi skulle vara
ytterst tacksamma om ni kunde ta er tiden att svara på
några frågor om just belysning

Camilla Bergman
Anna Nilsson
2008-02-29

PDF skapad med pdfFactory Pro demo version www.jsk.nu



Utförande
Undersökningen kommer att gå till så att vi ställer ett antar frågor
om ert yrke och inom området allmänbelysning.
(Om ni pga. omständigheter inte kan/vill svara på någon fråga så
hoppa över dessa.)

Om dig 

1. Namn:
Lina Denne

2. Yrke:
Belysningsplanerare & projektledare

3. Vilka sorters byggnader arbetar du med?
Privata hem, fasader, restauranger, kontor, hotell, bowlinghallar

och andra publika lokaler.

4. Vad för projekt håller du på med i dagsläget?
Lägger förslag på en multiarena, ritar till en villa, förslag till

ett nöjesfält m.m.

Om belysning

5. När du väljer belysning, vilka kriterier anser du vara
viktigast? (Lista alla du kommer på.)
Utseende, pris, funktion, tillbehör, trygg leverantör, kort

leveranstid, mijömedvetenhet, typ av ljuskälla, dimbarhet,
styrbarhet, ljusets beskaffenhet, bländning och
kombinationsmöjligheter med andra armaturer.

6. Hur tänker du i valet av varmvitt eller kallvitt ljus?
Brukar det vara något du tänker på?
Varmvitt ljus passar i vissa situationer och är det jag använder

oftast. Kallvitt använder jag endast som en effekt och då ofta i
kombination med det varmvita.

7. Brukar du använda färgat ljus i din design? När? Hur?
Ja det brukar jag. Arbetar mycket med event och uthyrningsljus

också på firman och då är korsbefruktningen naturlig. När är svårt
att säga men när det passar in helt enkelt. Det är alltid kul med
färg. Gillar inte när det blir tråkigt. Hur är också svårt. I vissa
lokaler behövs bara en liten detalj eller att man förstärker en av
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inredarens färger medan andra lokaler kan vinna sort på att få ett
maffigt växlande färgat ljus. Fingertoppskänsla.

8. Är det något speciellt företag du brukar beställa armaturer
ifrån, vilka/vilket?
Annell, Ljusgruppen, Flos, SLV, Maxel, Ahlsell, Ljusihus,

Smedmarks, Gulled och Fergin.

9. Brukar du hitta den belysning du letar efter?
Ja oftast. Eller så kan man komma överens med leverantören om att

bygga om den enligt önskemål.

10. Har du någon gång saknat någon armatur som inte finns på
marknaden?
Inte som jag kan komma på nu. Förutom sladdlösa .

11. Är det någon effekt/detalj i dagens armaturer som du
saknar?
Två olika tändningar i samma armatur som ger två skilda ljus. Dvs.

samma armatur kan användas på två sätt. Kanske dels som mysbelysning
och dels som allmänbelysning. Inte bara med hjälp av dimrat ljus
utan även med hjälp av olika sken, strålar eller kanske färg.

12. Hur skulle din drömlampa vara? (funktioner, ljus, färger,
utseende m.m.)
Organisk i formen, flexibel, del av en familj med andra typer av

armaturer, inte för dyr, dimbar, miljömedvetet framtagen,
energisnål.

13. Vilka svårigheter skulle du kunna tänka dig uppkomma med
belysningsarmaturer i äldreboende, vårdlokaler och
liknande? (Tänk på olika placeringar, t.ex. vägg-, tak-,
golv- och sänglampa.)

Risk för bländning. Svårt att hitta tänd/släck-knappen. Bra om den
är dimbar så att var enskild person kan ställa in det ljusbehov den
har på olika tider på dygnet. Svår att byta ljuskällor i vilket
resulterar att de förblir släckta. Otäck ljusfärg. Bra om den går
att rikta efter behov. Bra om den är tålig och inte går sönder om
den åker i golvet.

Om LED- belysning
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14. Har du kommit i kontakt med LED? Hur?
Jobbar mycket med LED, nästan var dag. Har det i mina projekt.

15. Har du använt LED i din design? I så fall hur?
Mest som effektljus men snart kan man börja använda det i
allmänljus-funktioner också, men inte än tycker jag. För dålig
färgåtergivning och vithet på ljuset samt styrkan och känslan.

16. Vad anser du vara fördelarna med att använda LED?
Energisnålhet, livslängden, minskad värmeutveckling, minskade
driftkostnader, armaturerna kan vara mindre och designas efter
andra förutsättningar.

17. Nackdelar?
Dålig färgåtergivning, livlöst ljus, drivdonen ska hela tiden
gömmas någonstans, ledarna tappar i färg och är svåra att
kontrollera i en stor leverans. Skiljer sig ofta från varandra i
ljusfärg. Oftast ganska dyrt.

Om LUXO 

18. Känner du till företaget LUXO? Och i så fall, vad anser
du om LUXOs armaturer?
Känner till företaget. Har inte handlat därifrån men då och då
ritat in deras skrivbordslampor i projekt. Min uppfattning är att
de har effektiva armaturer med vitt sken som kanske inte alltid är
så roliga men säkert fungerar.
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bilaga 3

FRÅGOR
Om Rum 1 Har ni olika dubbelrum? (en sort för par och en sort för vänner)

2 Brukar ni möblera om i era dubbelrum från dubbelsäng till två enkelsängar, eller tvärt om?
3 Om ni inte gör det, skulle ni vilja det?

Om Miljö 4 Har ni någon miljöpolicy?
5 Använder ni lågenergilampor på hotellet?
6 Skulle det vara relevant för er att köpa svanenmärkta möbler och lampor?

1 Choice Hotels Scandinavia Telefon: 020- 666 000
Över 160 hotell i Norden

Om Rum 1 Ja, olika rum med olika standarder. Olika dubbelrum, med stor säng och med två enkel.
2 De rum med enkelsängar, kan flyttas isär om så behövs
3

Om Miljö 4 vet inte. Har delvis ekologisk frukost, så att kunden kan välja.
5 Ja, mer och mer. Vaktmästarna byter ut undan för undan.
6 Absolut..

2 Hilton Stockholm Slussen Telefon: 08-517 353 00
5-stjärnigt hotell, Stockholm

Om Rum 1 Ja
2 Ja det brukar vi. Vet vi att det är två kompisar så flyttar vi om innan.
3

Om Miljö 4 Ja hela hotellet är svanenmärkt, var med i en nedsläckning nyligen
5 Både och för tillfället
6 Ja det trodde han.

3 Hotell Haga Kristineberg Telefon: 08 - 440 71 50
Mellanklasshotell, Stockholm

Om Rum 1 Ja
2 Nej, standard
3

Om Miljö 4 Vet inte
5 Ja
6 Vet inte

4 Rex Hotel AB Telefon: 08-16 00 40
Affärshotell, Boutiquehotell, Trendigt. Stockholm, mellanklass

Om Rum 1 Ja, finns med king/queensize eller två enkelsängar
2 Ja
3

Om Miljö 4 Ja, försöka vara miljövänliga. Sorterar papper, ägaren är mån om miljön.
5 Ja
6 Nja, det är ett designhotell så köper ägaren in saker på resor. Kanske som ett komlpment.

TELEFONUNDERSÖKNING
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Sammanställning

Ja Nej Kanske Vet Ej Antal svarande
7 1 0 0 8
4 4 0 0 8
3 1 0 0 4
4 1 0 3 8
7 0 0 1 8
1 1 2 4 8

Ja Nej Kanske Vet Ej
88% 13% 0% 0%
50% 50% 0% 0%
75% 25% 0% 0%
50% 13% 0% 38%
88% 0% 0% 13%
13% 13% 25% 50%
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5 Connect Hotels Telefon 08 - 591 200 50
Hög kvalitet med lågt pris, Stockholm

Om Rum 1 3 olika, dubbel extre
2 Nej
3 Kunden kan göra det om den vill

Om Miljö 4 Nej
5 Ja
6 Ingen aning

6 Spar Hotel Telefon: 031 - 752 03 00
Billigare än samma standard på andra hotell. Göteborg

Om Rum 1 Ja, med stor och med två �0 sängar
2 Det går att göra och kunden får bestämma det själv
3

Om Miljö 4 Är med i "Gröna Nyckeln"
5 Ja
6 Vet inte

7 Euroway Hotel Telefon 031 - 58 07 50
Budgethotell, Göteborg

Om Rum 1 Nej samma rum som man kan flytta isär sängarna
2
3

Om Miljö 4 Vet inte
5 Nej det trodde hon inte
6 ska renovera, tror att det är relevant

8 Comfort Hotel Jönköping Telefon: Tel. 036 - 10 08 00
Budgethotell, Jönköping

Om Rum 1 Ja
2 Ja twein
3

Om Miljö 4 Ja vi är ISO-sertifierade
5 Ja
6 Vet inte, (har iaf ekologisk frukost)
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Sammanställning

Ja Nej Kanske Vet Ej Antal svarande
7 1 0 0 8
4 4 0 0 8
3 1 0 0 4
4 1 0 3 8
7 0 0 1 8
1 1 2 4 8

Ja Nej Kanske Vet Ej
88% 13% 0% 0%
50% 50% 0% 0%
75% 25% 0% 0%
50% 13% 0% 38%
88% 0% 0% 13%
13% 13% 25% 50%
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Moodboards

bilaga 4





Konceptvalsskisser

bilaga 5







bilaga 6

Data sheet 01/08-661-1 We reserve the right to make technical changes without prior notice.

eos modules

eos P214
High luminous flux  module – 2nd generation

Applications:
general lighting
effect and design lighting
emergency lighting
spotlights

Highlights:
high flux  module with 4 high-power LED
small CCT tolerance band 
compact design
excellent thermal management 
optional accessory: lens lens O214
integrated protection against reversed polarity

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Properties:
high-power LED in COB technology
colour temperature white: 
warm white (WW): 3,000 K, CRI 80
neutral white (NW): 4,200 K, CRI 80
daylight white (DL): 6,500 K, CRI 75
low thermal resistance Rth, j-hs < 2.5 K/W 
140° light distribution pattern, 
uniform illumination 
fixing: pre-mounted thermal conductive 
adhesive tape
connection method: supply wires AWG24, 200 mm
identification of polarity: + red / – black

•
•

•
•

•

•
•

Notes:
cooling required. For details please refer 
to page 2 
none of the components of the eos module 
(substrate, LED, electronic components etc.) may 
be exposed to tensile or compressive stresses
for further information on installation please refer 
to the brochure entitled “  installation 
instructions”

•

•

•

type article

number

colour colour temp.

K

light points 

per module

typ. luminous flux

lm

luminous intensity

cd

supply current

mA

power

W

ta

°C

tc

°C

packing

unit

all data for ta = 25 °C, tc = 40 °C, I = 350 mA

P214 WW warm 140° 89600358 warm white 3,000 4 164.0 41.0 350 4.8 -25 → +55 75 t.b.d.

P214 NW neutral 140° 89600359 neutral white 4,200 4 180.0 45.0 350 4.8 -25 → +55 75 t.b.d.

P214 DL daylight 140° 89600360 daylight white 6,500 4 240.0 60.0 350 4.8 -25 → +55 75 t.b.d.

all data for ta = 25 °C, tc = 40 °C, I = 700 mA

P214 DL daylight 140° 89600360 daylight white 6,500 4 400.0 100.0 700 9.6 -25 → +55 75 t.b.d.

20 ±0,5

20
±

0,
5

1,
55

±
0,

1

2,
0

±
0,

5

6,5 ±0,2

+

–

tc

RoHS

Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %

Exceeding the maximum operating current leads to an overload on the eos module. 

This may in turn result in a significant reduction in lifetime or even destruction of the eos module. 

Rth, j-hs = Thermal Resistance (Junction – Heat Sink)

If the maximum temperature limits are exceeded, the life of the module will be greatly reduced or the module may be damaged. 

The temperature of the eos module at the tc point in the thermally stable state by means of a temperature sensor or 

temperature-sensitive sticker (available for example from www.conrad.com, www.rs-components.com) as per EN60598-1. 

For the precise position of the tc point see the above diagram. For details please refer to page 2.

Typical luminous intensity for 0° central view. For details please refer to page 3.

CCT corresponding colour temperature and tolerances. For details please refer to page 4.



Data sheet 01/08-661-1 We reserve the right to make technical changes without prior notice.

Absolute maximum ratings eos P214 *

eos P214

eos modules

Parameter  Value

storage temperature, ts  -25 → +80 °C

ambient temperature, ta  -25 → +80 °C

max. reference point temperature, tc  +100 °C

max. junction temperature tj  +125 °C

max. forward current If  1000 mA

forward voltage Uf (700 mA)  3.0 → 3.8V

L

N
350/700 mA–

+ +

–

00xx K350
00xx K700

eos P214, 700 mA
ta tc Rth, hs-a heat sink surface

25 °C 75 °C 5 K/W 145 cm²

35 °C 75 °C 4 K/W 186 cm²

45 °C 75 °C 3 K/W 260 cm²

55 °C 75 °C 2 K/W 433 cm²

eos P214, 350 mA
ta tc Rth, hs-a heat sink surface

25 °C 75 °C 10 K/W 65 cm²

35 °C 75 °C 8 K/W 82 cm²

45 °C 75 °C 6 K/W 111 cm²

55 °C 75 °C 4 K/W 174 cm²

For eos P214 a max. tc temperature of 75 °C is recommended in order to 
achieve an optimum between heat sink requirements, light output and life time.

Compliance with the maximum permissible reference temperature at the tc point 
must be checked under operating conditions in a thermally stable state. The 
maximum value must be determined under worst-case conditions for the relevant 
application.

Mounting instruction

eos modules from TridonicAtco which have to be installed on a heat 
sink are equipped as standard with thermally conductive adhesive tape on 
the back of the pc board.

These  products must be installed with this adhesive tape. To 
ensure permanent adhesion the fixing/cooling surface must be cleaned 
before installing the  modules to remove all dirt, dust and grease.

For further information please refer to to the brochure entitled 
“  installation instructions”. 

Thermal design and heat sink

The rated life of  products depends to a large extent on the temperature. If 
the permissible temperature limits are exceeded, the life of the eos module 
will be greatly reduced or the eos module may be destroyed.

Therefore the eos P214 needs to be mounted onto a heat sink. However, 
it is allowed to operate the eos P214 without heat sink for a short period 
of time (30 seconds).

TridonicAtco’s excellent thermal design for the eos products provides the 
lowest thermal resistance and therefore allowing new compact designs without 
sacrificing quality, safety and life time.

tc point, ambient temperature ta, temperature and service life

The temperature at tc reference point is crucial for the light output and life time 
of a  product.
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If = 350 mA, tc = tj – 10 °C

If = 700 mA, tc = tj – 20 °C

If = LED forward current
tj = junction temperature

Relative light output vs. tc point

Notes
Values valid for: 
natural convection
heat sink material: aluminium ≥1 mm thick
Rth, hs-a = required thermal resistance of heat sink

Electrical supply/choice of converter

eos modules from TridonicAtco are not protected against overvoltages, 
overcurrents, overloads or short-circuit currents. Safe and reliable operation 
can only be guaranteed in conjunction with a converter which complies with the 
relevant standards. The use of  converters from TridonicAtco in combination 
with eos modules guarantees the necessary protection for safe and reliable 
operation.

If a converter other than TridonicAtco converter is used, it must provide the 
following protection:
• SELV
• Short-circuit protection
• Overload protection
• Overtemperature protection

eos P214 must be supplied by a constant current converter.
Operation with a constant voltage converter will lead to an irreversible 
damage of the module. The eos modules P214 are protected 
against reversed polarity.

Wiring example

eos P214 must be wired in series connection to the constant current converter 

converter 00xx K350/ converter 00xx K700. 

Recommended heat sink surface

* it is allowed to operate eos P214 without heat sink only for a short period of time 

(30 seconds).
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eos modules

eos P214

eos P214 140°: Light distribution Iv/Ivmax.

100% 80% 40% 0 10°20%60%

20%

40%

60%

80%

100%

20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

10°
20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

Iv/Ivmax.
Colour temperature

warm white (WW)

neutral white (NW)

daylight white (DL)

Ivmax. (cd) 350 mA

41.0

45.0

60.0

Optical characteristics eos P214

The optical design of the eos lens system ensures an optimum
of homogenity for the light distribution.
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eos modules

eos P214
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Corresponding colour temperatures and CIE coordinates

CIE coordinates: tolerance area

neutral white, 4,200 K
Cx Cy

tolerance area 0.3622 0.3545

0.3599 0.3621

0.3730 0.3809

0.3794 0.3791

0.3821 0.3711

0.3690 0.3523

daylight white, 6,500 K
Cx Cy

tolerance area 0.3074 0.3175

0.3055 0.3233

0.3141 0.3378

0.3186 0.3365

0.3205 0.3308

0.3119 0.3162

warm white, 3,000 K
Cx Cy

tolerance area 0.4309 0.3919

0.4288 0.4006

0.4421 0.4169

0.4491 0.4141

0.4510 0.4044

0.4386 0.3893
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Data sheet 01/08-663-2 We reserve the right to make technical changes without prior notice.

eos modules

eos P215
High luminous flux  module – 2nd generation

Applications:
general lighting
effect and design lighting
emergency lighting
spotlights

Highlights:
high flux  module with 9 high-power LED
small CCT tolerance band 
compact design
excellent thermal management 
integrated protection against reversed polarity

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Properties:
high-power LED in COB technology
colour temperature white: 
warm white (WW): 3,000 K, CRI 80
neutral white (NW): 4,200 K, CRI 80
daylight white (DL): 6,500 K, CRI 75
low thermal resistance Rth, j-hs < 1.2 K/W 
140° light distribution pattern, 
uniform illumination 
fixing: pre-mounted thermal conductive 
adhesive tape
connection method: supply wires AWG24, 200 mm
identification of polarity: + red / – black

•
•

•
•

•

•
•

Notes:
cooling required. For details please refer 
to page 2 
none of the components of the eos module 
(substrate, LED, electronic components etc.) may 
be exposed to tensile or compressive stresses
for further information on installation please refer 
to the brochure entitled “  installation 
instructions”

•

•

•

type article

number

colour colour temp.

K

light points 

per module

typ. luminous flux

lm

luminous intensity

cd

supply current

mA

power

W

ta

°C

tc

°C

packing

unit

all data for ta = 25 °C, tc = 40 °C, I = 350 mA

P215 WW warm 140° 89600361 warm white 3,000 9 370.0 41.0 350 10.8 -25 → +55 75 t.b.d.

P215 NW neutral 140° 89600362 neutral white 4,200 9 405.0 45.0 350 10.8 -25 → +55 75 t.b.d.

P215 DL daylight 140° 89600363 daylight white 6,500 9 540.0 60.0 350 10.8 -25 → +55 75 t.b.d.

all data for ta = 25 °C, tc = 40 °C, I = 700 mA

P215 DL daylight 140° 89600363 daylight white 6,500 9 900.0 100.0 700 21.6 -25 → +55 75 t.b.d.
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±
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±
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+

–

tc
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Tolerance range for optical and electrical data: ±15 %

Exceeding the maximum operating current leads to an overload on the eos module. 

This may in turn result in a significant reduction in lifetime or even destruction of the eos module. 

Rth, j-hs = Thermal Resistance (Junction – Heat Sink)

If the maximum temperature limits are exceeded, the life of the module will be greatly reduced or the module may be damaged. 

The temperature of the eos module at the tc point in the thermally stable state by means of a temperature sensor or 

temperature-sensitive sticker (available for example from www.conrad.com, www.rs-components.com) as per EN60598-1. 

For the precise position of the tc point see the above diagram. For details please refer to page 2.

Typical luminous intensity for 0° central view. For details please refer to page 3.

CCT corresponding colour temperature and tolerances. For details please refer to page 4.
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Absolute maximum ratings eos P215 *

eos P215

eos modules

Parameter  Value

storage temperature, ts  -25 → +80 °C

ambient temperature, ta  -25 → +80 °C

max. reference point temperature, tc  +100 °C

max. junction temperature tj  +125 °C

max. forward current If  1000 mA

forward voltage Uf (700 mA)  27.0 → 34.2V

eos P215, 700 mA
ta tc Rth, hs-a heat sink surface

25 °C 75 °C 2.0 K/W 326 cm²

35 °C 75 °C 1.6 K/W 419 cm²

45 °C 75 °C 1.1 K/W 586 cm²

55 °C 75 °C 0.7 K/W active cooling necessary

eos P215, 350 mA
ta tc Rth, hs-a heat sink surface

25 °C 75 °C 4.6 K/W 145 cm²

35 °C 75 °C 3.6 K/W 184 cm²

45 °C 75 °C 2.7 K/W 250 cm²

55 °C 75 °C 1.7 K/W 392 cm²

L

N
350/700 mA–

+ +

–

00xx K350
00xx K700

For eos P215 a max. tc temperature of 75 °C is recommended in order to 
achieve an optimum between heat sink requirements, light output and life time.

Compliance with the maximum permissible reference temperature at the tc point 
must be checked under operating conditions in a thermally stable state. The 
maximum value must be determined under worst-case conditions for the relevant 
application.

Mounting instruction

eos modules from TridonicAtco which have to be installed on a heat 
sink are equipped as standard with thermally conductive adhesive tape on 
the back of the pc board.

These  products must be installed with this adhesive tape. To 
ensure permanent adhesion the fixing/cooling surface must be cleaned 
before installing the  modules to remove all dirt, dust and grease.

For further information please refer to to the brochure entitled 
“  installation instructions”. 

Thermal design and heat sink

The rated life of  products depends to a large extent on the temperature. If 
the permissible temperature limits are exceeded, the life of the eos module 
will be greatly reduced or the eos module may be destroyed.

Therefore the eos P215 needs to be mounted onto a heat sink. However, 
it is allowed to operate the eos P215 without heat sink for a short period 
of time (30 seconds).

TridonicAtco’s excellent thermal design for the eos products provides the 
lowest thermal resistance and therefore allowing new compact designs without 
sacrificing quality, safety and life time.

tc point, ambient temperature ta, temperature and service life

The temperature at tc reference point is crucial for the light output and life time 
of a  product.
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If = 350 mA, tc = tj – 10 °C

If = 700 mA, tc = tj – 20 °C

If = LED forward current
tj = junction temperature

Relative light output vs. tc point

Notes
Values valid for: 
natural convection
heat sink material: aluminium ≥1 mm thick
Rth, hs-a = required thermal resistance of heat sink

Electrical supply/choice of converter

eos modules from TridonicAtco are not protected against overvoltages, 
overcurrents, overloads or short-circuit currents. Safe and reliable operation 
can only be guaranteed in conjunction with a converter which complies with the 
relevant standards. The use of  converters from TridonicAtco in combination 
with eos modules guarantees the necessary protection for safe and reliable 
operation.

If a converter other than TridonicAtco converter is used, it must provide the 
following protection:
• SELV
• Short-circuit protection
• Overload protection
• Overtemperature protection

eos P215 must be supplied by a constant current converter.
Operation with a constant voltage converter will lead to an irreversible 
damage of the module. The eos modules P215 are protected 
against reversed polarity.

Wiring example

eos P215 must be wired in series connection to the constant current converter 

converter 00xx K350/ converter 00xx K700. 

Recommended heat sink surface

* it is allowed to operate eos P215 without heat sink only for a short period of time 

(30 seconds).
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eos modules

eos P215

eos P215 140°: Light distribution Iv/Ivmax.

100% 80% 40% 0 10°20%60%

20%

40%

60%

80%

100%

20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

10°
20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

Iv/Ivmax.
Colour temperature

warm white (WW)

neutral white (NW)

daylight white (DL)

Ivmax. (cd) 350 mA

90

100

135

Optical characteristics eos P215

The optical design of the eos lens system ensures an optimum
of homogenity for the light distribution.
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eos modules

eos P215
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Corresponding colour temperatures and CIE coordinates

CIE coordinates: tolerance area

neutral white, 4,200 K
Cx Cy

tolerance area 0.3622 0.3545

0.3599 0.3621

0.3730 0.3809

0.3794 0.3791

0.3821 0.3711

0.3690 0.3523

daylight white, 6,500 K
Cx Cy

tolerance area 0.3074 0.3175

0.3055 0.3233

0.3141 0.3378

0.3186 0.3365

0.3205 0.3308

0.3119 0.3162

warm white, 3,000 K
Cx Cy

tolerance area 0.4309 0.3919

0.4288 0.4006

0.4421 0.4169

0.4491 0.4141

0.4510 0.4044

0.4386 0.3893
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Dimensions (mm) Flexible Id. and Strenghtness Scale Metals  
Strenghtness scale

external x internal Id. – – – = + ++ +++ Covering Spring

4,8 x 2,3 CF 4,8 B Brass Steel

5,5 x 2,6 CF 5,5 B Brass Steel

6,1 x 3,2 CF 6 B Stainless steel Stainless steel
6,1 x 3,2 CF 6 B Brass Steel

5,9 x 3 CF 6 BM Brass Steel

7,1 x 3,6 CF 7 B Brass Steel

7,8 x 4,4 CF 8 B Brass Steel
7,8 x 4,4 CF 8 B Steel Steel

7,9 x 4 CF 8 R Brass Steel

8,3 x 4,4 CF 8,5 B Brass Steel
8,3 x 4,4 CF 8,5 B Steel Steel
8,3 x 4,4 CF 8,5 B Aluminium Steel

8,3 x 4 CF 8,5 R Brass Steel
8,3 x 4 CF 8,5 R Steel Steel
8,3 x 4 CF 8,5 R Aluminium Steel

8,3 x 4,8 CF 8,5 S Brass Steel
8,3 x 4,8 CF 8,5 S Steel Steel
8,3 x 4,8 CF 8,5 S Aluminium Steel

9,8 x 5,3 CF 10 B Brass Steel
9,8 x 5,3 CF 10 B Steel Steel
9,8 x 5,3 CF 10 B Aluminium Steel

9,8 x 4,9 CF 10 R Brass Steel
9,8 x 4,9 CF 10 R Aluminium Steel
9,8 x 4,9 CF 10 R Steel Steel

9,8 x 5,9 CF 10 S Brass Steel

10,3 x 6,4 CF 10,5 S Aluminium Steel
10,3 x 6,4 CF 10,5 S Brass Steel
10,3 x 6,4 CF 10,5 S Steel Steel

10,8 x 5,2 CF 11 AV Brass Steel

10,7 x 6 CF 11 B Aluminium Steel
10,7 x 6 CF 11 B Brass Steel
10,7 x 6 CF 11 B Steel Steel

10,8 x 5,8 CF 11 R Brass Steel
10,8 x 5,8 CF 11 R Steel Steel
10,8 x 5,8 CF 11 R Aluminium Steel
10,8 x 5,8 CF 11 R Brass Stainless steel

10,7 x 6,2 CF 11 S Steel Steel

10,8 x 5,4 CF 11 V Steel Steel
10,8 x 5,4 CF 11 V Brass Steel
10,8 x 5,4 CF 11 V Aluminium Steel

11,3 x 6,4 CF 11,5 B Steel Steel
11,3 x 6,4 CF 11,5 B Aluminium Steel
11,3 x 6,4 CF 11,5 B Brass Steel

11,4 x 5,8 CF 11,5 R Brass Steel
11,4 x 5,8 CF 11,5 R Steel Steel

11,8 x 6,2 CF 12 B Steel Steel
11,8 x 6,2 CF 12 B Aluminium Steel
11,8 x 6,2 CF 12 B Brass Steel

11,8 x 6,8 CF 12 S Brass Steel
11,8 x 6,8 CF 12 S Steel Steel
11,8 x 6,8 CF 12 S Aluminium Steel

FLEXIBLE TUBES - Id. and Characteristics carniaflex



Dimensions (mm) Flexible Id. and Strenghtness Scale Metals  
Strenghtness scale

external x internal Id. – – – = + ++ +++ Covering Spring

12,2 x 6,6 CF 12,5 B Aluminium Steel

12,7 x 6,6 CF 13 B Aluminium Stainless steel
12,7 x 6,6 CF 13 B Brass Steel
12,7 x 6,6 CF 13 B Steel Steel

12,7 x 6,6 CF 13 B Aluminium Steel

12,7 x 6,2 CF 13 R Aluminium Steel
12,7 x 6,2 CF 13 R Steel Steel
12,7 x 6,2 CF 13 R Brass Steel

12,7 x 7,2 CF 13 S Brass Steel
12,7 x 7,2 CF 13 S Aluminium Steel

13,2 x 6,7 CF 13,5 R Brass Steel

13,2 x 7,7 CF 13,5 S Brass Steel

13,8 x 7,6 CF 14 B Aluminium Steel
13,8 x 7,6 CF 14 B Steel Steel
13,8 x 7,6 CF 14 B Brass Steel

13,8 x 7,2 CF 14 R Brass Steel
13,8 x 7,2 CF 14 R Steel Steel

14,8 x 8,2 CF 15 B Aluminium Steel
14,8 x 8,2 CF 15 B Brass Stainless steel
14,8 x 8,2 CF 15 B Steel Steel
14,8 x 8,2 CF 15 B Brass Steel

14,8 x 7,2 CF 15 R Aluminium Steel
14,8 x 7,2 CF 15 R Brass Steel
14,8 x 7,2 CF 15 R Steel Steel

14,6 x 7,4 CF 15 W Brass Steel

15,8 x 9,2 CF 16 B Steel Steel

17,8 x 10,2 CF 18 B Steel Steel
17,8 x 10,2 CF 18 B Brass Steel

18 x 10,2 CF 18 B Brass Stainless steel

17,8 x 9,2 CF 18 R Steel Steel
17,8 x 9,2 CF 18 R Brass Steel

FLEXIBLE TUBES - Id. and Characteristics carniaflex









Hålfastighetsberäkning Bockad plåt

Massa (g) 1098,79
P (N) 10,79
P1(N) 10,72
l (mm) 92,00
α 0,68
β 0,32
b(mm) 25,00
h(mm) 3,00
I 56,25
E (N/mm2) 208,00

δ(α) 5,54
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Länkarna, vredet, kanten på kupan, 
USBn och bottenplattan har en eller två 
accentfärger.

Kanten på kupan, USBn och vredet har 
en accentfärg.

Förslag på övriga färgsättningar.

Variationer på färgsättning

bilaga 12



Variationer på färgkombinationer

BASFÄRG svart ACCENTFÄRG
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Helfärgade lampor


