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Utbildning

LED ljus, mer än bara ledljus?
Alingsås den 20 oktober, 2010

I takt med att glödlampor försvinner dyker det upp LED baserade alternativ, speciellt för att ersätta spotlights och
glödlampor med lägre ljusstyrka.
För andra året i följd arrangerar SP en temadag om den framväxande lysdiodsbaserade belysningen, med inriktning på vad som erbjuds vanliga konsumenter. Det blir en heldag med presentationer av tillverkare, användare och
framtidsvisionärer, och med möjlighet att se och diskutera befintliga produkter på marknaden.

Lights in Alingsås kvällen innan
Vi håller till på Grand i Alingsås onsdag den 20 oktober och prickar därmed in den årliga utställningen ”Lights in
Alingsås”. För deltagare som kommer kvällen innan har vi förbokat ett antal rum på Grand, och erbjuder en rundvisning av stadens ljussättning med egen guide.

Innehåll
I takt med att glödlampor försvinner dyker det upp LED baserade alternativ, speciellt för att ersätta spotlights och
glödlampor med lägre ljusstyrka. Lamporna är dyra, eller ännu dyrare, men är de ändå värda priset? Och ska man
köpa nu, eller vänta? Vad väntar runt hörnet? Lägre priser eller bättre lampor?

		

Mer information på www.sp.se/conf

Program >>

Rundvandring:
Tisdag den 19 oktober
18.30 – 19.45

Ljusvandring i Alingsås (antalet deltagare är begränsat, först till kvarn)

19.45 – sent

Välkomstreception

Program för temadag:
Onsdag den 20 oktober
09.30		

Kaffe och registrering

09.50 		

Välkommen

10.00 		
		

”SSLs for general Lighting; state of art, capacities and limitations.” Georges Zissis, 		
Université de Toulouse-LAPLACE, Frankrike

10.30 		
		

”Utveckling av lins-optik för ljusstyrning från LED-armaturer”, Nils Svendenius,
Jönköpings Högskola

11.00 		
		

”Lågenergiljus i Europa och hårdare märkningskrav” Peter Bennich,
Energimyndigheten

11.30 		

lunch+ diskussioner + utställare

13.00		
		

”Ljusdesign - LED som hjälpmedel för kreativa ljussättningar”
Niklas Ödmann, Black Ljusdesign

13.45 		
		

”LED-lampor för hem och professionellt bruk – vart står vi idag och vad kommer
imorgon” Viktor Olsson, Philips

14.15 		
		

”LED som ersättning för glödlampor, men får vi det ljus vi önskar?”
Per Olof Hedekvist, SP

14.45 		

Kaffe + diskussioner + utställare

15.30 		

Erfarenheter från upphandling av nya LED-produkter, TBD

16.00 		

Erfarenheter från LED ljus i flerbostadshus, TBD

16.30 		

Mätteknik för LED belysning, Stefan Källberg, SP

17.00 		

Avslut + möjlighet till diskussioner + utställare

Allmän information
Plats		

First Hotel Grand, Alingsås

Kursavgift

1 000 kronor (exkl moms).
Deltagande i rundturen på kvällen den 19 oktober kostar 100 kr extra,
och den följs av en kvällsmottagning.

Anmälan
		
		
		

via SPs hemsida www.sp.se/conf eller till
Anna Axelsson, SP Box 857, 501 15 BORÅS.
Telefon: 010-516 54 72
E-post: anna.axelsson@sp.se

Anmälan på SPs hemsida www.sp.se/conf

