
Halogen- og glødepærer Sparepærer  og LED

15 watt 125-140 lm

25 watt 230-250 lm

40 watt 430-470 lm

60 watt 740-810 lm

75 watt 970-1.060 lm

100 watt 1.400-1.520 lm

Halogenspot LED 12 V LED 230 V

20 watt 180-210  lm 100-110 lm

25 watt 240-255  lm 140-150 lm

35 watt 340-350  lm 225-235 lm

50 watt 620-630  lm 340-350 lm

75 watt - 570-580 lm

Tjek først, hvilken lysstyrke din gamle pære har. På gamle pærer (halo-
gen- og glødepærer) angiver man lysstyrken i watt. Nye pærer (LED- og 
sparepærer) bruger derimod meget mindre energi. Derfor anvendes 
lumen (lm), som angiver den samlede mængde lys, en pære udsender.  

Aflever altid dine udtjente pærer, 
lysstofrør og lamper med ind-

byggede pærer på genbrugsstationen i 
de beholdere, der er beregnet til pærer. 
De skal ikke i containeren til glasgenbrug 
eller i småt brændbart.

Lysguiden
Brug appen Lysguiden, og få hurtig 

hjælp til at vælge den rigtige pære. Hent 
Lysguiden i Google Play og App Store. 

Ring, skriv, spørg! 
Er du i tvivl om, hvordan du kan spare 
energi? Vi giver gode råd om energi og 
kan hjælpe dig videre, hvis du har brug 
for mere rådgivning. Rådgivningen er 
målrettet private husstande og er gratis.

1 Gå efter en LED-pære med 
energimærke A+ eller bedre, 
når du køber ny pære. LED-
pærer bruger fire til fem gange 
mindre strøm end glødepærer og 
halogener og holder fem gange 
så lang tid. Det betyder, at du kan 
spare over 1.000,- i pærens levetid 
ved at skifte.

2 Vær sikker på, at lysstyrken (målt 
i lumen) passer til dit formål. Se 
oversigten ’Farvel watt – Goddag 
lumen’ 

3 Hvis du ønsker et varmt lys som 
halogenpærens, skal du vælge en 
farvetemperatur på 2.700-3.300 
Kelvin. Ønsker du et mere neutralt 
hvidt lys, skal du vælge 3.300-5.000 
Kelvin. 
 

4 Skal pæren kunne dæmpes, så se 
på emballagen, om den kan dette. 
Selvom en pære kan dæmpes, er 
det ikke sikkert, at den passer til din 
dæmper. Spørg din forhandler eller 
elektriker om hjælp.

5 Tjek både soklen og pærens 
dimensioner, så du er sikker på, at 
den nye pære passer til din lampe.

Gode råd til dig, der skal skifte pæreFarvel watt – Goddag lumen
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LED-pære

Hvilken pære kan du skifte til? Sådan læser du emballagen (udvalgte oplysninger)

Spar 3.000 kr. på  
elregningen over 10 år 

ved at skifte fem 50 watt 
halogenspots med  

A+-LED-pærer 

Spar 300 kr. på  
elregningen over 10 år ved 

at skifte fem sparepærer 
med A+-LED-pærer 

+ Lavt energiforbrug
+ Meget lang levetid
+ Lyser omgående
+ Fås med god farvegengivelse
÷ Dyrere i indkøb – men billigst i længden

LED 
Energiklasse A+- A++

Halogenglødepære  
Energiklasse C, D

Fordele og ulemper ved  
de energieffektive pærer

12 V halogenspot  
Energiklasse C

Almindelig  
glødepære 
Energiklasse E - G

230 V halogenstift  
Energiklasse D

+ Lavt energiforbrug
+ Lang levetid
+ Billig i indkøb
÷ Kan have lang opvarmningstid
÷ Kan indeholde kviksølv

+ Lavt energiforbrug
+ Meget lang levetid
+ Lyser omgående
+ Fås med god farvegengivelse
÷ Dyrere i indkøb – men billigst i længden

+ Lavt energiforbrug og lang levetid
+ Lyser omgående
+ Fås med god farvegengivelse
÷ Dyrere i indkøb – men billigst i længden
÷ Kontroller, at størrelsen passer til dit armatur

+ Lavt energiforbrug
+ Meget lang levetid
+ Lyser omgående
+ Fås med god farvegengivelse
÷ Dyrere i indkøb – men billigst i længden

+ Lavt energiforbrug
+ Meget lang levetid
+ Lyser omgående
+ Fås med god farvegengivelse
÷ Dyrere i indkøb – men billigst i længden

+ Lavt energiforbrug
+ Meget lang levetid
+ Lyser omgående
+ Fås med god farvegengivelse
÷ Dyrere i indkøb – men billigst i længden

230 V halogenspot  
Energiklasse C

... kan med fordel udskiftes med  
disse energieffektive pærer

12 V LED-spot 
Energiklasse A+- A++

LED 
Energiklasse A+- A++

Sparepærer  
Energiklasse A  
eller bedre

230 V LED 
Energiklasse A+- A++

230 V LED-spot 
Energiklasse A+- A++

LED 
Energiklasse A+- A++

Disse pærer ...

Halogenglødepære  
Energiklasse C, D

Almindelig  
glødepære 
Energiklasse E - G

Energimærket 
Angiver, hvilket energimærke pæren har.  

A++ bruger mindst energi.

Energiforbrug 
Viser energiforbruget på et år baseret på,  

at pæren er tændt i cirka tre timer om dagen.  
Gang energiforbruget med 2 kr./kWh, så ved du, hvad 

pæren koster på din elregning om året i kroner. 

Watt 
Angiver pærens effekt. På de nye og mere effektive 

lyskilder skal du gå efter lumen og ikke watt.

Lumen (lm) 
Den samlede mængde synligt lys, en lyskilde  

udsender. Jo flere lumen, jo kraftigere lys.

Dimensioner 
Viser målene på pæren, så du kan  

sikre dig, at pæren passer i lampen.

Kelvin (K) 
Lysets farvetemperatur. Jo højere værdi,  

jo koldere bliver lysets farve.

.

Ra-værdi (CRI) 
Angiver pærens evne til at gengive farver naturtro. 
Dagslys har en Ra-værdi på 100. EU stiller krav til, at 
pærer minimum skal have en farvegengivelse på 80 Ra. 
Det betyder, at pærer på markedet generelt har en god 
farvegengivelse. 

Levetid 
Angiver, hvor længe lyskilden lever målt i timer (h)  
eller år (years), når pæren bruges 1.000 timer om  
året eller cirka tre timer om dagen. Står der 10.000  
timer på emballagen, er det ensbetydende med en  
levetid på 10 år.

Dæmpning 
Angiver, hvis lyskilden ikke kan dæmpes. Bemærk, at 
selvom en pære kan dæmpes, passer den ikke altid  
til din dæmper. Spørg din forhandler eller elektriker.

Sokkel 
Angiver, hvilken type sokkel pæren har.

Holdbarhed 
Fortæller, hvor mange tænd og sluk pæren kan holde til.

Eksemplerne er beregnet på forbrug  
over 10 år og til en elpris på 2 kr./kWh.

Udskift fem 40 watt  
halogenglødepærer 
med A+-LED-pærer,  

og spar 2.400 kr.  
på elregningen  

over 10 år
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230 V halogenspot  
Energiklasse C

... kan med fordel udskiftes med  
disse energieffektive pærer

12 V LED-spot 
Energiklasse A+- A++

LED 
Energiklasse A+- A++

Sparepærer  
Energiklasse A  
eller bedre

230 V LED 
Energiklasse A+- A++

230 V LED-spot 
Energiklasse A+- A++

LED 
Energiklasse A+- A++

Disse pærer ...

Halogenglødepære  
Energiklasse C, D

Almindelig  
glødepære 
Energiklasse E - G

Energimærket 
Angiver, hvilket energimærke pæren har.  

A++ bruger mindst energi.

Energiforbrug 
Viser energiforbruget på et år baseret på,  

at pæren er tændt i cirka tre timer om dagen.  
Gang energiforbruget med 2 kr./kWh, så ved du, hvad 

pæren koster på din elregning om året i kroner. 

Watt 
Angiver pærens effekt. På de nye og mere effektive 

lyskilder skal du gå efter lumen og ikke watt.

Lumen (lm) 
Den samlede mængde synligt lys, en lyskilde  

udsender. Jo flere lumen, jo kraftigere lys.

Dimensioner 
Viser målene på pæren, så du kan  

sikre dig, at pæren passer i lampen.

Kelvin (K) 
Lysets farvetemperatur. Jo højere værdi,  

jo koldere bliver lysets farve.

.

Ra-værdi (CRI) 
Angiver pærens evne til at gengive farver naturtro. 
Dagslys har en Ra-værdi på 100. EU stiller krav til, at 
pærer minimum skal have en farvegengivelse på 80 Ra. 
Det betyder, at pærer på markedet generelt har en god 
farvegengivelse. 

Levetid 
Angiver, hvor længe lyskilden lever målt i timer (h)  
eller år (years), når pæren bruges 1.000 timer om  
året eller cirka tre timer om dagen. Står der 10.000  
timer på emballagen, er det ensbetydende med en  
levetid på 10 år.

Dæmpning 
Angiver, hvis lyskilden ikke kan dæmpes. Bemærk, at 
selvom en pære kan dæmpes, passer den ikke altid  
til din dæmper. Spørg din forhandler eller elektriker.

Sokkel 
Angiver, hvilken type sokkel pæren har.

Holdbarhed 
Fortæller, hvor mange tænd og sluk pæren kan holde til.

Eksemplerne er beregnet på forbrug  
over 10 år og til en elpris på 2 kr./kWh.

Udskift fem 40 watt  
halogenglødepærer 
med A+-LED-pærer,  

og spar 2.400 kr.  
på elregningen  

over 10 år



Halogen- og glødepærer Sparepærer  og LED

15 watt 125-140 lm

25 watt 230-250 lm

40 watt 430-470 lm

60 watt 740-810 lm

75 watt 970-1.060 lm

100 watt 1.400-1.520 lm

Halogenspot LED 12 V LED 230 V

20 watt 180-210  lm 100-110 lm

25 watt 240-255  lm 140-150 lm

35 watt 340-350  lm 225-235 lm

50 watt 620-630  lm 340-350 lm

75 watt - 570-580 lm

Tjek først, hvilken lysstyrke din gamle pære har. På gamle pærer (halo-
gen- og glødepærer) angiver man lysstyrken i watt. Nye pærer (LED- og 
sparepærer) bruger derimod meget mindre energi. Derfor anvendes 
lumen (lm), som angiver den samlede mængde lys, en pære udsender.  

Aflever altid dine udtjente pærer, 
lysstofrør og lamper med ind-

byggede pærer på genbrugsstationen i 
de beholdere, der er beregnet til pærer. 
De skal ikke i containeren til glasgenbrug 
eller i småt brændbart.

Lysguiden
Brug appen Lysguiden, og få hurtig 

hjælp til at vælge den rigtige pære. Hent 
Lysguiden i Google Play og App Store. 

Ring, skriv, spørg! 
Er du i tvivl om, hvordan du kan spare 
energi? Vi giver gode råd om energi og 
kan hjælpe dig videre, hvis du har brug 
for mere rådgivning. Rådgivningen er 
målrettet private husstande og er gratis.

1 Gå efter en LED-pære med 
energimærke A+ eller bedre, 
når du køber ny pære. LED-
pærer bruger fire til fem gange 
mindre strøm end glødepærer og 
halogener og holder fem gange 
så lang tid. Det betyder, at du kan 
spare over 1.000,- i pærens levetid 
ved at skifte.

2 Vær sikker på, at lysstyrken (målt 
i lumen) passer til dit formål. Se 
oversigten ’Farvel watt – Goddag 
lumen’ 

3 Hvis du ønsker et varmt lys som 
halogenpærens, skal du vælge en 
farvetemperatur på 2.700-3.300 
Kelvin. Ønsker du et mere neutralt 
hvidt lys, skal du vælge 3.300-5.000 
Kelvin. 
 

4 Skal pæren kunne dæmpes, så se 
på emballagen, om den kan dette. 
Selvom en pære kan dæmpes, er 
det ikke sikkert, at den passer til din 
dæmper. Spørg din forhandler eller 
elektriker om hjælp.

5 Tjek både soklen og pærens 
dimensioner, så du er sikker på, at 
den nye pære passer til din lampe.

Gode råd til dig, der skal skifte pæreFarvel watt – Goddag lumen
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