Dømir um sparingar við at leggja um til LED.
Við einari umlegging til LED ber til at spara umleið 65 % av el kostnaðinum.
Dømir um árligar el-kostnaðir pr vanlig ljósrør (150 cm / 58 watt) eru:
Skrivstova:
Á einari skrivstovu, har ljósið er tendrað 8 tímar um dagin, 220 dagar árliga, er streym nýtslu kostnaðurin kr. 188,76 pr.
vanligt ljósrør um árið.
Um henda sama skrivstova hevði valt at nýtt LED loysnina frá Ledlux, høvdu teir einans goldið kr. 62,92 pr LEDljósrør, um árið. Samstundis hevði skrivstovan minkað um Co2 útlátið við uml. 38 kg. pr. ljósrør pr. ár.
Handil:
Í einum handli, har ljósið er tendrað 14 tímar um dagin, 320 dagar árliga, er streymnýtslukostnaðurin kr. 495,49 pr.
vanligt ljósrør um árið.
Um hesin sami handil hevði valt at nýtt LED loysnina frá Ledlux, høvdu teir einans goldið kr. 165,16 pr. rør, um árið.
Samstundis hevði handilin minkað um Co2 útlátið við uml. 48 kg. pr. ljósrør pr. ár.
Tunnil:
Í einum tunnli har ljósið er tendrað 24 tímar um dagin, 365 dagar árliga er streym nýtslu kostnaðurin kr. 939,51 pr.
vanligt ljósrør um árið.
Við einum LED røri av sama slagi er prísurin kr. 313,17 pr. rør, um árið. Samstundis hevði tunnilin minkað um Co2
útlátið við uml. 185 kg. pr. ljósrør pr. ár.
Útrokningarnar eru gjørdar eftir hesum leisti:
Eitt rør, 150 cm til longdar, 58 w brúkar umleið 75 w íroknað glimtendrara og spolanýtslu, vísa mátingar vit hava gjørt
á Brandstøðini í Havn.
Sparingarnar eru einans bygdar á sjálva el-nýtsluna, og ikki á tað, ið verður spart við at sleppa undan at skifta
glimtendrara, spola og tað at led rørini halda umleið 2 ferðir so leingi.
1 stk. 75 watt rør (150 cm. til longdar), sum er tendrað 14 tímar um dagin, 320 dagar um árið kostar, við einum kilowatt
prísi pr. tíma sum er 1,43 kr:
(75 x 14 x 320) / 1000 x 1,43 = 939,51 kr. Við einum LED røri hevði prísurin verið 313,17 kr. árliga.
Ledlux selur rør ið eru 120 cm til longdar og bæði einkult og dupult LED-armatur.
Um tú vil gera eina bíligari íløgu kunnu vit eisini bjóða tær Kombirør. Kombirør minka nýtsluna við 50%, umframt at
livitíðin er væl longri, samanborið við vanlig rør. Livitíðin á Kombirørum er uml 25-30.000 tímar.
Ynskir tú nærri útgreiningar, útrokningar, tilfar ella annað er tú vælkomin at seta teg í samband við okkum á Ledlux,
umvegis telefon, mail ella tú støkkur inn á gólvið.

