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Formáli 

Höfundur starfar sem rafvirki í háspennuhluta rafveitu Alcoa Fjarðaáls og var verkefnið valið 

að höfðu samráði við yfimenn höfundar. 

 

Sérstakar þakkir hljóta Örvar Ármannsson og Rósa Dögg Þorsteinsdóttir.  

Einnig vill höfundur þakka Sigurði Friðriki Jónssyni, Jóni Garðari Helgasyni, Högna Páli 

Harðarsyni, Ásgrími Sigurðssyni, Maríu Ósk Kristmundsdóttur og samstarfsmönnum 

höfundar í rafveitu Alcoa Fjarðaáls. 

 

Fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið vill höfundar þakka sérstaklega unnusta 

sínum Þorgrími Jóhanni Halldórssyni, dóttur sinni Dalrúnu Ingu Moritz Þorgrímsdóttur, 

foreldrum sínum Hjörvari Moritz Sigurjónssyni og Sigrúnu Júlíu Geirsdóttur og samnemanda 

Daða Jónssyni sem höfundur er svo einstaklega lánsamur að hafa kynnst í gegnum námið. 

 

Verkefnið er tileinkað fyrrum rafvirkjameistara, samstarfsfélaga og fyrst og fremst góðum 

vini Kjartani Sigurgeirssyni sem lést fyrir aldur fram 28. apríl 2017 og er sárt saknað. 
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Inngangur 

Samkvæmt starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls þá ber fyrirtækinu að leitast við að nota bestu 

fáanlegu tækni (Best Available Technology, BAT) við framleiðslu á áli og í öllum stoðkerfum 

framleiðslunnar. Í samræmi við þetta hefur verið ákveðið að innleiða staðalinn ISO 

50001:2018 Energy management systems - Requirements with guidance for use fyrir 

orkustjórnkerfi. 

Verkefnið felst í því að kanna hvaða umbóta þörf er á til að það sé mögulegt, hvaða 

orkumælingar eru nauðsynlegar með áherslu á raforku og hvaða tækifæri eru í orkusparnaði 

með tilliti til endurnýjunar á lömpum á framleiðslusvæðum verksmiðjunnar.  
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ISO 50001:2018 Energy management systems  

ISO 50001 er alþjóðlegur staðall um orkustjórnun.  Hann inniheldur kröfur um 

orkustjórnkerfi, sem hjálpar fyrirtækjum að innleiða orkustjórnun og beina athyglinni að 

þeim svæðum sem hafa mesta orkunotkun. Hann er þróaður til að hjálpa fyrirtækjum að 

spara orku, setja upp ferli og kerfi, sem gerir fyrirtækið orkunýtnara – orkusparnaður. 

Fyrirtækin spara orku, stuðla að minni umhverfisáhrifum/- kolefnisfótspori (Staðlaráð 

Íslands, 2011). 

 

Til þess að einfalda í hverju orkunýtni felst þá hefur höfundur sett upp þennan svokallaða 

orkunýtnihring. Hann inniheldur þá þrjá helstu þætti sem hafa áhrif á orkunýtni sem eru 

orkusparnaður, orkustefna og orkurýni.  

 
Mynd 1 

Orkusparnaður: Orkusparnaður er í raun sú viðleitni að minnka það orkumagn sem notað er. 

Hægt er að ná fram orkusparnaði með betri orkunýtni þar sem sama niðurstaða fæst með 

minni orkuneyslu. Á heildina litið stuðlar orkusparnaður að fjárhagslegum sparnaði, betra 

umhverfi og auknu öryggi (Norðurál, e.d.).  

 

Orkustefna: Orkustefna þarf að svara því hvernig orkuþörf og orkuöryggi sé uppfyllt með 

ábyrgum hætti. 

 

Orkurýni: Orkurýni er greining á orkunotkun og neyslu á grundvelli mælinga og annara 

gagna. 



Háskólinn í Reykjavík  Bríet Ósk Moritz Hjörvarsdóttir 
Tækni- og verkfræðideild 
 

7 
 

En hvernig tengist ISO 50001 öðrum stöðlum sem búið er nú þegar að innleiða hjá Fjarðaáli? 

Staðallinn ISO 50001:2018 er settur upp á sama hátt og staðlarnir ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 og OHSAS 18001:2007 sem allir hafa fengið vottanir hjá Fjarðaáli. Þar sem búið 

er að innleiða þá staðla er nú þegar til gæðastjórnkerfi, umhverfisstjórnkerfi og 

öryggisstjórnkerfi sem falla saman undir eina skipulagsheild sem kallast einfaldlega 

Stjórnkerfi Fjarðaáls, og mun orkustjórnkerfið einnig falla þar undir. Þar sem þessir fjórir 

staðlar eru allir settir upp á sama hátt hafa þeir allir vissar sameiginlegar kröfur, sem 

auðveldar vinnuna á innleiðingu orkustjórnkerfisins til muna (María Ósk Kristmundsdóttir, 

2017). 

 

 

Ferlahandbók Fjarðaáls 
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GAP/BIL greining 

 

GAP/BIL greining felst í því að bera saman kröfur staðalsins ISO 50001 og núverandi 

stjórnkerfi Fjarðaáls og greina þannig hvaða skilyrði stjórnkerfið uppfyllir nú þegar og hvaða 

umbóta þörf er á til að hægt sé að uppfylla öll skilyrðin og þannig fá vottun á staðlinum. 

Ástæðan fyrir því að talað er um GAP/BIL greiningu er sú að verið er að greina bilið (analyse 

the gap) á milli staðalsins og stjórnkerfisins. 

 

En hvernig er það gert? Það er gert með því að fara vel yfir staðalinn og ákvað höfundur að 

best væri að þýða heiti allra kafla og undirkafla hans, þar sem staðallinn hefur ekki verið 

gefinn út á íslensku, til að auðvelda skilgreiningar á skilyrðum og hvort stjórnkerfið uppfylli 

þau. Greiningin hefur bæði verið sett upp í Excel töflu Vísað í viðauka: (GAP/BIL greining í 

töfluformi, viðauki A) og í samantekt hér seinna í þessum kafla. Fyrst eru tekin fyrir 

umfangsefni hvers kafla fyrir sig og síðan eru þau atriði tekin fyrir eitt af öðru og athugað 

hvort búið sé að skilgreina þau í núverandi kerfi eða hvort skilgreiningu vanti. 

 

ISO 50001 er uppsettur á þann hátt að kaflar 1-3 fjalla almennt um staðalinn, umfang hans, 

lagalegar kröfur, skilmála og skilgreiningar. Kaflar 4-10 eru leiðbeiningar við innleiðingu 

staðalsins þar sem umfjöllunarefnið eða kröfurnar eru tilteknar.  

 

Hér á eftir verða tekin fyrir umfjöllunarefni og kröfur kafla 4-10, hvort og hvernig Fjarðaál 

upfyllir þær og að lokum lagt til hvernig kröfur gætu verið uppfylltar, þ.e. hvernig bilið er 

brúað.  
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Kaflar 4-10 

Umfjöllunarefni/kröfur 

 

 

4. kafli: Samhengi skipulagsheildar 

Umfjöllun: Samhengi skipulagsheildarinnar, hagsmunaaðilar hennar, umfang og stjórnkerfið 

sjálft.  

 

Núverandi staða: Þar sem Fjarðaál hefur vottanir samkvæmt stöðlum ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 og OHSAS 18001:2007 hefur það uppfyllt kröfur fyrir hagsmunaaðila og 

samhengi skipulagsheildarinnar. 

  

Vantar (bil): Orkustjórnkerfið og umfang þess hefur ekki verið skilgreint. 

 

 

 

5. kafli: Forysta 

Umfjöllun: Forysta og skuldbinding, orkustefna og hlutverk, ábyrgð og völd innan 

skipulagsheildar. 

 

Núverandi staða: Þar sem Fjarðaál hefur vottanir samkvæmt stöðlum ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 og OHSAS 18001:2007 þá hefur það uppfyllt kröfur fyrir forystu og 

skuldbindingu, hlutverk, ábyrgð og völd innan skipulagsheildar ásamt gæðastefnu, 

umhverfisstefnu og öryggisstefnu. 

 

Vantar (bil): Orkustefna hefur ekki verið skilgreind. 
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6. kafli: Skipulagning 

Umfjöllun: Skipulagning, aðgerðir til þess að takast á við áhættu og tækifæri, markmið í 

orkumálum og hvernig þeim er náð, rýni markmiða og orkustefnu, vísar fyrir orkunýtni, 

grunnlína orkunotkunar og áætlun um söfnun gagna um orkunotkun.  

 

Núverandi staða: Þar sem Fjarðaál hefur vottanir samkvæmt stöðlum ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 og OHSAS 18001:2007 þá hefur það skilgreint aðgerðir til þess að takast á við 

áhættu og tækifæri. 

 

Vantar (bil): Orkumarkmið hafa ekki verið skilgreind og ekki hvernig hægt er að ná þeim, 

ekki er skilgreind rýni markmið og orkustefnu, vísa fyrir orkunýtni vantar, ekki er skilgreind 

grunnlína orkunotkunar og ekki er til áætlun um söfnun gagna um orkunotkun. 

 

7. kafli: Stuðningur 

Umfjöllun: Stuðningur, auðlindir, hæfni, vitund, upplýsingagjöf og skjalfestar upplýsingar. 

 

Núverandi staða: Fjarðaál hefur vottanir samkvæmt stöðlum ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 og OHSAS 18001:2007, sambærileg skilyrði í ISO 50001:2018. 

 

Vantar (bil):  Engin sýnileg vöntun. 

 

8. kafli: Rekstur 

Umfjöllun: Rekstur, rekstrarskipulag og stýring, hönnun og innkaup. 

Núverandi staða: Fjarðaál hefur vottanir samkvæmt stöðlum ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 og OHSAS 18001:2007, sambærileg skilyrði í ISO 50001:2018. 

 

Vantar (bil):  Engin sýnileg vöntun. 
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9. kafli:  Mat á frammistöðu 

Umfjöllun: Mat á frammistöðu, vöktun, mælingar, greiningar og mat, innri úttektir og rýni 

stjórnenda. 

  

Núverandi staða:  Fjarðaál hefur uppfyllt þessi atriði gagnvart gæðastjórnkerfi, 

umhverfisstjórnkerfi og öryggisstjórnkerfi. 

 

Vantar (bil):  Ekki lokið gagnvart orkustjórnkerfi. 

 

10. kafli: Umbætur 

Umfjöllun: Umbætur og stöðugar umbætur. 

  

Núverandi staða:  Fjarðaál hefur vottanir samkvæmt stöðlum ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 og OHSAS 18001:2007. 

 

Vantar (bil):  Engin sýnileg vöntun. 
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Raforka 

Hjá Alcoa Fjarðaáli er fylgst nákvæmlega með heildarraforkunotkun allrar verksmiðjunnar 

enda eru viðskipti við orkusala þess háttar að greitt er samkvæmt mælirröð raforku sem nær 

til heildarmælingar raforkunotkunar fyrir hvern einstakan klukkutíma allt árið um kring. Í 

raforkuskýrlsu fyrir hvern mánuð er svo skoðuð skipting þessarar raforku milli annarsvegar 

raforkunotkunar í rafgreiningu og raforkunotkunar í öðrum kerfum verksmiðjunnar svo sem 

skautsmiðju, steypuskála og stoðkerfum.  

Núverandi mánaðarskýrsla um raforkunotkun uppfyllir væntanlega að miklu leyti ákvæði ISO 

50001 staðalsins. Þó er meira niðurbrot raforkunotkunar nauðsynlegt, t.d. ef fylgjast á með 

raforkunotkun við lýsingu og hvernig breytingar á orkunotkun ljósgjafa hafa áhrif á 

orkunotkun í lýsingu almennt. Einnig þarf að fylgjast með raforkunotkun alls búnaðar ef það 

á að kortleggja hvernig breytingar á búnaði m.t.t. betri orkunýtingar skila sér í mælanlegum 

gildum. 

Það væri of viðamikið verkefni fyrir höfund þessa verkefnis að kafa ofan í núverandi skýrslu 

um raforkunotkun og að hversu miklu leyti hún uppfyllir ISO 50001 staðalsins. Einnig er 

þetta talsvert háð því hver stefnumörkunin er varðandi mælingu og skýrslugjöf varðandi 

raforkunotkun en eins og fram hefur komið þá liggur þessi stefnumörkun ekki fyrir (Örvar 

Ármannsson, munnleg heimild, viðtal, 26.04.2019). 

 

En hvar liggja tækifærin til orkusparnaðar með aukinni orkunýtni í raforku? Höfundur ákvað 

að skoða lýsingar á svæðinu og sá gott tækifæri í lömpum á framleiðslusvæði sem byrjað er 

nú þegar að gera tilraunir á og verður farið ítarlega í það í næstu köflum. 
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Ljósorkunýtni og lýsingarkröfur 

Mat á ljósorkunýtni byggingar (e. lighting performance of a building) er orðinn veruleiki 

víðast hvar vegna hlýnunar jarðar og tækifæri til orkusparnaðar með notkun nýrrar tækni í 

lýsingarbúnaði (LED) er nú mögulegur. Þegar nýtni byggingar til ljósorku er áætluð er hægt 

að skoða ýmsa þætti, t.d aðgengi að dagsbirtu, nýtni ljóskers, ljósstreymi frá ljósgjafa, 

nýtnistuðul ljóskers, viðhaldsstuðul ljóskers og fleira. Í öllum tilvikum þarf þó að gera ráð 

fyrir að lýsingarkerfið henti notanda og rekstri mannauðs og því mikilvægt að samhliða mati 

á orkunýtni sé ekki vikið frá þeim atriðum sem staðallinn ÍST EN 12464 tekur á. Staðallinn 

fjallar um tiltekið birtustig á vinnusvæðum sem er ætlað að auka öryggi starfsmanna og gera 

mönnum kleift að vinna á eðlilegum hraða við viðunandi lýsingaraðstæður. Einnig tekur 

staðallinn á kröfum um litarendurgjöf, litarhitastig, sjónræn þægindi, ljósflökkt, glýju, 

skuggavarpi, jafnleika lýsingar o.fl.  

Þannig er hægt að skilgreina orkunýtni ljósgjafa og ljóskera miðað við notkunarsvæði og 

birtuþörf ásamt því að komið sé í veg fyrir truflun af völdum rafmagnslýsingar á menn og 

umhverfið að óþörfu (Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, viðtal, 27.04.2019). 

 

Mynd 2 
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Eftirfarandi skilgreiningar eru þýddar úr staðlinum ÍST EN 126665 Ljós og lýsing - 

Grunnhugtök og viðmið til nota við skilgreiningu á lýsingarkröfum. Samantektin er lýsandi 

fyrir þau hugtök sem eru hvað mest í umræðunni varðandi orkunýtna lýsingu í mannvirkjum 

og undirstöður fyrir útreikninga í ýmsum stöðlum sem notaðir eru í alþjóðlegum vottunum. 

 

Ljósstreymi [lm] Luminous flux [lm] 

Ljósstreymi er notað til skilgreiningar heildarmagns ljóss sem berst frá ljósgjafa. Magnið er 

skilgreint í lumen [lm]. Til skilgreiningar á ljósstreymi frá ljósaperum er gjarnan notast við 

mælieininguna lumen-geislun í 1000 klst. (Rafstaðlaráð, 2003). 

 

Raforkuneysla [kWst] Energy consumption [kWh] 

Raforkumagn sem ljósapera notar í skilgreindan tíma þekkist sem mælikvarði kWh eða 

Kílóvattstundir. Rafmagn fyrir lýsingu getur því verið skilgreint með raforkuneyslu á 

ársgrundvelli (kWst á ári). 

 

Vatt [W] Watt [W] 

Raforkan sem ljósgjafi neytir er mæld í vöttum [W]. Hluti aflsins sem umbreytist í ljós er 

sýnileg geislun en afgangurinn er talinn spillast (hitatap). 

 

Nýtni ljósgjafa [lm/W] Efficacy „lumens per watt“ [lm/W] 

Nýtni ljósgjafa skilgreinist af hlutfalli ljósstreymis við raforkuaflnotkun. Því hærra 

nýtnihlutfall, því orkusparari er ljósgjafinn. 

 

Nýtni ljóskers [lm/W] Luminaire efficacy [lm/W] 

Nýtni ljóskers skilgreinist af hlutfalli þess ljósstreymis miðað við aflþörf sem berst frá 

búnaðinum að frátöldu orkutapi ræsibúnaðar og mælist í lumen fyrir hvert vatt (lm/W). 
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Nýtnistuðull ljóskers (LOR) Light output ratio (LOR) 

Grunnmælieining yfir nýtni ljóskers er skilgreind með Light Output Ratio (LOR). Hún segir 

til um hlutfall ljósstreymis sem berst frá ljóskerinu fyrir ljósstreymi ljósgjafanna sem það ber. 

Þar skipta efniseiginleikar og hönnun ljóskersins mestu, til dreifingar afkasta ljósgjafanna. 

 

Litarendurgjöf (Ra) Light Quality – Colour Rendering (Ra) 

Litarendurgjöf er mælieining sem skýrir hæfni ljósgjafa til að lýsa yfirborðslitum sem réttast. 

Mælieiningin miðast við. CRI-kvarða 0-100, þar sem 0 samsvarar engri hæfni til að skilgreina 

yfirborðslit og 100 samsvarar hæfni til að lýsa raunlit efnis. 

 

Viðhaldsstuðull ljóskers (LLMF) The Lamp Lumen Maintenance Factor (LLMF) 

Eiginleikar ljóskers til þess að miðla ljósgjafanum sem það ber rýrnar með tímanum. 

Mælieining fyrir rýrnun ljósstreymis á skilgreindum tíma deilist með upprunalegu ljósstreymi 

og er skilgreind með LLMF eða viðhaldsstuðli ljóskers. 

 

Ljósgjafar og hlutar lýsingakerfis skilgreindir. e. Lighting System Component Definitions 

1. Ljósapera: „er raffang til þess gert að miðla ljósi, venjulegast sýnilegu“. 

2. Straumfesti: „er raffang sem tengir saman rafstraum og eina eða fleiri úrhleðsluperu og 

gagnast helst til þess að varna umframálagi straums í skilgreinda aflþörf. Straumfesti getur 

auk þess umbreytt útgangsspennu ein og sér eða með viðeigandi breytum eða ræsum sem 

gagnast ljósaperunni sem við á hverju sinni“. 

3. Ljósker: „er raffang sem dreifir, minnkar eða umbreytir ljósi sem berst frá ljósaperu, einni 

eða fleiri, sem auk þess innifelur alla nauðsynlega hluta til þess að festa eða vernda 

ljósaperurnar og tengibúnað þar sem við á“. 
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Lampar á framleiðslusvæðum 

 

Í verksmiðjum líkt og Alcoa Fjarðaál, þar sem unnið er allan sólarhringinn, er góð vinnulýsing 

mjög mikilvæg. Undir góða vinnulýsing falla gildi svo sem gott og samfellt birtustig, góður 

litur á ljósi, góð litarendurgjöf og fleira. Val á tegund og eiginleikum lampa ræðst af 

aðstæðum við vinnuna og þeim kröfum eða óskum sem gerðar eru til lýsingar á viðkomandi 

svæði. Hjá Alcoa Fjarðaál eru nokkrar mjög stórar byggingar sem flokkast sem 

framleiðslusvæði. Á þeim svæðum er gjarnan hátt til lofts svo lampar þurfa að taka mið af 

þeim kröfum eða óskum sem gerðar eru til lýsingar á þessum svæðum. En hvernig koma 

lampar orkunýtni við? Skoðum það nánar. 

 

Höfundur valdi að skoða nánar mjög algenga lampa sem núna eru í notkun á 

framleiðslusvæðum verksmiðjunnar. Hvað gerist ef þessum lömpum er skipt út fyrir aðra 

lampa með betri orkunýtni og meira og betra ljósi?  

Núverandi lampar eru natríum lampar af gerðinni Uniglow frá GE Lighting og er búið að gera 

tilraunir á nokkrum svæðum með útskipti á þessum lömpum. Vísað í viðauka: (Uniglow, 

2019, viðauki B). 

 

   

1000W Uniglow lampi 

 

Þessir lampar eru 1000W. Þeir hafa bæði kosti og galla, helsti kosturinn er að þeir eru ódýrir 

í innkaupum en helsti ókosturinn er að ending á perum og búnaði í þeim er ekki góð og eru 

útskipti á þeim nokkuð tíð. 
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Vegna mikillar lofthæðar á framleiðslusvæðum þá eru fleiri þættir en varahlutakostnaður 

sem reikna þarf með. Einföld peruskipti geta verið heil mikið mál þegar þörf er á vinnulyftu 

og greiningu á áhættu við verkið þar sem til dæmis lampar í lofti kerskála eru flestir 

staðsettir í mikilli hæð fyrir ofan ker sem innihalda 970°C bráðinn málm. 

 

Allar kostnaðartölur sem fram koma í þessu verkefni eru fengnar úr viðtali við Högna Pál 

Harðarson, rekstrarstjóra viðhalds í kerskála og eru miðaðar við gengi USD dags. 29.04.2019 

kr. 122,12. Högni Páll hefur unnið hörðum höndum að því verkefni að þessum lömpum verði 

skipt út fyrir nýja og betri lampa og hefur í þeirri vinnu safnað saman kostnaðarupplýsingum 

sem þörf er á þess til rökstuðnings. 

 

Þegar tekinn er saman kostnaður á varahlutum og viðhaldsvinnu miðað við síðustu tvö ár er 

rekstrarkostnaður á þessum lömpum um það bil 13,1 milljón króna á ári (Högni Páll 

Harðarson, munnleg heimild, viðtal, 29.04.2019).  

 

 

Listi yfir alla íhluti lampanna 
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Ljósdreifing 

Ljósdreifing segir til um hvernig ljós dreifist frá lampanum, þ.e. hversu langt í tiltekna átt 

tiltekið ljósmagn nær. Þegar skoðað er með útskipti á lömpum þá er nauðsynlegt að skoða 

hvort ljósdreifing á nýjum lampa er sambærileg og jafnvel betri en á núverandi lampa.  

 

Hér fyrir neðan má sjá ljósdreifingu frá núverandi 1000W natríum lömpum sem síðan er 

hægt að bera saman við þá lampa sem eiga að koma í staðinn.  

 

 

 

Ljósdreifikúrfa fyrir 1000W Uniglow lampa 
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Eins og fram kemur hér fyrir framan er hægt að meta ljósorkunýtni bygginga á marga vegu. 

Nú verða þessir tilteknu lampar metnir miðað við annars vegar raforkuneyslu (kWh) og hins 

vegar nýtni ljósgjafa (lm/W).  

 

Raforkuneysla (kWh) 

Þar sem 1000W lamparnir eru 625 stykki talsins þá þýðir það að þeir taki á ársgrundvelli 

6.044.400 kWh.  

 

Nýtni ljósgjafa (lm/W) 

Ljósstreymi 1000W Uniglow lampans er 127.590 lm. Það þýðir að orkunýtni hans sé rétt 

tæplega 128 lm/W. 

 

 

Gæti verið að hér sé tækifæri til umbóta í orkunýtni? Skoðum það nánar. 
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Nýr 1000 W lampi 

Í stað  1000W lampans þá er áætlað að nota lampa af gerðinni LED frá fyrirtækinu Dialight 

sem tekur aðeins 480W í afl. 

 

              

480W Dialight lampi 

 

 

Ljósdreifikúrfur fyrir 480W Dialight lampa 

 

Þessir 480W Dialight lampar eru til í tveimur mismunandi útgáfum. Annars vegar er hægt að 

fá þá með víðum geisla (medium) og hins vegar mjóum geisla (narrow). Þannig er hægt að 

velja réttan lampa fyrir viðkomandi svæði út frá lofthæð og öðrum þáttum sem áhrif hafa á 

ljósdreifinguna. 

 

Lamparnir hafa langan líftíma og koma með ábyrgð frá framleiðanda upp á 10 ár, sem þýðir 

að viðhaldskostnaður myndi minnka umtalsvert. 
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Eins og áður verða nú þessir tilteknu lampar metnir miðað við annars vegar raforkuneyslu 

(kWh) og hins vegar nýtni ljósgjafa (lm/W).  

 

Raforkuneysla (kWh) 

Þar sem áætlað er að 480W lamparnir verði 625 stykki talsins þá þýðir það að þeir myndu 

taka á ársgrundvelli 2.643.768 kWh. 

 

Þessir útreikningar sýna fram á að verði þessum 1000W Uniglow lömpum alfarið skipt út 

fyrir 480W Dialight lampana þá myndi raforkuneysla þeirra á árgrundvelli lækka um 

3.400.632 kWh. 

 

Nýtni ljósgjafa (lm/W) 

Ljósstreymi 480W Dialight lampans er 60.000 lm. Það þýðir að orkunýtni hans sé 125 lm/W 

(Dialight, 2019). 

 

Þessir útreikningar sýna fram á það að orkunýtni Uniglow lampanna sé örlítið betri en 

Dialight lampanna en þó aðeins 3 lm/W. 

 

Fjárhagslegur ávinningur þess að skipta alfarið yfir í LED lampana frá Dialight þegar tekinn er 

saman kostnaður varahluta, viðhaldsvinnu og orkusparnaðar yrði á ársgrundvelli rúmlega 

24,4 milljónir króna. Hins vegar eru lamparnir ansi dýrir í innkaupum og er núvirði 625 LED 

lampa frá Dialight um það bil 89,4 milljón krónur (Högni Páll Harðarson, munnleg heimild, 

viðtal, 29.04.2019).  

 

Miðað við þessar upplýsingar getum við gefið okkur það að eftir þessi 10 ár sem ábyrgðin er 

á Dialight lömpunum sé fjárhagslegi ávinningurinn rúmlega tvöfalt hærri en sá kostnaður 

sem færi í það að endurnýja alla 625 lampana.   
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Skautgangur Fjarðaáls með lýsingu Uniglow lampa 

 

 

Skautgangur Fjarðaáls eftir að skipt var yfir í Dialight lampa 

 

Á þessum myndum má sjá breytinguna á skautlager Fjarðaáls eftir að LED lampar voru settir 

þar upp. Orkusparnaður er töluverður og þó að LED lamparnir séu með minna birtumagn 

(lm) þá virðist sem svo að lýsingaraðstæður hafi ekki skerst. Ástæðan fyrir því er sú að LED 

ljósgjafar eru mikið stefnuvirkari heldur en hefðbundnir natríum ljósgjafar. 
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Áhrif lýsingar á öryggi, afköst, heilsu og vellíðan 

 

Áherslan á skilgreiningu vistvænnar rafmagnslýsingar hefur verið heldur einskorðuð við 

afköst rafmagnsljósgjafa með viðmiðið lm/W eða W/m2 en minna hefur verið fjallað um 

hvaða eiginleika ljósgjafar þurfa að hafa til þess að uppfylla kröfur um virkni og vellíðan í 

rýmum þar sem menn verja mestum tíma lífs síns en sýnt hefur verið fram á að menn verji 

meira en 80% lífs síns innandyra. Því er augljóslega mikilvægt að notendum mannvirkja séu 

sköpuð gæði til inniveru (Þórdís Rós Harðardóttir, 2013). 

 

Litarendurgjöf 

Ljósgjafar sýna liti mismunandi eftir því hvaða litir eru þegar til staðar í ljósgjafanum. Til 

dæmis ef ljósgjafinn inniheldur ekkert rautt ljós eða rauðar bylgjulengdir, munu rauðir hlutir 

virðast gráir undir ljósgjafanum. Við mælum þessi áhrif með CRI eða litarendurgjafarstuðli 

oftast notað Ra-gildi. Ra-gildi ljósgjafa er eiginleiki hans til að sýna átta grunnliti á skalanum 

1-100, þar sem 100 er best (Heimir Jón Guðjónsson, 2005). 

 

1000W Uniglow lampinn hefur aðeins CRI upp á 22. 

480W Dialight lampinn hefur hins vegar CRI upp á 80.  

 

Þetta þýðir að Dialight lamparnir hafa mun betri litarendurgjöf heldur en Uniglow lamparnir. 
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Birta 

Birta er lýsingarstyrkur og gefur til kynna hve mikið ljósstreymi lendir á ákveðnum fleti, 

ljósstreymið á hverja flatareiningu. Birta er mæld á vinnusvæði. Einingin fyrir birtu er lúx, lx, 

sem jafngildir lm/m2 (Heimir Jón Guðjónsson, 2005). 

 

Mælt er með því að í rýmum sem krefjast þess að starfsmenn beri kennsl á smáatriði (work 

requiring perception of detail) sé minnsta mælda lýsing 100 lx, og 200 lx að meðaltali 

(Health and Safety Executive, 1997). 

 

Til þess að meta niðurstöðu tilrauna á framleiðslusvæðum var gerð birtumæling á 

tilraunarsvæði kerskála. Útkoma hennar var að sú að birtumæling 1000W natríum lampanna 

gaf 80-200 lx en birtumæling frá LED lampanna frá Dialight 270-544 lx. 

 

Þetta þýðir að þrátt fyrir helmingi minna ljósstreymi (lm) og helmingi minna afl (W) eru LED 

lamparnir frá Dialight að skila mun meiri birtu á vinnusvæðið. Hér þarf þó að taka inn í 

reikninginn að í þessar mælingar voru annars vegar gerðir á gömlum lömpum í slæmu 

ástandi og hins vegar nýjum lömpum í fullkomnu ástandi.  

 

Ef við gefum okkur það að framleiðslustarfsmenn þurfi að vinna töluverða nákvæmnisvinnu, 

þá mætti segja að miðað við þessar ráðleggingar Health and Safety Executive væri núverandi 

lýsing ekki fullnægjandi. 
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Litarhitastig 

Litarhitastig ljóss er skilgreint sem litur á hvítu ljósi eða gæði á hvítu ljósi óháð birtumagni. 

Litarhiti er mældur í kelvin (K). Því hærri sem K er því blárra eða kaldara er ljósið og verður 

það rauðleitara eftir því sem gráðan lækkar. Vísað í viðauka: (Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, 

e.d., viðauki C). 

 

 

 

Það má segja að litarhitastig segi til um hversu hvítt ljósið er, sjá mynd hér fyrir ofan.  

10.000 K er þá eins og albjartur dagur með heiðum himni, undir 2000 K er eitthvað sem líkist 

kertaljósi.  

 

Lamparnir frá Uniglow eru með mjög lágt litarhitastig eða aðeins 2100 kelvin (K). Það þýðir 

að birtan í verksmiðjunni er frekar rauðleit og spurning hversu vel hún hentar sem 

vinnulýsing. Skoðun höfundar er sú að lágt litarhitastig og frekar lítið ljósmagn sé stærsti 

gallinn við þá lýsingu sem er á framleiðslusvæðum Fjarðaáls og hefur hann heyrt í mörgum 

starfsmönnum sem taka undir þá staðhæfingu. 

 

Litarhitastig Dialight lampanna er hægt að fá bæði sem 4000 Kelvin (K) og 5000 Kelvin (K) 

sem þýðir að litarhitastig þeirra sé mun betra sem tryggir mun betri vinnuskilyrði sem 

stuðlar einnig að auknu öryggi.  
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Annað aðtriði sem höfundur vill leggja mikla áherslu á eru áhrif litarhitastigs á starfsmenn 

verksmiðjunnar. Það að hærra litarhitastig auki afköst og öryggi er aðeins smár hluti af þeim 

ávinningi sem því fylgir að auka litarhitastig. Því telur höfundur einn stærsta kostinn áhrif á 

líðan starfsmanna út frá hormónastarfsemi.  

Maðurinn býr yfir eðlislægu tímaskyni (circadian rythm). Tugöldum saman fór fólk á fætur 

með sólinni til þess að sinna verkum sínum og hætti þeim þegar dimmt varð. Þessar venjur 

breyttust með iðnbyltingunni. Með tilkomu rafmagnsljóssins varð skyndilega mögulegt að 

vinna jafnvel þótt myrkur ríkti úti. Hormónin kortisól og melatónín stjórna líkamsklukku 

okkar. Kortisólið vekur fólk og skerpir athygli, melatónínið veldur syfju. Birtan hefur bein 

áhrif á bæði þessi hormón í gegnum augað. Kortisól er framleitt þegar nóg birta er til staðar 

og melatónín þegar birta er lítil. Einnig hefur litarhitastig ljóss verið tengt við framleiðslu 

þessa svefns og vöku hormóna. Blátt ljós hefur t.d. áhrif á að melatónín er lægra í blóði og 

kortisól hærra. Ekki þykir því gott að vera í bláleitu eða köldu ljósi þegar menn hyggjast 

leggjast til hvílu. Eins líður fólki betur og það afkastar meiru við störf sín en annars, búi það 

við rétta blöndu dagsbirtu, ljóss og litarhita ljósgjafanna. Vísað í viðauka: (Rósa Dögg 

Þorsteinsdóttir, e.d., viðauki D). 

Þetta þýðir að í birtu með litarhitastigi upp á 2100 kelvin (K), líkt og er í verksmiðjunni í dag, 

er melatónín framleiðslan mikil og töluverð hætta á að starfsmenn finna mikið fyrir syfju og 

vanlíðan. Þessu væri auðveldlega hægt að bæta úr með LED lömpunum frá Dialight þar sem 

þeir eru eins og áður hefur komið fram með litarhitastig upp á 4000-5000 kelvin (K). 

 

Ónæg lýsing getur einnig haft mörg heilsufarsleg áhrif í för með sér, til dæmis augnþreytu 

sem einkennist af pirringi eða bólgum í augum og augnlokum, kláða, sjóntruflunum, 

höfuðverk, þreytu og svima.  

Góð lýsing er líka afar mikilvæg í landi eins og Íslandi, þar sem skammdegisþunglyndi er 

algengt fyrirbæri. Sýnt hefur verið fram á það að góð lýsing í vinnu getur haft góð áhrif á 

andlega heilsu starfsmanna, sér í lagi á veturna þegar dagar eru stuttir og starfsmenn eru 

inni á meðan sólin er á lofti (Högni Páll Harðarson, munnleg heimild, viðtal, 29.04.2019). 
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Hlutlaust mat frá framleiðslustarfsmönnum 
 

Eins og áður hefur komið fram hafa nú þegar verið gerðar tilraunir á þessum ákveðnu 

lampaskiptum. Höfundur hafði samband við framleiðslustarfsmenn á öllum 

framleiðslusvæðum og voru allir starfsmennirnir mun ánægðari með lýsinguna frá LED 

lömpunum frá Dialight, en þurfti starfsmaður skautsmiðju að taka mið af skautgangi þar sem 

aðeins er búið að skipta um lampa kerskála megin við skautlager. 

 

Steypuskáli 

„Ég er handviss um að þessi LED ljós séu miklu betri kostur í þessu vinnuumhverfi. Það er 

miklu þægilegri og betri lýsing að mínu mati af þessum ljósum heldur en af appelsínugulu 

ljósunum. Ég held einnig að þessi ljós séu öruggari til dæmis að því leiti að þau líkjast miklu 

meira dagsbirtu og ættu þar af leiðandi frekar að halda fólki vakandi á næturvöktum og 

hoppvöktum“ (Óttar Kári Runólfsson, munnleg heimild, viðtal, 29.04.2019). 

 

Skautsmiðja 

„Mikill munur! Ef maður stendur Kerskála megin sér maður betur gólfið og að það er dekkra 

að líta yfir bakkana en skautganginn. Ég ræddi líka við einn kerskála-starfsmann á leið í 

vinnuna sem sagði að það hefði verið sett upp LED í einum fjórðungnum sem tilraun og það 

væri gríðarlegur munur að vinna þar á krana. Í ljósi þess að birtan er betri hugsa ég að þetta 

auki öryggi þar sem starfsmenn þurfi ekki sem dæmi að píra augun. Kerskála starfsmaðurinn 

talaði líka um að sum staðar væri í raun bara myrkur í skálanum þar sem margar perur eru 

ónýtar og erfitt að skipta um þær en það væri mjög gott að vinna á svæðinu sem búið væri 

að skipta um lampa“ (Hrafnhildur Eiríksdóttir, munnleg heimild, viðtal, 29.04.2019). 

 

Kerskáli 

„Mér finnst nýja lýsingin klárlega betri upp á birtustigið að gera. Hún er betri eins og til 

dæmis við þekjun og fleira og er bara i heildina betri því að gömlu ljósin höfðu svo gulan 

bjarma. Ég held að nýja lýsingin auki líka öryggi þar sem hún er alveg klárlega betri og mér 

hefur heyrst á öðrum kerskálastarfsmönnum að þeir séu almennt mun ánægðari með hana“ 

(Þórunn Lilja Kemp, munnleg heimild, viðtal, 29.04.2019). 
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Niðurstöður 

Innleiðing á staðli ISO 50001:2018 Energy management system er á góðri leið þar sem mikil 

vinna hefur nú þegar verið unnin við innleiðingu á öðrum stöðlum. Það er þó talsverð vinna 

eftir sem kemur að orkustjórnkerfinu sjálfu en telur höfundur að það eigi eftir að vinnast vel 

og að fyrirtækið eigi eftir að verða tilbúið til vottunar á komandi árum. 

 

Núverandi mánaðarskýrsla um raforkunotkun uppfyllir væntanlega að miklu leyti ákvæði ISO 

50001 staðalsins. Þó er meira niðurbrot raforkunotkunar nauðsynlegt, t.d. þarf að fylgjast 

með raforkunotkun alls búnaðar ef það á að kortleggja hvernig breytingar á búnaði m.t.t. 

betri orkunýtingar skila sér í mælanlegum gildum. 

 

Lampar á framleiðslusvæðum gefa mjög gott tækifæri til að minnka raforkuneyslu og þar 

með auka orkusparnað. Telur höfundur að LED lamparnir frá Dialight myndu fljótt borga sig 

upp, en vitað er að upphafskostnaðurinn yrði mikill. Leggur höfundur til að verkefnið verði 

framkvæmt í áföngum þar sem lítil svæði verði tekin fyrir í einu og þannig dreifist 

upphafskostnaðurinn á lengra tímabil. 
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Viðaukar 

Viðauki A. GAP / BIL greining í töfluformi 

Kafli ISO 50001 FJA Stjórnkerfi BIL / GAP  
4 Samhengi skipulagsheildar Innleitt að hluta til 3  

4.1 Að skilja skipulagsheildina og samhengi hennar Greining til 5  
4.2 Að skilja þarfir og væntingar hagsmunaaðila Greining til 5  
4.3 Að ákvarða umfang orkustjórnunarkerfis Vantar EMS í greiningu 1  
4.4 Orkustjórnunarkerfi Vantar EMS í greiningu 1  

5 Forysta Innleitt að hluta til 3  
5.1 Forysta og skuldbinding Greining til 5  
5.2 Orkustefna Vantar EMS í greiningu 1  
5.3 Hlutverk, ábyrgð og völd innan skipulagsheildar Greining til 5  

6 Skipulagning Innleitt að hluta til 3  
6.1 Aðgerðir til þess að takast á við áhættu og tækifæri Greining til 5  
6.2 Orkumarkmið og skipulagning til að ná þeim Vantar EMS í greiningu 1  
6.3 Orku rýni Vantar EMS í greiningu 1  
6.4 Vísar fyrir orkunýtni Vantar EMS í greiningu 1  
6.5 Grunnlína orku Vantar EMS í greiningu 1  
6.6 Áætlun um söfnun orkugagna Vantar EMS í greiningu 1  

7 Stuðningur Full innleitt 5  
7.1 Auðlindir Greining til 5  
7.2 Hæfni Greining til 5  
7.3 Vitund Greining til 5  
7.4 Upplýsingagjöf Greining til 5  
7.5 Skjalfestar upplýsingar Greining til 5  

8 Rekstur Full innleitt 5  
8.1 Rekstrarskipulagning og stýring Greining til 5  
8.2 Hönnun Greining til 5  
8.3 Innkaup Greining til 5  

9 Mat á frammistöðu Innleitt að hluta til 3  
9.1 Vöktun, mæling, greining og mat Vantar EMS í greiningu 3  
9.2 Innri úttekt Vantar EMS í greiningu 3  
9.3 Rýni stjórnenda Vantar EMS í greiningu 3  

10 Umbætur Full innleitt 5  
10.1 Almennt Greining til 5  
10.2 Stöðugar umbætur Greining til 5  

     

 

EMS = Energy management system = 
Orkustjórnkerfi    
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Particularly suited for industrial lighting applications with a
mounting height of over 5 meters. Use the enclosed versions in 
particularly dirty atmosphere.

Particularmente adecuada para aplicaciones industriales,  con altura de
montaje por encima de 5 metros. Debe emplearse la versión cerrada en
ambientes especialmente sucios.

A P P L I C AT I O N S  •  A P L I C A C I O N E S•

Luminaria disponible en versiones tanto cerra-

da como abierta y ventilada, apta para

ambientes húmedos (versión cerra-

da), para lámparas de alta intensi-

dad de descarga hasta 1000 W.

Hay dos tamaños: UG-17 y UG-22.

Luminaire available in an open or

enclosed version, for discharge lamps

up to 1000 W. The enclosed version

is also suitable for damp environments.

There are two different sizes: UG-17 and

UG-22.
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T E C H N I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S  •  C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Available in two sizes: AG5 up
to 1000 W and AP5 up to 400
W. Die-cast aluminium ballast
housing, with grey polyester
powder paint finish applied
electrostatically and cured at
180°C over an anti-corrosion 
layer.

Disponible en dos tamaños: AG5
hasta 1000 W y AP5 hasta 400 W.
Caja de equipo en fundición
inyectada de aluminio a alta pre-
sión, acabada mediante pintura
poliéster en polvo, color gris,
depositada electrostáticamente y
curada al horno a 180°C, con tra-
tamiento previo anticorrosivo.

• • •The socket holder, which is joined
to the ballast housing, enables
photometric distribution to be set
in 8 different positions using an
ordinary screwdriver. Porcelain
E40 or E27 lamp socket, accor-
ding to the application specific.

El sistema de portalámparas, que
está unido a la caja de equipo, per-
mite variar la distribución fotomé-
trica entre 8 posiciones diferentes,
mediante el uso de un sencillo
destornillador. El portalámparas de
porcelana es tipo E40 ó E27 según
lámpara empleada.

Easy installation using a 3/4”
NPSC threaded hub, located in
the housing and resistant to 
vibration.

El montaje de la luminaria se rea-
liza mediante una tuerca central
de doble rosca 3/4” situada en la
caja de equipo, resistente a las
vibraciones.

B a l l a s t  h o u s i n g  •  C a j a  d e  e q u i p o

The optical assembly is
available in two different sizes
UG-17 and UG-22, for which
the following maximum lamp 
wattages can be used:

MV HPS MH
UG-17 400 1000 400
UG-22 1000 1000 1000

The optical assembly contains
the following elements:
• One-piece reflector spun from
a thick aluminium disk, with
moulded facets inside to
prevent reflection of the lamp,
reducing glare and increasing
the comfort of the user. 
• Upper silicon gasket adjusts
the     connection of reflector
and    ballast housing (enclosed   
versions only).
• Tempered glass door (enclo-
sed version only) resistant to
thermal and mechanical stress.
Fixed in a metal ring with
EPDM or silicon gasket accor-
ding to the lamp wattage, it is
fitted with a stainless steel
hinge and latches to guarantee
easy removal without the need
for tools.

Optionally, luminaires up to
400 W can be supplied with a

large ballast housing AG5
capable of supporting a room
temperature up to 65°C. For
higher temperatures please
request further information.

El conjunto óptico está disponible
en dos tamaños: UG-17 y UG-22,
para las siguientes potencias
máximas según tipo de lámpara:

VM SAP HAL
UG-17 400 1000 400
UG-22 1000 1000 1000

El conjunto óptico contiene los
siguientes elementos:
• Reflector de una sola pieza,
entallado a partir de un disco de
grueso calibre de aluminio, con
facetas grabadas interiormente
para reducir el reflejo desde la
lámpara, evitando el deslumbra-
miento y aumentando el confort
del usuario.
• Junta de silicona entre el
reflector y la caja de equipo (en
versión cerrada sólo).
• Puerta de vidrio templado (en
versión cerrada sólo), resistente
al choque térmico y mecánico.
Fijada por un aro metálico con
una junta de EPDM o silicona
según las potencias, se cierra
mediante bisagra y resortes de
acero inoxidables para garantizar
un desmontaje sencillo sin nece-
sidad de herramientas.

Opcionalmente las luminarias
hasta 400 W se pueden suministrar
con la caja de equipo grande AG5,
capaz de soportar temperaturas
ambientes hasta 65°C. Consultar
para aplicaciones con temperatura
ambiente más elevada.

•

•

•

•

•

•

O p t i c a l  a s s e m b l y  •  C o n j u n t o  ó p t i c o

A mm ØB mm C mm

UG-17A 700 435 672

UG-17C 709 440 681

UG-22A 705 575 672

UG-22C 711 587 678

IP 52 IP 54

IP 20 IP 54 IP 65

Ballast housing •  Caja de equipo
Standard Optional

Optical assembly • Conjunto óptico
Opened Standard enclosed Optional enclosed
Abierto Cerrado estándar Cerrado opcional

C

B

229

AP5 AG5

A

267

Net weight from approx. 10 to 25 Kg.
Peso neto aprox. 10 a 25 Kg.

Class:
Clase: I

MH/HAL 250W 1000W
Metal Halide Lamps
Lámparas de Halogenuros Metálicos

HPS/SAP 250W 1000W
High Pressure Sodium Lamps
Lámparas de Sodio Alta Presión

MV/VM 250W 1000W
Mercury Vapor Lamps
Lámparas de Vapor de Mercurio



3
3

1 2

4 4

6

7

8

5 5

1 Caja de equipo AG5.
2 Caja de equipo AP5.
3 Rosca de 3/4” (*).
4 Soporte de portalámparas.
5 Portalámparas.
6 Junta entre reflector y caja de

equipo (sólo en versiones cerra-
das).

7 Reflector.
8 Puerta de vidrio templado (sólo en

versiones cerradas).
(*) Los accesorios de montaje deben pedirse por

separado. Ver págs. 64-65

1 Ballast housing AG5.
2 Ballast housing AP5.
3 3/4” threaded hub (*).
4 Socket support.
5 Lamp socket.
6 Sealing gasket between reflector

and ballast housing (enclosed
versions only).

7 Reflector.
8 Tempered glass cover (enclosed

versions only).
(*) Mounting accessories must be ordered

separately. See pages 64-65
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C O M P O N E N T S  •  C O M P O N E N T E S

O R D E R I N G  I N F O R M A T I O N  •  G U I A  D E  P E D I D O S

N O T E S  •  N O T A S

• Optional IP65 (optical assembly) and IP54 (ballast housing) available for enclosed versions only.
• The large optical assemblies can be used with the small ballast housing (AP5): in this case the photometric distribution is very narrow.
• In the enclosed versions for 600 W to 1000 W, always use the large optical assembly (UG-22C) and the large ballast housing (AG5).
• In the opened versions for 600 W to 1000 W, always use the large ballast housing (AG5).
• For electronic emergency devices, fuses, suspension accessories (i.e., HOOKM), etc., please see pages 64-65. They must be ordered separately.

• Opcionalmente disponible (sólo versiones cerradas)  el conjunto óptico IP65 y la caja de equipo IP54.
• Los conjuntos ópticos grandes  pueden ser utilizados con la caja de equipo pequeña (AP5); en este caso, la distribución fotométrica es muy concentradora.
• En la versión cerrada para 600 W a 1000 W, usar siempre el conjunto óptico grande (UG-22C) y la caja de equipo grande (AG5).
• En la versión abierta para 600 W a 1000 W, usar siempre la caja de equipo grande (AG5).
• Para sistema electrónico de emergencia, fusibles, accesorios de suspensión (HOOKM, …), etc., ver págs. 64-65.
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UG 17A: 435 mm
Open Abierto

17C: 440 mm
Closed Cerrado

22A: 575 mm
Open Abierto

22C: 587 mm
Closed Cerrado

AP5:
(max 400 W)

AG5:
(max 1000 W)

MH250W
MH400W
MH1000W
HPS250W
HPS400W
HPS600W
HPS750W
HPS1000W
MV250W
MV400W
MV1000W

208 V
220 V
230 V
240 V
277 V

50 Hz
60 Hz

HPF:
High power factor
Alto factor (A.F.)

E: Electronic emergency device
Sistema electrónico de emergencia

IP 65: Optical assembly IP 65
(enclosed version)
Optica IP65 (versión cerrada)

IP 54: Ballast housing IP 54
(enclosed version)
Caja de equipo IP54 (versión cerrada)

*R: Ballast reactor type
Balasto tipo reactor

**S: Magnetic regulator
Balasto regulador magnético

Luminaire Optical assembly Housing Lamp type Voltage Frequency Power factor Options

Luminaria Conjunto óptico Caja de equipo Lámpara Tensión Frecuencia Factor de potencia Opciones

UG 17C AP5 MV250W 220 V 50 Hz HPF IP 54

The standard ballasts are of the following types:
MV250W up to 1000W Reactor
HPS250W up to 600W Reactor
HPS750W, 1000W CWA
MH250W up to 1000W CWA

*The following types are also available on request:
MH250W, 400W Reactor (Mercury type+Ignitor) 
**Only for Super High Output long life, MH400W lamp (uses AG5)

Los balastos estándar son de los siguientes tipos:
VM250W a 1000W Reactor
SAP250W a 600W Reactor
SAP750W, 1000W Autorregulador
HAL250W a 1000W Autorregulador

* Los siguientes tipos también están disponibles bajo demanda:
HAL250W, 400W Reactor (Mercurio+Arrancador)
** Sólo para lámpara HAL400W de Súper Alta Emisión y larga vida (utiliza AG5)



POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-22A; Lampholder position / Pos. portalámparas: A; Lamps ST 1000

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.500 0.560 0.650 0.700 0.750 0.770 0.790
0.30 0.450 0.510 0.610 0.670 0.730 0.760 0.770
0.10 0.420 0.480 0.580 0.640 0.710 0.740 0.760

0.50 0.50 0.10 0.490 0.550 0.630 0.680 0.730 0.750 0.770
0.30 0.440 0.500 0.600 0.660 0.710 0.740 0.750
0.10 0.410 0.470 0.570 0.630 0.700 0.730 0.740

0.30 0.50 0.10 0.480 0.530 0.620 0.670 0.720 0.740 0.750
0.30 0.440 0.500 0.590 0.640 0.700 0.720 0.740
0.10 0.410 0.470 0.560 0.620 0.690 0.710 0.730

0.70 0.70 0.30 0.620 0.690 0.780 0.830 0.890 0.910 0.930
0.50 0.530 0.600 0.710 0.770 0.840 0.880 0.900

0.50 0.70 0.30 0.590 0.650 0.730 0.780 0.830 0.850 0.860
0.70 0.10 0.550 0.600 0.670 0.710 0.750 0.770 0.780

SHR NOM 1.10

ULOR 0.022 DLOR 0.767 LOR 0.790

63 93 100 97 79CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C

220

30 cd/klm

110

0

110

220

330

440

550
0°

180° 150° 120°

90°
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POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-22A; Lampholder position / Pos. portalámparas: A; Lamps MC 1000

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.500 0.570 0.660 0.720 0.770 0.790 0.800
0.30 0.450 0.520 0.620 0.690 0.750 0.770 0.790
0.10 0.410 0.480 0.590 0.660 0.730 0.760 0.770

0.50 0.50 0.10 0.490 0.550 0.650 0.700 0.750 0.770 0.780
0.30 0.440 0.510 0.610 0.680 0.730 0.760 0.770
0.10 0.410 0.480 0.590 0.650 0.720 0.740 0.760

0.30 0.50 0.10 0.480 0.540 0.630 0.690 0.740 0.760 0.770
0.30 0.440 0.500 0.610 0.660 0.720 0.740 0.760
0.10 0.410 0.470 0.580 0.640 0.710 0.730 0.750

0.70 0.70 0.30 0.630 0.700 0.800 0.850 0.910 0.930 0.950
0.50 0.530 0.610 0.720 0.790 0.860 0.900 0.920

0.50 0.70 0.30 0.600 0.660 0.750 0.800 0.850 0.870 0.880
0.70 0.10 0.560 0.610 0.690 0.730 0.770 0.790 0.800

SHR NOM 2.00

ULOR 0.012 DLOR 0.794 LOR 0.806

61 96 100 98 81CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C

160

30 cd/klm
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POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-22C; Lampholder position / Pos. portalámparas: A; Lamps ST 1000

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.440 0.490 0.570 0.620 0.660 0.680 0.700
0.30 0.400 0.450 0.540 0.590 0.640 0.670 0.680
0.10 0.370 0.420 0.510 0.570 0.630 0.650 0.670

0.50 0.50 0.10 0.430 0.490 0.560 0.610 0.650 0.670 0.680
0.30 0.400 0.450 0.530 0.580 0.630 0.660 0.670
0.10 0.370 0.420 0.510 0.560 0.620 0.650 0.660

0.30 0.50 0.10 0.430 0.480 0.550 0.600 0.640 0.660 0.670
0.30 0.390 0.440 0.530 0.570 0.620 0.650 0.660
0.10 0.370 0.420 0.500 0.560 0.610 0.640 0.650

0.70 0.70 0.30 0.550 0.610 0.690 0.740 0.780 0.810 0.820
0.50 0.470 0.530 0.620 0.680 0.750 0.780 0.790

0.50 0.70 0.30 0.530 0.580 0.650 0.690 0.740 0.760 0.770
0.70 0.10 0.490 0.530 0.600 0.630 0.670 0.680 0.690

SHR NOM 1.10

ULOR 0.000 DLOR 0.691 LOR 0.691

63 93 100 100 69CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C

200

30 cd/klm

100

0

100
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POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-22C; Lampholder position / Pos. portalámparas: A; Lamps MC 1000

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.450 0.510 0.590 0.640 0.690 0.710 0.720
0.30 0.400 0.460 0.560 0.610 0.670 0.690 0.700
0.10 0.370 0.430 0.530 0.590 0.650 0.670 0.690

0.50 0.50 0.10 0.440 0.500 0.580 0.630 0.670 0.690 0.700
0.30 0.400 0.460 0.550 0.600 0.660 0.680 0.690
0.10 0.370 0.430 0.520 0.580 0.640 0.660 0.680

0.30 0.50 0.10 0.430 0.490 0.570 0.620 0.660 0.680 0.690
0.30 0.390 0.450 0.540 0.600 0.650 0.670 0.680
0.10 0.360 0.430 0.520 0.580 0.630 0.660 0.670

0.70 0.70 0.30 0.560 0.620 0.710 0.760 0.810 0.830 0.840
0.50 0.470 0.540 0.650 0.710 0.770 0.800 0.820

0.50 0.70 0.30 0.530 0.590 0.670 0.720 0.760 0.780 0.790
0.70 0.10 0.500 0.550 0.620 0.660 0.690 0.710 0.710

SHR NOM 2.00

ULOR 0.000 DLOR 0.714 LOR 0.714

61 96 100 100 71CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C

140

30 cd/klm

70
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POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-17C; Lampholder position / Pos. portalámparas: F; Lamps ST 250/400

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.800 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.500 0.560 0.650 0.690 0.740 0.760 0.770
0.30 0.460 0.520 0.610 0.670 0.720 0.740 0.750
0.10 0.430 0.490 0.580 0.640 0.700 0.730 0.740

0.50 0.50 0.10 0.500 0.550 0.630 0.680 0.730 0.740 0.750
0.30 0.460 0.510 0.600 0.660 0.710 0.730 0.740
0.10 0.430 0.490 0.580 0.640 0.690 0.720 0.730

0.30 0.50 0.10 0.490 0.540 0.620 0.670 0.710 0.730 0.740
0.30 0.450 0.510 0.600 0.650 0.700 0.720 0.730
0.10 0.420 0.480 0.580 0.630 0.690 0.710 0.720

0.70 0.70 0.30 0.620 0.680 0.770 0.820 0.870 0.890 0.900
0.50 0.530 0.600 0.700 0.770 0.830 0.860 0.880

0.50 0.70 0.30 0.590 0.650 0.730 0.780 0.820 0.840 0.850
0.70 0.10 0.550 0.600 0.670 0.710 0.740 0.760 0.770

SHR NOM 1.50

ULOR 0.000 DLOR 0.760 LOR 0.760

67 97 100 100 76CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C

160

30 cd/klm
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POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-17C; Lampholder position / Pos. portalámparas: A; Lamps MC 400

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.510 0.560 0.630 0.670 0.710 0.730 0.740
0.30 0.470 0.520 0.600 0.650 0.700 0.720 0.730
0.10 0.440 0.490 0.570 0.630 0.680 0.700 0.720

0.50 0.50 0.10 0.500 0.550 0.620 0.660 0.700 0.720 0.720
0.30 0.460 0.510 0.590 0.640 0.690 0.700 0.710
0.10 0.440 0.490 0.570 0.620 0.670 0.690 0.710

0.30 0.50 0.10 0.490 0.540 0.610 0.650 0.690 0.700 0.710
0.30 0.460 0.510 0.580 0.630 0.680 0.690 0.700
0.10 0.430 0.490 0.570 0.620 0.660 0.680 0.700

0.70 0.70 0.30 0.610 0.670 0.750 0.790 0.840 0.850 0.870
0.50 0.540 0.590 0.690 0.740 0.800 0.830 0.840

0.50 0.70 0.30 0.590 0.640 0.710 0.750 0.790 0.800 0.810
0.70 0.10 0.550 0.590 0.650 0.680 0.720 0.730 0.730

SHR NOM 1.50

ULOR 0.000 DLOR 0.723 LOR 0.723

73 98 100 100 72CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C

160

30 cd/klm

800

0

80

160

240

320

400
0°

180° 150° 120°

90°

60°

POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-17A; Lampholder position / Pos. portalámparas: E; Lamps MC 400

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.440 0.510 0.620 0.680 0.740 0.770 0.780
0.30 0.380 0.460 0.570 0.640 0.710 0.740 0.760
0.10 0.340 0.410 0.540 0.610 0.690 0.720 0.740

0.50 0.50 0.10 0.430 0.500 0.610 0.670 0.720 0.750 0.760
0.30 0.380 0.450 0.570 0.630 0.700 0.730 0.750
0.10 0.340 0.410 0.530 0.610 0.680 0.710 0.730

0.30 0.50 0.10 0.420 0.490 0.590 0.650 0.710 0.730 0.750
0.30 0.370 0.440 0.560 0.620 0.690 0.720 0.730
0.10 0.330 0.410 0.530 0.600 0.670 0.700 0.720

0.70 0.70 0.30 0.570 0.650 0.760 0.820 0.880 0.910 0.930
0.50 0.470 0.550 0.680 0.750 0.830 0.870 0.890

0.50 0.70 0.30 0.540 0.610 0.710 0.770 0.830 0.850 0.860
0.70 0.10 0.500 0.560 0.660 0.710 0.750 0.770 0.780

SHR NOM 1.80

ULOR 0.000 DLOR 0.795 LOR 0.795

48 92 99 100 79CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C
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POLAR DIAGRAM
DIAGRAMA POLAR

NORMAL EFFICIENCY / EFICIENCIA

UTILISATION FACTOR - UF (Floor) / FACTOR UTILIZACIÓN

CIE FLUX CODE / CÓDIGO DE FLUJO CIE

SPACING HEIGHT RATIO / SEPARACIÓN-ALTURA

UG-17A; Lampholder position / Pos. portalámparas: A; Lamps ST 1000

(cd/1000 lm)

REFLECTION FACTOR / FACTOR REFLEXIÓN ROOM INDEX / ÍNDICE LOCAL
Ceiling Walls Floor 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00

0.70 0.50 0.10 0.380 0.440 0.540 0.590 0.660 0.690 0.710
0.30 0.330 0.390 0.490 0.550 0.630 0.670 0.690
0.10 0.290 0.350 0.450 0.520 0.600 0.640 0.670

0.50 0.50 0.10 0.370 0.430 0.520 0.580 0.640 0.670 0.690
0.30 0.320 0.380 0.480 0.540 0.620 0.650 0.680
0.10 0.290 0.340 0.450 0.510 0.590 0.630 0.660

0.30 0.50 0.10 0.360 0.420 0.510 0.570 0.630 0.660 0.680
0.30 0.320 0.380 0.470 0.540 0.610 0.640 0.660
0.10 0.280 0.340 0.440 0.510 0.590 0.630 0.650

0.70 0.70 0.30 0.510 0.570 0.670 0.730 0.790 0.820 0.840
0.50 0.410 0.470 0.580 0.660 0.740 0.780 0.810

0.50 0.70 0.30 0.480 0.530 0.620 0.680 0.740 0.770 0.790
0.70 0.10 0.450 0.500 0.570 0.620 0.670 0.700 0.710

SHR NOM 1.50

ULOR 0.000 DLOR 0.727 LOR 0.727

44 79 97 100 73CIE FLUX CODE

Gamma Angles

180.0° 0.0°
Planes  C

120
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• Lamp types and descriptions see page 66 • Descripción de lámparas en pág. 66



LITARHITASTIG

Litarhitastig ljóss er skilgreint sem litur á hvítu ljósi eða gæði á hvítu ljósi óháð birtumagni.

Litarhiti er mældur í kelvin (K).  Því hærri sem K er því blárra eða kaldara er 

ljósið og verður það rauðleitara eftir því sem gráðan lækkar. 

e . c o l o r  t e m p e r a t u r e



Hér sést hvernig 
litarhitastig er skilgreint 
á CIE 1931 color space 
chromaticity 
skýringarmynd.



Þegar sólin lækkar á lofti lengist leið geisla hennar um andrúmsloftið og það, ásamt 

ósonlaginu, stöðvar eða dregur úr möguleikum útfjólublárra geisla til að ná til jarðar. Og 

þegar hún nálgast sólarlag nær eyðingin til fjólubláu og bláu geislanna. Þar með eykst 

vægi rauðu geislanna. Ljósið verður hlýtt. Þess vegna er eðlilegt að velja hlýjan ljóslit þar 

sem markmiðið með lýsingunni er vellíðan, og það á við um t.d heimilið og veitingastaði.  

Á vinnustað, þar sem birtukröfur eru meiri, veljum við venjulega hvítara ljós.



Litarhitastig yfir 5000 K er kallað kalt ljós eða stundum Daylight (cool white) á meðan 

lægra litarhitastig (2700-3000 K) er kallað hlýtt ljós (warm white). Ljós með lægra 

litarhitastig en 2700 K (1800-2600 K) er kallað mjög hlýtt (very warm white) eða stundum 

gult ljós (amber). Hvítt ljós er yfirleitt skilgreint sem 4000 K (nautral white).



2 7 0 0 K
Er litarhitastig glóperu og 
mikið notað á heimilum í 
lömpum, veitingahúsum, 
hótelum eða alls staðar 
þar sem markmiðið með 
lýsingunni er vellíðan.

3 0 0 0 K
Er litarhitastig 
halógenperu og er notað 
mikið á heimilum, 
kaffistofum, búðarlýsingu 
og utanhússlýsingu.

4 0 0 0 K
Er litarhitastig sem mikið er 
notað í skrifstofubyggingum 
sem vinnulýsing, á spítölum, 
og skólum.

H E L S T U  L I TA R H I TA S T I G



LJÓS OG MYRKUR
Maðurinn hefur þann eiginleika að geta séð bæði í birtu og myrkri. Augað getur aðlagast mismunandi birtuaðstæðum. Það gerist smám saman, að hluta til eftir 
því sem sjáaldur (ljósop) augans víkkar út eða dregst saman. Það er næstum aldrei svo dimmt að ekki sé hægt að átta sig eða skynja umhverfi sitt, jafnvel 
þótt ekki sé hægt að greina smáatriði eða liti, við sjáum nefnilega ekki liti í myrkri, sá hluti augans sem sér í myrkri greinir ekki liti. Hins vegar eru takmörk fyrir 
því hve mikið ljós augað þolir. Þegar farið er yfir þau mörk lokar fólk augunum eða skyggir fyrir ljósið, t.d þegar komið eru úr skugga og inn í birtu. 
Augað lagar sig að birtu eftir myrkur á innan við mínútu. Það tekur augað hins vegar mun lengri tíma að aðlagast myrkrinu algjörlega eftir komið er úr birtu.

LJÓS OG ALDUR
Því eldra sem fólk verður, því mun meira ljós þarf til þess að sjá til. Birtuþörfin er þó mjög breytileg og því erfitt að segja nákvæmlega til um á hvaða aldri bæta 
þarf lýsingu og að hvaða marki. Skýjun augasteinsins hefs upp úr fertugsaldri og hleypir hann þá minna ljósi í gegn en áður, jafnvel um 30% minna.  
Hann missir sveigjanleikann um sextugt og því tekur það augað lengri tíma að aðlagast birtuaðstæðum (ljós og myrkur) og fólk verður viðkvæmara fyrir glýju 
en áður. 

LJÓS OG HORMÓNAR
Maðurinn býr yfir eðlislægu tímaskyni (circadian rythm). Tugöldum saman fór fólk á fætur meða sólinni til þess að sinna verkum sínum og hætti þeim þegar 
dimmt varð. Þessar venjur breyttust með iðnbyltingunni. Meða tilkomu rafmagnsljóssins varð skyndilega mögulegt að vinna jafnvel þótt myrkur ríkti úti. 
Hormónin kortisól og melatónín stjórna líkamsklukku okkar. Kortisólið vekur fólk og skerpir athygli, melatónínið veldur syfju.  
Birtan hefur bein áhrif á bæði þessi hormón í gegnum augað. Kortisól er framleitt þegar nóg birta er til staðar og melatónín þegar birta er lítil. Einnig hefur 
litarhitastig ljóss verið tengt við framleiðslu þessa svefns og vöku hormóna. Blátt ljós hefur t.d áhrif á að melatónín er lægra í blóði og kortisól hærra. Ekki 
þykir því gott að vera í bláleitu eða köldu ljósi þegar menn hyggjast leggjast til hvílu. Eins líður fólki betur og það afkastar meiru við störf sín en annars, búi það 
við rétta blöndu dagsbirtu, ljóss og litarhita ljósgjafanna.

STAÐREYNDIR UM LJÓS
MAÐURINN OG LJÓSIÐ

1


