LED BELYSNING
Vidste du at en 60w pære som er tændt en time om dagen koster kr.
170,- i drift om året? Denne udgift kan nedbringes betydelig ved at
udskifte til en 6w LED-lyskilde der kun koster kr. 22,- om året.
Belysning udgør i dagens Danmark en stor del af vores samlede energibelastning.
Ved at udskifte dine lyskilder til LED kan du gøre en aktiv indsats mod den stigende
omkostning til elektricitet, samtidig med at dit hjem er med til at sikre en bæredygtig
fremtid.
En LED-lyskilde bruger op til 90 % mindre energi end traditionelle pærer, hvilket
er en gevinst i sig selv, da investeringen typisk er tjent hjem på under et år. Ser
man samtidig på levetiden, så holder en kvalitets LED-lyskilde typisk over 50 gange
så lang tid som de traditionelle pærer. Du sparer derfor også udgiften til hyppige
udskiftninger.
LED belysning fra SCAN COMFORT ENERGY er blandt markedets bedste. Alle lyskilder
har en forventet brændetid på mere end 50.000 timer.
Vores LED-lyskilder leveres i farvenuancer der matcher en god gammeldags
glødepære, eller en hvilken som helst anden lyskilde der udskiftes.
Vi tilbyder projektering til såvel private, erhverv, butikker, landbrug og
institutioner m.m.

ATTRAKTIVE FORDELE
n LED giver pengene igen efter 1-3år (investering kontra sparet
elektricitet) afhængigt af brugen, jo mere lys des hurtigere besparelse.
n Energibesparende, op til 90 % i forhold gløde/ halogen pærer, op til 50
% i forhold til sparepærer/ lysstofrør.
n Lang holdbarhed op til 50-100.000 timer (5-10år konstant).
n Lyskilderne kan leveres med mulighed for dæmpning.
n Miljøvenligt, op til 97 % af LED komponenter kan genbruges, en
sparepære/ lysstofrør er farligt affald (ca. 3 % kan genbruges).
n 100 % lys med det samme, ingen ”opvarmning” af pæren,
sparepærer har op til 20min opvarmning.
n Ingen flimren i lyset som i sparepærer og lysstofrør, til gene for
øje og hjerne.
n Ingen spildvarme som alle andre lyskilder har (energitab).
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