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Sammanfattning 

I många kyl- och frysmöbler sitter idag konventionella lysrör av T8-typ som ljuskällor. På 
marknaden finns idag utbyteslysrör av LED-typ som passar i de befintliga armaturerna i kyl- 
och frysmöbler. Ett utbyte av befintliga lysrör till de av LED-typ ger en energibesparing både 
vad avser direkt elenergi för belysning men också indirekt då LED-lysrören alstrar mindre 
värme och således minskar kylbehovet i kyl- och frysmöbeln. 

 
Då det råder osäkerhet kring hur elsäkerheten och främst kraven i LVD (Low Voltage 
Directive) och EMC-direktivet (Electro Magnetic Compatibility) skall uppfyllas vid utbyte av 
konventionella lysrör mot LED-lysrör syftar denna rapport till att klarlägga vad som åläggs på 
aktörerna på marknaden, dels de som säljer LED-lysrör och dels de som monterar in dessa i 
befintliga armaturer samt även ägaren av kyl- och frysmöbeln. Den ursprungliga CE-
märkningen av armaturen eller den kompletta kyl- och frysmöbeln påverkas av ett utbyte av 
konventionella lysrör till LED-lysrör och hur detta skall hanteras klarläggs i denna rapport. 

Målet med denna rapport har varit att ta fram en enkel guide för hur ägaren av kyl- och 
frysmöblerna skall gå till väga för att på ett säkert och korrekt sätt kunna LED-konvertera 
sina kyl- och frysmöbler och samtidigt hävda att man fortfarande följer de grundläggande 
kraven i EU-direktiv som dessa omfattas av. Denna rapport ger svar på detta. 
 

Nyckelord: LED, lysrör, konvertering, LVD, EMC, kyl- och frysmöbel. 
 

 

Summary 

Today many refrigerated counters have ordinary fluorescent lamps of type T8. On the market 
there are several types of LED type lamps for retrofit into the old fluorescent lamp holders in 
the refrigerated counters. An exchange to LED lamps makes the energy consumption 
decrease, both as direct energy to the LED lamps and also indirect due to the fact that LED 
lamps does not produce the same amount of heat as a fluorescent lamp which makes the 
cooling need less. 
There are uncertainties on how to make a LED conversion and still be able to claim 
conformity with the demands in LVD (Low Voltage Directive) and EMC-directive (Electro 
Magnetic Compatibility). This report will clarify how to do that and what is expected by the 
actors on the market, both the retailers of the LED lamps but also the owner of the 
refrigerated counter and the company that makes the LED conversion in the refrigerated 
counters. The original CE-marking of the lamps (lamp modules) and the refrigerated counter 
in which those lamps are mounted will be affected by a LED conversion. How to handle this 
is clarified in this report. 

The goal with this report has been to make a guide how to make a safe and correct LED 
conversion of the refrigerated counter regarding electrical safety and EMC and still be able to 
claim compatibility with LVD and EMC-directive. This report gives the answers to that. 

Keywords: LED, fluorescent lamp, conversion, LVD, EMC, refrigerated counter. 
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Förord 

Energimyndigheten startade BeLivs 2011. BeLivs uppdrag är att vara en objektiv part och att 
driva utvecklingsprojekt med energieffektivisering och miljöfrågor som gemensamma 
nämnare bland sina medlemmar i deras fastigheter. Resultaten och erfarenheterna av 
projekten publiceras som rapporter på www.belivs.se och är kostnadsfria att ta del av. Alla 
bolag i branschen, även de som inte är medlemsföretag, kan därför dra nytta av BeLivs 
arbete.  

Varför BeLivs? En stor andel elenergi används i butiker och livsmedelslokaler. BeLivs 
uppgift är att skynda på utvecklingen mot energieffektivare livsmedelslokaler genom att driva 
utvecklingsprojekt. Projekten handlar om att visa att och hur energieffektiv teknik och 
energieffektiva system fungerar i verkligheten tillsammans med medlemmarna. En lika viktig 
uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till resten av branscher som är kopplade till 
livsmedelslokaler.  

BeLivs skall hjälpa Sverige att nå de energimålen som är uppsatta. BeLivs mål är att få ut 
energieffektiva system och produkter tidigare på marknaden. Parallellt med en ökad 
energieffektivitet skall utvecklingsprojekten också förbättra eller bibehålla verksamheten och 
inomhusmiljön i lokalerna och vara ekonomiskt lönsamma. Det är viktigt att produkter och 
system som det investeras i är kostnadseffektiva.  

Datum: 2012-05-07 
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1 Projektbeskrivning 

Projektet syftar till att bringa klarhet inom branschen kring vad ingreppet konvertering av LED 
innebär i form av ursprunglig CE-märkning av befintlig installation (kyl-/frysdisk). Vidare råder 
osäkerhet kring kvalitetsaspekter såsom EMC-kompatibilitet och beräknad livslängd. En 
granskning av gällande standarder för området, följt av en granskning av någon utvald 
installation av detta har utförts. 
 

1.1 Syfte och mål 

Projektets mål är att ge kravspecifikation (guide) som kan användas av butiker och ägare av 
kyl- och frysmöbler som underlag och hjälp vid utformning av upphandling avseende 
konvertering av befintliga lysrör i kyl- och frysmöbler till LED-lysrör. Projektet skall ge en 
ökad kunskap och kännedom om befintliga standarder samt ge svar på vad som krävs i form 
av resurser och kompetens för att en konvertering ska resultera i god elsäkerhet och EMC-
kompatibilitet. 

1.2 Avgränsningar 

Allmänbelysning har inte utvärderats i detta projekt. Färgvärme samt energiförbrukning med 
LED jämfört med konventionella lysrör har inte heller utvärderats i detta projekt utan 
kommentar görs enbart om att detta bör beaktas vid LED-konvertering. Likaså har inte 
kostnadsberäkningar avseende förväntat besparing av förbrukad elenergi utvärderats utan 
enbart en enklare uträkning som exempel finns med i rapporten. 

1.3 Metod 

Projektet har genomförts genom att granska befintlig dokumentation samt genomgång av 
LVD och EMC-direktivet samt befintliga standarder. Även en okulär granskning av redan 
genomförd konvertering har utförts.  
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2 Bakgrund 

LED-konvertering av befintliga lysrörsinstallationer har förekommit under en tid och dessa 
har inte alltid utförts på ett säkert och korrekt sätt. Elsäkerhetsverket har handlagt ett antal 
ärenden som visat på brister i konstruktion hos LED-lysrören vad avser både elsäkerhet och 
EMC. I några fall har försäljningsförbud utfärdats för vissa tillverkare av LED-lysrör då de inte 
uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i gällande EU-direktiv så som LVD och EMC. 

Ett flertal installation av LED-lysrör har också genomförts på ett mer korrekt sätt där man 
använt godkända LED-lysrör och där elsäkerhet och EMC-egenskaper inte påverkats 
negativt. Dock har det inte funnits något entydigt sätt för hur en LED-konvertering skall 
genomföras för att på ett korrekt, riktigt och säkert sätt kunna påvisa uppfyllande av LVD och 
EMC-direktivet. 

I februari 2011 kom LVD ADCO ut med en generell rekommendation rörande T8 LED-lysrör 
som ersättare till traditionella lysrör. I princip delar LVD ADCO upp frågan i två typfall: 

1) Installation av LED-lysrör som EJ kräver modifiering av armaturen. 

2) Installation av LED-lysrör som kräver modifiering av armaturen. 

Mer om vad som gäller vid de olika typerna av installation längre fram i rapporten. 

2.1 Beskrivning av kyl- och frysmöbeln och dess godkännande 
mot standard 

En kyl- och frysmöbel består av många ingående delar varav belysning ibland är en del. 
Denna belysning består i befintliga möbler oftast av lysrör och dessa är i de flesta fall 
godkända som en del i kyl- och frysmöbeln. Detta innebär att man har kontrollerat 
installation, kabeldragning, temperatur, belastning, åtkomlighet med mera på armaturen och 
även kontrollerat ingående delar i armaturen så att dessa uppfyller korrekt standard för att 
kunna anses säkra i sin applikation i kyl- och frysmöbeln. Kyl- och frysmöbler som helhet 
godkänns mot en standard som heter EN 60335-2-89 och i denna finns avsnitt som 
behandlar installation, komponenter, provning med mera för armatur som ingår i kyl- och 
frysmöbeln. En förändring av armaturen och dess ingående delar ger som följd att den 
ursprungliga provningen påverkas och detta måste beaktas vid LED-konvertering. Armaturen 
kan också vara separat godkänd (certifierad) och då tittar man bara på installationen i kyl- 
och frysmöbeln och övriga delar är då redan kontrollerade under utvärderingen av själva 
armaturen. 

Standarden EN 60335-2-89 är en så kallad ”del 2-standard” med namnet ”Särskilda 
fordringar på kyl- och frysaggregat för kommersiellt bruk” vilken specifikt behandlar de 
särskilda krav som behöver ställas på kyl- och frysmöbler. EN 60335-2-89 skall användas 
tillsammans med EN 60335-1 och då dessa tillsammans används uppfyller man tillämpliga 
krav på kyl- och frysmöbeln. 

2.2 Energiberäkningar av planerade åtgärder, 
kostnadsbedömningar, lönsamhetskalkyler 

Energiberäkningar, kostnadsbedömningar och lönsamhetskalkyler har inte belysts i detta 
projekt. Syftet med detta projekt har endast varit att klargöra vad som gäller vid LED-
konvertering av kyl- och frysmöbler med avseende på elsäkerhet och EMC. 
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3 Genomförande 

Projektet har genomförts på så sätt att EU-direktiv samt standarder har studerats och även 
kunskap från redan genomförda LED-konverteringar har granskats. Tillsammans med krav 
från direktiv och standarder har riktlinjer tagits fram för hur en LED-konvertering skall utföras 
för att kunna hävda att CE-märkningen av kyl- och frysmöbeln fortfarande gäller och att man 
fortfarande uppfyller applicerbara EU-direktiv som berör installationen. Även 
Elsäkerhetsverkets dokumentation om LED-konvertering har studerats och beaktats vid 
framtagandet av denna rapport. 

3.1 Planerad åtgärd i projekt 

Ingen planerad åtgärd återstår i detta projekt. Livslängdsmätningar och temperaturmätning 
på LED-konverterad modul rymdes inte inom projektets budget så dessa delar utelämnades 
men kan i ett nytt projekt tas upp och utvärderas. Vad avser temperaturmätningar så är 
dessa redan genomförda då man väljer ett mot korrekt standard godkänt LED-lysrör med 
tillhörande glimtändare, se mer under avsnitt 5, Checklista vid LED-konvertering. 

3.2 Organisation – medverkan i projekt 

Följande personer har medverkat i projektet: 

Joakim Franzon, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Bengt Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Per-Erik Jansson, ICA Sverige AB 
Carl Johan Håkansson, TD Light Sweden AB 

3.3 Tidsplan 

Projektet genomfördes mellan 2012-10-03 fram till och med 2013-02-15. 

3.4 Energieffektiviseringspotential 

Då energieffektivisering inte var en del av projektet finns inga uppmätta resultat att redovisa. 
Nedan finns ett enkelt räkneexempel baserat på utbyte av 100 lysrör mot LED-lysrör. 

Antag 100 lysrör som byts ut mot LED-lysrör. LED-lysrörets effekt är ca 30W. Motsvarande 
effekt för ett konventionellt lysrör är 36W samt tillkommande drivdon, låt oss anta ca 50W 
totalt. En normal butik har lysrören tända ca 15 timmar per dygn. 

Energiförbrukning konventionella lysrör en månad (30 dagar): 2250kWh 

Energiförbrukning LED-lysrör en månad (30 dagar): 1350kWh 

Energibesparing per månad blir ca 900kWh med räkneexemplet ovan. 

Större installationer sparar betydligt mer energi. LED-lysrör kostar mer i inköp men har en 
mycket längre livslängd vilket gör att den extra kostnaden för inköp sparas in på minskad 
energiförbrukning och bättre livslängd på LED-lysrör. 
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4 Påverkan ursprunglig CE-märkning  

En produkt som har en CE-märkning och som är satt på den europeiska marknaden har en 
ganska omfattande testning och dokumentering bakom sig som bevisar att produkten 
uppfyller de grundläggande kraven i alla relevanta direktiv som är applicerbara på produkten. 
När det gäller kyl- och frysdiskar, lysrörsarmaturer och LED-lysrör för utbyte av 
konventionella lysrör så gäller både lågspänningsdirektivet (LVD) och EMC-direktivet. Dock 
så gäller inte LVD om produkten har under 50V a.c. eller 75V d.c. in eller ut från sig. LVD är 
tillämpbart mellan 50-1000V a.c. och 75-1500V d.c. LVD behandlar elsäkerheten på 
produkten och EMC-direktivet behandlar krav på hur tålig produkten skall vara mot 
elektromagnetiska störningar samt hur mycket elektromagnetisk störning produkten själv får 
generera ut till omgivningen. Båda dessa direktiv är väsentliga och viktiga för att vi skall få en 
säker och störningsfri miljö där andra system skall kunna samverka och även fungera enskilt. 

Även maskindirektivet (MD) kan komma in när det gäller den kompletta kyl- och frysmöbeln 
men i detta direktiv hänvisar man elsäkerheten till LVD vilket då täcks av genomgången av 
LVD och dess harmoniserade standarder. 

För att påvisa uppfyllande av respektive direktiv krävs mer eller mindre omfattande provning 
vilken baseras på krav i standarder. Dessa standarder är harmoniserade till respektive 
direktiv. När en standard blir harmoniserad till ett visst direktiv ger provning mot denna 
standard, om man uppfyller kraven i standarden, automatiskt uppfyllande av direktivet som 
standarden är harmoniserad mot. Detta skall kunna bevisas genom provningsrapporter eller 
annan likvärdig dokumentation samt genom att tillverkaren av produkten skriver en 
tillverkardeklaration (DoC, Declaration of Conformity). 

Enligt EMC- och lågspänningsdirektivet så är det inget krav att använda en harmoniserad 
standard för att visa på uppfyllande av det samma. Även icke harmoniserade standarder 
samt andra tekniska provningsmetoder kan användas. Dock så är en harmoniserad standard 
att betrakta som en miniminivå på krav som måste uppfyllas och att använda andra 
provningsmetoder och dokument för att visa på uppfyllande av gällande direktiv får inte göra 
att minimikraven inte uppfylls. 

Om man gör förändringar på CE-märkta produkter så måste man vara medveten om att den 
ursprungliga CE-märkningen inte gäller efter förändringen. Ny provning av den förändrade 
produkten måste ske som visar på uppfyllande av direktivens krav. Alternativt kan 
dokumentation användas för att visa på uppfyllande av direktivens krav efter förändringen 
men då måste denna dokumentation kunna kopplas till befintlig dokumentation och dessa 
tillsammans visa på uppfyllande av direktivens krav. 

4.1 LVD 

4.1.1 Krav LVD 

Vid utbyte av befintligt lysrör mot ett LED-lysrör kan i vissa fall modifiering av armatur 
och/eller kyl- och frysmöbeln krävas. Om detta sker faller den tidigare CE-märkningen för 
armaturen och/eller kyl- och frysdisken. Tillverkaren av armaturen eller den kompletta kyl- 
och frysdisken kan då inte längre ta på sig det så kallade tillverkaransvaret. Med 
tillverkaransvaret menas att den som sätter en produkt på den europeiska marknaden också 
är ansvarig för att produkten uppfyller alla relevanta direktiv. På tillverkaren kommer en hel 
del krav vad avser spårbarhet, dokumentation med mera. 

Bland annat följande krav har en tillverkare på sig för att visa på uppfyllande av LVD: 

1. CE-märkning skall finnas på produkten. 
2. En tillverkardeklaration skall vara skriven och finnas tillgänglig (se nedan vad en 

tillverkardeklaration skall innehålla). 
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3. En så kallad teknisk fil skall finnas över produkten (se nedan vad en teknisk fil skall 
innehålla). 

4.1.2 Modifiering respektive ej modifiering av armatur 

LVD ADCO* har kommit ut med en generell rekommendation rörande T8 LED-lysrör som 
ersättare till traditionella lysrör. I princip delar LVD upp frågan i två typfall: 

1. Installation av LED-lysrör som EJ kräver modifiering av armaturen. 
2. Installation av LED-lysrör som kräver modifiering av armaturen. 

En viktig detalj här är att LVD ADCO inte räknar utbyte av glimtändare mot en 
glimtändsersättare som en modifiering av armaturen om den i övrigt klarar kraven i IEC 
60155 (standard för glimtändare). 

I fall 1 anser LVD ADCO att den ursprungliga CE märkningen på armaturen inte faller så 
länge LED-lysröret uppfyller kraven för ett traditionellt lysrör såsom mått, vikt, temperatur, 
elektrisk säkerhet etc. LVD ADCO hänvisar också till standarden IEC 62560 Double-capped 
LED lamps for general lighting services. Denna standard kommer eventuellt att ersättas av 
IEC 62776 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear flourscent lamps Safety 
Specification som just nu finns som så kallad Committee Draft, det vill säga som ett 
arbetsdokument för den kommitté som jobbar med att ta fram standarden. 

Fall 1 (retrofit LED lamp) innebär att en traditionell lampa byts mot en LED lampa utan att 
någon modifiering av armaturen krävs. På samma sätt som i LVD ADCOs rekommendation 
så anses inte ett byte av lysrör till ett LED-lysrör och glimtändare till en glimtändsersättare 
som en modifiering av armaturen och således faller inte CE märkningen på armaturen. 

I fall 2 anser LVD ADCO att den ursprungliga CE märkningen på armaturen faller och att de 
som säljer LED-lysrören ska ta på sig det totala CE ansvaret för armatur och rör enligt 
gängse regler. För mera information hur det skall ske, se avsnitt nedan. 

För fall 2 (conversion LED lamp) så kan det krävas att armaturen modifieras som till exempel 
att koppla förbi drivdon med mera för att LED lampan ska fungera korrekt. I detta fall upphör 
den ursprungliga CE märkningen. 

För bägge fallen ovan så krävs det att LED-lysröret klarar test enligt gällande standard för att 
vara godkänt att montera. När till exempel Intertek-Semko genomför provning av LED-lysrör 
avsett för retrofit så används IEC 62560 i kombination med andra standarder. SGS Fimko 
gör på liknade sätt för sin Fi-märkning. 

*LVD ADCO är en administrativ och oberoende samarbetsgrupp som drivs gemensamt av 
medlemsländerna i EU. Gruppen är ett forum för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan de 
som har som uppgift att utöva marknadskontrollen i respektive land (i Sverige 
Elsäkerhetsverket). 
LVD ADCOs dokument ges ut som rekommendationer och är inte lagligt bindande. De är inte 
heller fastställda som att representera arbetsgruppens för LVD åsikter. Skall dessa dokument 
användas av de som utövar marknadskontroll skall alltid artikel 9 i LVD respekteras. 

4.1.3 Innehåll tillverkardeklaration 

En tillverkardeklaration skall enligt LVD innehålla följande delar: 

1. Namn och adress på tillverkaren eller den som representerar honom inom 
gemenskapen. 

2. En beskrivning av den elektriska utrustningen. 
3. Hänvisning till de harmoniserade standarderna. 
4. Där detta är tillämpligt, hänvisningar till de specifikationer som försäkran om 

överensstämmelse avser. 
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5. Identifiering av den undertecknare som har befogenhet att göra åtaganden för 
tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen. 

6. De två sista siffrorna i årtalet för det år då CE-märkningen anbringats. 

4.1.4 Innehåll teknisk fil 

En teknisk fil som utgör underlag för CE-märkning skall enligt direktiv 93/68/EEC (”CE-
märkningsdirektivet”) innehålla följande delar: 

1. Generell beskrivning av utrustningen. 
2. Konstruktionsritningar, kretsscheman, komponentlistor etc. 
3. Nödvändig beskrivning för att förstå ovanstående. 
4. Lista på använda standarder, helt eller delvis, samt använda metoder för att uppfylla 

direktivets krav där standarder inte har använts. 
5. Resultat från konstruktionsberäkningar, utvärderingar etc. 
6. Testrapporter. 

4.1.5 Standarder 

Standarder harmoniserade till LVD och som används vid provning av produkten fungerar 
som bevis att direktivets krav är uppfyllda. En testrapport över genomförda tester och 
provningar skall ligga till grund för beviset. 

Den standard som LED-lysrör bör uppfylla när det gäller elsäkerhet är IEC 62560 eller EN 
60598-1 eller EN 60598-2-1 eller EN 60598-2-6. Endast de tre sistnämnda är harmoniserade 
mot LVD men även IEC 62560 ger uppfyllande av LVD då det är tillåtet att använda en icke 
harmoniserad standard som bevis på uppfyllande av direktivet. IEC 62560 är också lämplig 
då den direkt och tydligt pekar på LED för allmänbelysning med spänning över 50V. EN 
60598-serien är en standard för belysning allmänt och kan också vara lämplig men den 
pekar inte så tydligt på LED som IEC 62560 gör. 

Då det handlar om LED så måste dessa också testas enligt en standard som heter IEC/EN 
62471 och denna standard behandlar fotobiologiska faror med LED. Detta innebär att man 
kontrollerar ljusintensitet, våglängder med mera så att dessa inte är skadliga för ögon. 

4.2 EMC 

4.2.1 EMC-krav 

För belysningsutrustning finns under EMC-direktivet de harmoniserade produktstandarderna 
EN 55015 för emission (avgiven störning) och EN 61547 för immunitet (tålighet mot 
störningar). Om dessa standarder tillämpas ger det tillverkaren en grund för att deklarera 
överensstämmelse med EMC-direktivet (2004/108/EG). Överensstämmelse med EMC-
direktivet är ett krav för att CE-märka och släppa ut en färdig produkt på marknaden. 

Formellt är det även möjligt att marknadsföra en produkt som komponent/underenhet och då 
utelämna överenstämmelsedeklaration och CE-märkning. I det fallet får produkten inte 
släppas ut på marknaden till slutanvändare, utan det är frågan om att tillverkaren är 
underleverantör till företaget som ansvarar för produkten som levereras till slutanvändare.  

4.2.2 Erfarenheter från marknaden 

Det har visat sig att det på marknaden förkommit LED-belysning som avger mycket hög 
emissionsnivå, framförallt ledningsbunden störning ut på elnätet i frekvensområdet under 30 
MHz, men även strålad emission i frekvensområde från 30 MHz upp till ca 200 MHz. Detta 
har sin grund i att omformare från 230 V AC-försörjning till driveffekt till LED-lampor i sig 
genererar hög störnivå. Lösningen är att minska störnivåerna genom rätt konstruktions-
lösning av omformare och tillhörande filter. I de fall LED-belysning genererar störningar som 
resulterat i problem i omgivningen kan det normalt visas att kraven enligt EN 55015 (eller 
likvärdiga kravnivåer) inte uppfylls, d.v.s. produkten uppfyller inte kraven för att CE-märkas. 
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Ett rimligt antagande är att det förekommer produkter som inte uppfyller kraven därför att det 
är en oseriös tillverkare som ser en möjlighet att sänka tillverknings- och provningskostnader 
alternativt för att tillverkaren saknar tillräcklig kunskap om gällande krav och de tekniska 
lösningar som krävs för att uppfylla dessa. 
När det gäller immunitet, och krav enligt tillämplig standard EN 61547, verkar LED-belysning 
på marknaden i allmänhet inte uppvisa några problem. 

4.2.3 Systemaspekter 

Två aspekter när det gäller komponent/systemfunktion kan noteras: 

LED-belysning uppbyggd av separata underenheter: 
Lysdon/lampa från en tillverkare används tillsammans med drivdon/spänningsomformare 
från en annan tillverkare (eller båda från samma tillverkare men enheterna marknadsförs inte 
och är CE-märkta tillsammans som ett komplett system). 

Integration LED-belysning i kylanläggning: 
LED-lampa med integrerad omformare för drivning från 230 V (eller system LED-lampa med 
tillhörande drivdon/spänningsomformare som marknadsförs som ett CE-märkt komplett 
system) integreras i en kylanläggning. 

LED-belysning uppbyggd av separata underenheter behöver speciell uppmärksamhet. I det 
fallet kan man inte alltid förutsätta att den aktuella kombinationen uppfyller EMC-krav om det 
inte framgår ur underleverantörens produktinformation att CE-märkningen och överens-
stämmelsedeklarationen omfattar den aktuella kombinationen. 

LED-belysning som uppfyller gällande krav ska kunna integreras i kylanläggning utan att det 
kommer i konflikt med EMC-krav. Det faktum att belysningen installeras i en kyldisk ska inte 
förändra förutsättningarna jämfört med om belysningen installeras på annat sätt. Om belys-
ningen installeras enligt tillverkarens anvisningar och förutsättningar ska EMC-kraven vara 
uppfyllda. Gällande driftsäkerhet finns observationer om att livslängden kan minska om 
belysningen arbetar i förhöjd omgivningstemperatur men drift i omgivningstemperatur under 
rumstemperatur bör inte försämra. 

Slutkommentarer 

Det är viktigt att se bedömningen för installation av LED-belysning i kyldisk mot bakgrunden 
att det finns rapporter om CE-märkta LED-belysningar som visat störnivåer högt över 
gällande kravnivå. Med anledning av detta ska man inte nöja sig med att kontrollera att 
produkten är CE-märkt, utan som minimum även kontrollera överensstämmelsedeklaration 
(DoC, Declaration of Conformity) där det ska framgå vilka standarder man tillämpat. Det kan 
även vara lämpligt att begära att få en provrapport. Om man vill stärka förvissningen om att 
inte få problem kan ett förenklat stickprov, där man kontrollerar att emissionsnivåer är 
rimliga, ge en god grund för att bedöma att de sämre produkterna blir bortsorterade. 

Tillämpning av produktstandarder harmoniserade under EMC-direktivet (i detta fall EN 55015 
och EN 61547) ger en grund för att produkten i normalfall inte ska störa omgivande radio-
kommunikation mm och för att den ska fungera som avsett i den elmiljö den är avsedd att 
användas. Det ger ingen garanti för att det aldrig kan uppstå problem (kravnivåer för att 
uppnå detta skulle i många fall medföra orimliga kostnader). När man noterar problemen 
som tas upp under ”Erfarenheter från marknaden” ovan, kan man sluta sig till att många av 
de LED-belysningar som uppfyller kraven sannolikt inte har någon stor marginal i förhållande 
till gällande kravgränser för emission, eftersom konstruktionen i grunden normalt innehåller 
en störkälla som behöver dämpas/filtreras ner till gällande kravnivå. Här ska samtidigt 
noteras att lysrörsbelysningen som ersatts sannolikt inte i någon större utsträckning 
genererade störningar i samma frekvensområde.  Det innebär att det inte är uteslutet att det i 
något sammanhang uppstår problem t ex i form av att någon radiokommunikation i 
omgivningen kan känna av en förhöjd bakgrundsstörning trots att den nyinstallerade 
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LED-belysningen uppfyller gällande standarder. Framförallt kan detta bli aktuellt i ett område 
där man redan innan t ex noterat ”svag täckning” för radiomottagning. 

5 Resultat 

Följande standarder skall uppfyllas av LED-lysröret för att kunna ersätta det befintliga 
lysröret: 

- För LVD: IEC 62560 alternativt EN 60598-1 eller EN 60598-2-1 eller EN 60598-2-6 
samt EN 62471. 

- För EMC: EN 55015 för emission (avgiven störning) och EN 61547 för immunitet 
(tålighet mot störningar). 

Är det speciellt krävande miljöer som de befintliga lysrören sitter i, till exempel extra fuktiga 
utrymmen, extrem temperatur, extrem nedsmutsning med mera skall dessa faktorer tas i 
beaktande vid installation av LED-lysrör. LED-konverteringen får inte leda till att påverkande 
miljöfaktorer gör installationen farlig. 

Ex-klassade lysrörsarmaturer får under inga omständigheter LED-konverteras utan provning 
och godkännande från certifierande organ. 

För ytterligare krav på LED-konverteringen, se avsnitten nedan. 

Granskningen av LED-installationen på ICA Kvantum i Götene genomfördes med 
Elsäkerhetsverkets dokumentation om LED-konvertering i åtanke, se skrivelse från 
Elsäkerhetsverket med nummer Dnr 13EV332, publicerad 2013-02-07. Skrivelsen finns att 
ladda ner från Elsäkerhetsverkets hemsida, www.elsakerhetsverket.se. Resultatet från 
denna granskning gav att man följer de krav som ställs på en konvertering av detta slag och 
att den ursprungliga CE-märkningen gäller då man endast gjort en så kallad retrofit av 
lysrören i kyl- och frysmöblerna. 

5.1 Checklista vid LED-konvertering 

Följande punkter skall beaktas vid utbyte av konventionella lysrör till LED-lysrör i befintliga 
installationer i kyl- och frysmöbler. 

Om ingen modifiering av armaturen krävs utan endast utbyte av lampa och glimtändare sker 
så räcker det att kontrollera att LED-lysrör och glimtändare uppfyller gällande standarder vad 
avser elsäkerhet och EMC (se punkt 1 nedan) och att bevis för detta finns i form av tillverkar-
deklaration (DoC) samt CE-märkning. 
 
Även ekodesign- och energimärkningsdirektiv skall vara uppfyllda i vilka man bland annat 
kan utläsa färgtemperatur, livslängd samt energiförbrukning. LED-lysrör med lägst förbruk-
ning bör väljas om det finns olika alternativ och det enbart är energiförbrukningen som skiljer 
olika fabrikat/typer åt. Även färgtemperatur bör väljas med omsorg beroende på hur man vill 
exponera den upplysta produkten. Låg färgtemperatur (under ca 3000K) ger ett mera gult 
”varmt” sken och högre färgtemperatur (över 3000K) ger ett mera ”kallt” och blåaktigt ljus. 

Kräver installationen av LED-lysrör modifiering av armaturen, till exempel att man måste 
kopplas sig förbi drosslar eller på annat sätt modifierar exempelvis kablage med mera i 
armaturen skall nedanstående punkter följas. 

1. Kontrollera att LED-lysröret uppfyller gällande standard för LVD och EMC och att 
bevis i form av CE-märkning och tillverkardeklaration (DoC) finns. Standarden som 
LED-lysrör skall uppfylla för LVD är IEC 62560 (då denna kommer som europanorm 
heter den EN 62560 och då skall den uppfyllas) eller EN 60598-1 eller EN 60598-2-1 
eller EN 60598-2-6. För EMC skall EN 55015 och EN 61547 vara uppfyllda. När IEC 
62776 kommer är den standarden också ett alternativ till ovan nämnda standarder. 

http://www.elsakerhetsverket.se/
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2. Befintlig märkskylt på antingen armatur eller komplett kyl- och frysmöbel skall 
kompletteras med märkskylt med uppgifter om vem som tar över produktansvaret på 
den LED- konverterade armaturen. 

3. Ny tillverkardeklaration skall skrivas av den som tillhandahåller LED-konverteringen 
(samma namn på tillverkardeklaration som på märkskylt). 

4. Kontrollera så att maxbelastningen på lysrörshållarna inte överskrids då LED-
konvertering utförs. LED-lysrör är ofta betydligt tyngre än de konventionella lysrören. 

5. Innan installationen driftsätts skall installationen kontrolleras med avseende på 
elsäkerhet så att kablage, höljen med mera inte har påverkats av LED-
konverteringen. 

Om ytterligare information om LED-lysrör önskas kan komplett testrapport efterfrågas av 
tillverkaren av LED-lysröret i vilken det bland annat framgår temperatur på höljen med mera 
som eventuellt kan användas vid beräkning av energibesparing. Även andra tekniska frågor 
kan det ges svar på i testrapporten. Tillverkaren skall enligt LVD ha en testrapport som visar 
på uppfyllande av korrekt standard men det finns ingen skyldighet att tillgängliggöra denna 
för andra än tillsynsmyndigheten i landet. 

All dokumentation så som tillverkardeklarationer samt annan dokumentation som berör LED-
konverteringen skall sparas av butiken alternativt ägaren av kyl- och frysmöbeln. Även den 
som genomför LED-konverteringen skall ha samma uppsättning av dokumentationen sparad. 

5.2 Energieffektiviseringspotential – uppmätt 

Inom detta projekt ingick inte att mäta energieffektivisering så inget resultat visas här. 

6 Slutsatser 

Det finns inget formellt hinder att ersätta befintliga lysrör i kyl- och frysmöbler med LED-lysrör 
om detta görs på ett kontrollerat och korrekt sätt. Man kan efter en LED-konvertering 
fortfarande hävda överensstämmelse med LVD och EMC-direktivet såvida man följer den 
checklista som beskrivs i denna rapport. Kortfattat skall man kontrollera att LED-lysröret är 
testat och godkänt enligt gällande standarder för både LVD och EMC. Om ett oberoende 
testhus har provat och godkänt LED-lysröret så är det en bra garanti för att LED-lysröret 
uppfyller gällande krav. Installatören eller säljaren av LED-lysrör kan behöva skriva en ny 
tillverkardeklaration (DoC, Declaration of Conformity) för installationen och även förse den 
med ny märkskylt (i så fall samma namn på märkskylt som i tillverkardeklarationen). Vilket 
alternativ som skall väljas beror på om det handlar om en modifiering av armaturen eller 
enbart utbyte av LED-lysrör och glimtändare. 

Då detta är gjort kan man anse att installationen av LED-lysrör inte bryter mot de 
grundläggande kraven i LVD eller EMC-direktivet. 

7 Rekommendationer och fortsatt arbete 

LED-konvertering som utförs på ett korrekt och riktigt sätt är ett bra sätt att spara pengar på 
energiförbrukningen. Följer man bara checklistan (guiden) som tagits fram i detta projekt 
finns inga hinder för att genomföra en LED-konvertering av befintliga lysrörsinstallationer i 
kyl- och frysmöbeln vad avser kraven i EU-direktiven LVD och EMC. 

Hur livslängd och totalekonomi med avseende på detta ser ut är inte inkluderat i detta arbete 
då det inte täcks av budgeterade medel, men kan eventuellt bli ett framtida område att 
undersöka i ett kommande projekt. Total energibesparing för hela kyl- och frysmöbeln efter 
utförd LED-konvertering måste genomföras som ett separat projekt med fältprov. Många 
faktorer påverkar den totala energiförbrukningen och LED-konverteringen är endast en del i 
hela systemet. För specifik armatur kan besparingen lätt beräknas när denna LED-
konverteras men om energibesparingen ses på totala energiförbrukningen eller om den 
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endast ger en ”bättre kyla” och på så sätt bättre matkvalitet måste undersökas med fälttester 
och detta är inte gjort i detta projekt. 

8 Litteraturreferenser 

Inga litteraturreferenser finns i denna rapport. 
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A. Bilder från LED-konvertering hos ICA Kvantum i Götene 

ICA Kvantum i Götene besöktes då de har konverterat i princip samtliga diskar med LED-
lysrör. Cirka 500 lysrör är utbytta mot LED-lysrör. Besöket ägde rum 2013-02-15. 

 
 
Bild 1: Exempel på LED-konverterad kyldisk 
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Bild 2: Exempel på LED-konverterad kyldisk 
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Bild 3: Exempel på LED-konverterad kyldisk 

 
 
Bild 4: Exempel på LED-konverterat lysrör (ej kyl- och frysmöbel) 
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Bild 5: LED-lysröret monteras i befintliga lysrörshållare 

 
 
Bild 6: ”Glimtändare” för LED-lysrör monterad i hållaren för den tidigare glimtändaren 
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Bild 7: ”Glimtändare” för LED-lysrör, detalj 

 
 
Bild 8: Exempel på märkskylt där godkännandemärkningen syns 


