
Hållbara trender – energi för 
företag och samhälle

Hållbar Belysning för 
Framtiden



Jessica Hultqvist, VD

Designlight Scandinavian AB i Moheda

Tillverkande grossist av LED-belysning
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Fokus på kvalitet, funktion, form och kundnytta



Noga med val av 
råmaterial och full 

kontroll på hela 
tillverkningsprocessen

Antagit 
Belysningsutmaningen

Anslutna till 
återvinningssystemet 

Elretur



Egenutvecklat signum 
Save Watt More Light

Satsar på CSR – En 
placering bland
topp 20% i utvärdering



15% 70%
Stora möjligheter 

finns vad gäller 
design, styrning 

och olika 
användningsområden

År 2020 står LED-teknik för 
70% av den globala 

marknaden för belysning

Belysning står för 15% av 
världens samlade 
energianvändning



Elanvändningen för belysning idag 
skulle kunna halveras med hjälp 

av ny teknik
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60% ljus & 40% värme

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

LED

Hur kan man spara 
så mycket i 

energianvändning 
och få samma 

ljusstyrka?



• Vad det faktiskt betyder i 
energibesparing att använda 
LED. Många glömmer belysning 
som en del av 
energianvändningen och bara 
fokuserar på uppvärmning.

Fördelar med LED

➢ Rätt ljus ökar välmående
➢ Stor besparingspotential
➢ Ökad kontroll
➢ Optimera drift/samkörning
➢ Bättre färgåtergivning
➢ Ökad säkerhet & trygghet
➢ Inget kvicksilver
➢ Stora möjligheter för 

anpassning efter önskemål 
och skräddarsydda lösningar



➢ Det finns ett stort värde i LED-
teknikens ljuskvalitet och 
styrbarhet för djurhållning och 
växthusodling



➢ Mångfald vad gäller 
olika färger, 
temperaturer och 
styrka på ljuset



Projekt Kläppen

Kläppen Ski Resort har installerat 
ny LED-belysning från Designlight

De gamla 2000W metallhalogen 
byttes ut mot våra 600W 
modulstrålkastare, ca 200 st

De sparar ca 200.000 kwh per 
säsong på detta, vilket motsvarar 
årsförbrukningen för 10-15 
normalvillor



Projekt Linde Energi

4 st LED-armaturer från 
Designlight har installerats 
runtom den 46 meter höga 
ackumulatortanken

LED-belysningen har ett 
effektbehov på 850W. Detta 
kan jämföras med en vanlig 
kaffebryggare som har ett 
effektbehov på 400-800W



Projekt Landvetter

Ersatte 1000W med 450W

Energibehovet minskade 
samtidigt som ljusstyrkan 
ökade



Medvetna val = 
Hållbart samhälle!

Tack!


