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Valaisinvalmistajien toimialaryhmän
opas ledien maailmaan:

Näin vertailet ledivalaisimia

Oppaan pohjana on käytetty CELMAN vastaavaa opasta Apples and Pears,
joka on julkaistu syyskuussa 2011.
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1. Johdanto

Ledivalaistuksen kasvu on tuomassa huomattavan muutoksen valaistusteollisuuteen. 
Ledien pieni koko mahdollistaa täysin uusien valaistusratkaisujen toteuttamisen, mihin 
perinteisellä valaistuksella ei päästä. Lisäksi ne mm. syttyvät heti, ovat pitkäikäisiä ja niitä 
on helppo himmentää. Ne tarjoavatkin nykyaikaisen tavan toteuttaa energiatehokas ja 
ylläpitokuluja säästävä valaistus.

Yksi ongelma kuitenkin on. Viime vuosina valaistusmarkkinoille on tulvinut valtavasti 
uusia tulokkaita ja testaamattomia tuotteita. Jotkut esittävät tuotteidensa suorituskyvys-
tä epäilyttäviä väittämiä, jotka ovat liian hyviä ollakseen totta ja vailla teknisiä perustelu-
ja. Kaikkien sidosryhmien, kuten valaistussuunnittelijoiden, on tiedettävä kuinka kauan 
ledivalaisimen valovirta säilyy tarkoituksenmukaisena vuosien käytössä. Nykytilanteessa 
on vaikea tietää, keneen voi luottaa tai mitä uskoa.

Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä kahdessa IEC/PAS-standardissa esitetyt yleiset 
laatuvaatimukset. Ledi-valaisimien käyttäjänä on tärkeä soveltaa samoja standardoi-
tuja ja siksi keskenään vertailukelpoisia laatuvaatimuksia, kun arvioidaan valmistajien 
esittämiä väittämiä. Ledi-valaisimien käyttäjien olisi aina pyydettävä uusien IEC/PAS-
standardien mukaisesti mitattuja ledivalaisimien teknisiä tietoja. IEC/PAS standardit ovat 
esistandardeja, joiden pohjalta tehdyt varsinaiset standardit ovat IEC:ssä parhaillaan vii-
meisteltävänä ja odotetaan ilmestyvän varsinaisina standardeina 2014 alkupuolella.

Standardoinnissa on kolme osa-aluetta, jotka voidaan standardoida. Ne ovat tekniset 
määritelmät, mittausmenetelmät ja raja-arvot. Ledivalaisimien suorituskykyvaatimuksia 
käsittelevissä IEC/PAS-standardeissa on määritelty valaisimien suoritusarvojen tekniset 
määritelmät ja mittausmenetelmät.

Näin asiasta kiinnostuneet osapuolet saavat mahdollisuuden vertailla valmistajien ilmoit-
tamia valaisimien suoritusarvoja yhtäläiseltä ja vertailukelpoiselta pohjalta. Käyttämällä 
IEC/PAS-standardien määrittelemiä suoritusarvoja ja mittausmenetelmiä tuotteiden ver-
tailu saadaan aidosti samalle viivalle, mikä palvelee loppukäyttäjiä, suunnittelijoita ja 
valmistajia.
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2. IEC-PAS-julkaisun mukaiset laatuvaatimukset

IEC on vuonna 2011 julkaissut kaksi suorituskykyvaatimuksia koskevaa PAS-esistandar-
dia (Publicly Available Specification):

•	 IEC/PAS	62717	Performance	requirements	–	LED	modules	for	general	lighting
•	 IEC/PAS	62722	Performance	requirements	–	LED	luminaires	for	general	lighting.

Asiakirjat on laadittu samanaikaisesti, jotta niiden laatuvaatimuksia ja mittausmenetel-
miä koskevat määritelmät olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia. Testausmenetelmät 
on määritelty mahdollisimman pitkälti ledimoduuleja koskevassa IEC-PAS-julkaisussa. 
Tämän	lisäksi	valaisinstandardi	IEC/PAS	62722	sallii	IEC/PAS-62717	mukaisia	moduuleja	
käytettäessä tietyillä edellytyksillä jättää tietyt testit pois, jos moduulille löytyy vastaavat 
moduulistandardin mukaiset testitulokset.

Ledivalaisimenn elinikä on useimmissa tapauksissa paljon pidempi kuin käytännön tes-
tausaika. Tästä seuraa, että valmistajien elinikään liittyviä suoritusarvoja ei voida riittävän 
luotettavasti testaamalla todentaa. Siten valmistajan elinikään liittyviä suoritusarvojen 
(yli	25	%	eliniästä,	ja	enintään	6	000	tuntiin	asti)	todentaminen	ei	sisälly	kumpaankaan	
IEC/PAS-standardiin. Jotta valmistajan ilmoittamat elinikään liittyvät suoritusarvot voitai-
siin todentaa, testitulokset olisi ekstrapoloitava. Menetelmä mittausarvojen projisioimi-
seksi yli käytännössä rajallisen mittausajan on harkittavana.

Molemmissa suorituskykyvaatimuksia koskevissa IEC-PAS-julkaisuissa on 
• määritelty tekniset suoritusarvot uudelle tuotteelle (initial values) 
• mittausmenelmät näiden suoritusarvojen mittaamiseksi

Näin ledimoduuli- ja valaisinvalmistajien ilmoittamat uuden tuotteen tekniset suoritusarvot 
saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. Tämä ei koske elinikään liittyviä suoritusarvoja.

 
 
IEC/PAS-standardit luettelevat tarkasteltaviksi seuraavat valmistajan ilmoittamat
suoritusarvot:
a) Ottoteho

b) Valovirta

c) Ledivalaisimen valotehokkuus

d) Valonjakokäyrä

e)			fotometrinen	koodi

f)	 ekvivalentti	värilämpötila	(CCT)

g) nimellinen värintoistoindeksi (CRI)

h) värikoordinaattien nimellisarvot, alussa ja lopussa

i) valovirran pysyvyyskoodi
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j) Ledimoduulin nimelliskäyttöikä (h) ja siihen liittyvä valovirran pysyvyys (Lx)

k) vikaantuneiden osuus (Fy), joka vastaa valaisimessa käytetyn ledimoduulin

 nimelliskäyttöikää
l) valaisimen käyttölämpötila (tq)

Eri laatuvaatimukset on esitetty lyhyesti jäljempänä.

a)   Ottoteho

Ottoteho kertoo valaisimen kuluttaman tehon, jossa on mukana liitäntälaitteen teho, 
jos liitäntälaite on toimitettu valaisimen mukana.

b)  Valovirta

Tarkoittaa valaisimen säteilemää valoa ja ilmaistaan luumenina (lm, valovirran yksikkö).

• Perinteisissä (eli muissa kuin ledi-) valaisimissa valovirran nimellisarvon mittaus ja ilmoit-
taminen ei ole kovin yleistä. Arvo lasketaan yleensä kertomalla lampun valovirta valaisimen 
käyttöhyötysuhteella (LOR-luku).
• Haluttaessa verrata ”perinteistä” ja ledivalaisinta valotekniseltä kannalta, on suositeltavaa 
ottaa huomioon tosiasiallinen käyttö ja verrata valaistussuunnitelmia toisiinsa.

c) Ledivalaisimen valotehokkuus

Mitattu uuden valaisimen valovirta jaettuna saman ledivalaisinyksilön (samanaikaisesti) 
mitatulla  ottoteholla. Sen yksikkö on luumenia/watti.

d) Valonjakokäyrä

Valovirran avaruusjakauma kuvattuna graafisesti valojakokäyränä, mikä yleensä ilmais-
taan napakoordinaattikaaviona, jossa valovoima on valonlähdettä ympäröivän kulman 
funktio.	Valovoiman	yksikkö	cd	=	lm	×	sr-1.

e) Fotometrinen koodi

Kuusinumeroinen	fotometrinen	koodi,	joka	ilmaisee	tärkeät	valon	laatuparametrit:	CRI,	
CCT, värikoordinaatit ja valovirran pysyvyyden.

f)	 Värintoistoindeksi (CRI)

Valkoista valoa tuottavan ledimoduulin värintoisto on esineiden antama värivaikutelma, 
joka syntyy tietoisesti tai alitajuisesti esineiden värivaikutelmaa vertailuvalonlähteen alla 
vertailemalla.

g) Ekvivalentti värilämpötila (CCT)

Valkoista valoa tuottavan ledimoduulin värilämpötila määritetään vertailemalla sen valoa 
ihanteellisen mustan kappaleen säteilyyn tietyssä lämpötilassa. Yksikkö on kelvin.
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h) Värikoordinaattien nimellisarvot, alku- ja loppuarvot

Ledimoduulien värikoordinaattien alku- ja loppuarvot.

i) Valovirran pysyvyyskoodi

Mitattu alkuvalovirta (alkuarvo) normalisoidaan 100 prosenttiin, ja sitä käytetään ledi-
moduulin eliniän määrityksen ensimmäisenä arvopisteenä.  Valovirran arvo mitataan, 
kun	25	%	ilmoitetusta	eliniästä,	mutta	enintään	6	000	käyttötuntia	on	kulunut	 ja	 il-
maistaan prosentteina alkuvalovirran arvosta. Arvo määrää valovirran pysyvyyskoodin 
(ks. taulukko 3).

j) Ledimoduulin elinikä (h) ja siihen liittyvä valovirran pysyvyyskoodi (Lx)

Aika, jona ledimoduulipopulaatio tuottaa yli ilmoitetun prosenttiosuuden (x) valovirran 
alkuarvosta. Eliniän kanssa ilmoitetaan aina myös vikaantuneiden osuus (Fy). Eliniän yk-
sikkö on tunti.

k) Vikaantuneiden osuus (Fy), valaisimessa käytetyn ledimoduulin elinikää vastaavas-
ti

Prosenttiosuus (y) joukosta samanlaisia ledimoduuleja ilmaisee ilmoitetun eliniän aika-
na vikaantuneiden prosenttiosuuden. Vikaantuneiden osuus-luvussa otetaan huomioon 
moduulin sisältämien kaikkien komponenttien, myös mekaanisten sekä ilmoitettua suu-
remmasta valovirran alenemista johtuvan vikaantumisen yhteisvaikutus. Ledin vika voi 
siis olla ilmoitettua pienempi valovirta tai ei valoa ollenkaan.

l) Valaisimen ympäristön lämpötila (tq)

Valaisimen ympäristön lämpötila, joka vastaa valmistajan ilmoittamia valaisimen suori-
tusarvoja. Kaikkia suoritusarvoja vastaa sama kiinteä käyttölämpötilan arvo (tq). Valmis-
taja voi ilmoittaa suoritusarvot useammalla kuin yhdellä käyttölämpötilan arvolla.

On varmistettava, että tq on yhdenmukainen sen todellisen käyttökohteen 
kanssa, missä ledivalaisinta käytetään. 

 
Arvioitaessa eri valmistajien ledivalaisimien suorituskykyä koskevia väittämiä, on tärkeää
• käyttää vertailussa standardien mukaan määriteltyjä suoritusarvoja
• käyttää mittauksessa standardin mukaisia mittausmenetelmiä
• huomioida ilmoitettujen arvojen lämpötilariippuvuus ja
• standardien mukaisesti tiedostaa ilmoitettujen arvojen olevan annettu aina ympäristön
 lämpötilassa ta = 25 °C valaisimen jatkuvuustilassa, jos ei erikseen muuta mainita

Ledivalaisimien valmistajien olisi julkaistava tuotteiden tekniset tiedot IEC/PAS standardien 
vaatimusten mukaisina.

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lähemmin eräitä kompleksisempia suoritusarvoja ja 
selitetään mihin ne liittyvät ja miksi ne ovat tärkeitä.
 



8

3. Fotometrinen koodi

Kuusinumeroinen	fotometrinen	koodi	ilmaisee	tärkeät	valon	laatuparametrit:

•	 alkuarvot	CRI	(Ra)	ja	CCT	(Kelvin),
•	 värikoordinaattien	alku	ja	loppuarvot,
•	 valovirran	pysyvyys	(MLF).

Värintoistoindeksi (CRI)

Vaikka valonlähteet tuottavat saman värivaikutelman, se ei välttämättä tarkoita, että 
väripinnat näyttäisivät samalta niiden alla. Kaksi valoa, jotka vaikuttavat olevan samaa 
valkoista, saattavat olla erilaisten aallonpituusyhdistelmien tulos. Tästä seuraa, että tietty 
materiaali voi näyttää erilaiselta, sillä pinta ei välttämättä heijasta kyseessä olevia aal-
lonpituuksia samassa määrin, joten sen värivaikutelma muuttuu valaistuksesta toiseen 
siirrettäessä. Värintoisto on siis tärkeä vaatimus valittaessa valonlähdettä valaistussovel-
lutuksiin.

Uuden yleistyvän lediteknologian spektri on kapea, eikä CRI siten kuvaa ledien väri-
vaikutelmaa oikein kaikissa olosuhteissa. CIE kehittää parhaillaan uusia määritelmiä ja 
mittausmenetelmiä.

Alustava	CRI-arvojen	luokittelu	fotometristä	koodia	varten	saadaan	noudattamalla	seu-
raavaa asteikkoa:

Koodi CRI-vaihteluväli Värintoisto-ominaisuudet

6	 57	–	66	 huono

7	 67	–	76	 kohtalainen

8	 77	–	86	 hyvä

9	 87	–	100	 erinomainen

Taulukko 1: Värintoiston arvoasteikko

Ekvivalentti värilämpötila (CCT)
Vaikka valkoinen valo on eri värien sekoitus, kaikki valkoiset eivät ole samanlaisia, vaan 
niiden ominaisuudet määräytyvät niihin sisältyvien värien mukaan. Valkoinen, jossa on 
iso osa punaista, näyttää lämpimämmältä, ja valkoinen, jossa on iso osa sinistä, näyt-
tää kylmemmältä. Valkoisen valon eri tyyppien luokittelussa käytetään värilämpötilan 
käsitettä, joka on ihanteellisen mustan kappaleen säteilemä valo tietyssä lämpötilassa. 
Käsitettä voidaan parhaiten kuvata tuttujen lämpösäteilijöiden, kuten hehkulampun 
hehkulangan tai rautatangon avulla.
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Kun näitä materiaaleja lämmitetään 1 000 kelviniin, niiden värivaikutelma on punainen. 
2	000–3	000	kelvinin	lämpötilassa	ne	näyttävät	kellertävänvalkoiselta,	4	000	kelvinissä	
neutraalin	valkoiselta	 ja	5	000–7	000	kelvinissä	kylmänvalkoiselta.	Toisin	sanoen	mitä	
korkeampi värilämpötila, sitä kylmempi valkoisen valon luoma vaikutelma on.

Alustava	CCT-arvojen	luokittelu	fotometristä	koodia	varten	saadaan	jakamalla	väriläm-
pötilan alkuarvo 100:lla.
 
Värikoordinaatit

Värinäön tutkimuksessa käytetään käsitettä MacAdamin ellipsit. Niillä viitataan väridia-
grammin alueeseen, joka sisältää kaikki ne värit, joita ihmissilmä ei yleensä pysty erotta-
maan ellipsin keskellä olevasta väristä. Ellipsin muoto siis kuvaa juuri havaittavissa olevat 
kromaattisuuserot. MacAdamin ellipsit skaalataan usein suurempaan kokoon, esimer-
kiksi	3-,	5-	tai	7-kertaisiksi	alkuperäisestä.	Tähän	viitataan	MacAdamin	ellipsien	3-,	5-	tai	
7-portaisuudella.

MacAdam osoittaa kahden valonlähteen välisen eron, ja portaat ilmaisevat värin vaih-
telun.  Ilmiö on otettava huomioon, kun käyttökohteessa yksittäiset valonlähteet ovat 
näkyvissä. 3-portainen puolestaan tuottaa vähemmän vaihtelua kuin 5-portainen.

Värikoordinaattien alkuarvot ja loppuarvot mitataan. Loppuarvo mitataan, kun nimellis-
käyttöiästä	on	kulunut	25	prosenttia	ja	korkeintaan	6	000	tuntia.

Fotometrisessä koodissa käytettävä arvo noudattaa seuraavaa asteikkoa:

Tavoiteväriin keskitetyn MacAdamin ellipsin koko Värivaihteluluokka

  Alku Loppu

3-portainen 3 3

5-portainen 5 5

7-portainen	 7	 7

>7-portainen	ellipsi	 7+	 7+

Taulukko 2: Värikoordinaattien toleranssi (luokat)

Valovirta

Koska ledivalaisimen käyttöikä on tyypillisesti (hyvin) pitkä, valovirran todellisen ajan 
mittaan tapahtuvan alenemisen mittaus on aikaa vievää. Esimerkki: L70 tarkoittaa aikaa, 
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jonka	verran	ledimoduuli	tuottaa	yli	70	%	valovirran	alkuarvosta.	Ledin	valovirran	todel-
linen käyttäytyminen voi myös vaihdella huomattavasti tyypin ja valmistajan mukaan. Ei 
ole mahdollista ilmaista kaikkien ledien valovirran käyttäytymistä yksinkertaisilla mate-
maattisilla kaavoilla. Jos valovirta alenee aluksi nopeasti, se ei automaattisesti tarkoita, 
että kyseinen ledi ei saavuta ilmoitettua elinikää.

Jotta ilmoitetut eliniät voidaan todentaa, testitulokset on ekstrapoloitava. IEC:ssä harki-
taan parhaillaan yleistä menetelmää, jolla mittaustulokset voitaisiin projisoida rajallista 
testausaikaa pidemmälle. Yhdysvalloissa kuvataan LM-80-standardin mukainen ekstra-
polointi IES TM-21 -julkaisussa.

Eliniän todentamisen sijasta IEC/PAS on päätynyt esittämään valovirran pysyvyyttä tietys-
sä rajoitetussa mittausajassa ilmaisevat koodit. Niinpä koodinumero ei tarkoita valovir-
ran pysyvyyttä ilmoitetun eliniän lopulla.

Valovirran arvo mitataan, kun ilmoitetusta eliniästä on kulunut 25 prosenttia mutta 
enintään	korkeintaan	6	000	tuntia.	Fotometrisessa	koodissa	käytettävä	arvoluokitus	on	
seuraavan valovirran säilymistä kuvaavan luokituksen mukainen:
 
  

 Valovirran pysyvyys (%) Koodi

 ≥90 9

 ≥80 8

	 ≥70	 7

Taulukko 3: Valovirran pysyvyyttä testiajan lopussa kuvaava koodi

Fotometrisen koodin rakenteen esittämiseksi alla fotometrinen koodin 830/359 purettuna:
• CRI:n alkuarvo 84 – koodi 8
• CCT:n alkuarvo 3 000 K – koodi 30
• värikoordinaattien alkuhajonta 3-portaisessa MacAdamin ellipsissä – koodi 3
• värikoordinaattien loppuhajonta 5-portaisessa MacAdamin ellipsissä – koodi 5
• valovirran pysyvyys testiajan lopussa 91 % – koodi 9.

 LED-moduulin fotometrinen koodi on ilmoitettava tuotepakkauksessa ja tuote-esitteessä.
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4. Elinikämääritelmät

Edellä havaittiin, että useimmat IEC/PAS-laatuvaatimukset liittyvät ledimoduulien ja ledi-
valaisimien alkuperäisiin suorituskykyvaatimuksiin. Loppuarvolla tarkoitetaan arvoja 25 
prosenttia	ilmoitetusta	eliniästä,	korkeintaan	6	000	tuntii	asti	,	johon	saakka	hyväksy-
mistestejä	suoritetaan.	Eliniän	todentamisia	ei	tehdä	enää	6	000	tunnin	jälkeen.	Ledimo-
duulien ja/tai -valaisimien valovirran alenemasta tarkempia tietoja antavien nopeutettu-
jen testimenetelmien käyttöönottoa harkitaan.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että elinikäväittämiin liittyvät valovirran pysyvyys 
(alenema) ja valaisimen elinikä ovat kaksi aivan eri asiaa. Valovirran pysyvyyteen perus-
tuvalla eliniällä viitataan valaisimeen integroitujen ledivalonlähteiden elinikäennusteisiin, 
eli tämä tarkoittaa yksinkertaisesti tuntimäärää, jonka ledivalaisin tuottaa riittävästi va-
loa kyseisessä sovelluksessa.

Valmistajan ilmoittamat valovirran pysyvyysarvot

Monet ledivalaisinvalmistajat käyttävät yleensä standardissa LM-80 esitettyjä testitulok-
sia (ks. selitys liitteessä 2), joissa valaisimien valovirran pysyvyyskoodit ovat L90, L70 ja L50. 
Ledivalmistajien pääsääntöisesti tekemien LM-80-standardin mukaisten testien tulosten 
ja ledivalaisimien tulosten välinen yhteys kuitenkin katkeaa, sillä esimerkiksi moduulin 
lämpötilan poikkeaminen ledivalaisimessa verrattuna LM80-testiin voi vaikuttaa suori-
tusarvoihin ledivalaisimessa.

LM-80	 edellyttää	 vähintään	 6	 000:ta	 testituntia	 ja	 suosittaa	 10	 000:ta.	 Standardissa	
edellytetään testausta kolmessa pintalämpötilassa (55° C:ssä, 85° C:ssä sekä valmistajan 
valittavissa olevassa lämpötilassa), jotta käyttäjät voivat arvioida lämpötilan vaikutuksen 
valovirtaan, ja siinä määritetään muita ehtoja testausolosuhteille yhdenmukaisten ja ver-
tailukelpoisten tulosten varmistamiseksi.

Käytännössä	 johtavat	 ledien	valmistajat	testaavat	tuotteensa	LM-80-standardin	6	000	
tai 10 000 tunnin vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja ekstrapoloivat tulokset TM-
21-standardin (ks. liite 2) mukaisesti saadakseen L90-, L70- ja L50-kynnysarvoja vastaavat 
luvut. Valaisinvalmistajat muuntavat nämä käyrät koskemaan tiettyjä ledivalaisimia.

Näiden testitulosten muuntamiseen ledivalaisimien suorituskykyä kuvaavaksi liittyy kaksi 
rajoitusta:
•	 Ensinnäkin	siinä	ei	oteta	huomioon	yksittäisten	ledien	täydellistä	tai	muuta	vikaantu-

mista, joka vaikuttaa ledipopulaation valotehon alenemiseen ledivalaisimessa.
•	 Toisekseen	ei	ole	olemassa	validoitua	tapaa	muuntaa	yksittäisen	ledin	valovirran	ale-

nemiskäyrää ledivalaisimen käyräksi.
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Valmistajan ilmoittama valaisimen elinikä

Valaisimen elinikään liittyy toisaalta ledivalaisimen komponenttien luotettavuus järjes-
telmänä. Tämä koskee elektroniikkaa, materiaaleja, kotelointia, johdotusta, liittimiä, tii-
vistystä yms. Koko järjestelmä kestää ainoastaan niin kauan kuin lyhytikäisin kriittinen 
komponentti, joka voi olla vaikkapa vesitiiviste, optinen elementti, ledi tai elektronisen 
ohjauslaitteen kytkentä. Tästä näkökulmasta ledit ovat vain yksi kriittinen komponentti 
monien joukossa, vaikkakin ne ovat usein koko valaistusjärjestelmän luotettavin osa.

 

Kuva 1: Valaismen elinikään vaikuttaa sen osien luotettavuus

Hyvämaineiset ledivalaisinvalmistajat käyttävät huomattavan paljon aikaa ja työtä va-
laistusjärjestelmän osien kattavaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Näitä ovat mm. oh-
jausalgoritmit, piirikaaviot, komponenttien laatu, lämmönsiirtyminen, optiikka ja me-
kaaninen suunnittelu.

Ledivalaisimelle tehtävillä monilla laboratoriotesteillä yleensä varmistetaan, että valai-
sin täyttää sille asetetut toimintavaatimukset lämmönhallinnan, valovirran ja muiden 
ominaisuuksien osalta. Koska kaikki ledivalaisimen ominaisuudet ovat toisistaan riip-
puvaisia, suoritusarvot voidaan määrittää ainoastaan testaamalla valaisin yhtenäisenä 
järjestelmänä 

Järjestelmän
luotettavuus

Sähkö-
liitäntä

Mekaaninen
kotelointiLED-

ohjauslaite

Säätimet

Ledit
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Kuva 2: Ledivalaisimen elinikä IEC:n mukaan

IEC/PAS	62722	-julkaisun	mukaan	ilmoitetun	ledivalaisimen	eliniän	yhteydessä	on	aina	
ilmoitettava valovirranpysyvyys (Lx) ja vikaantumisosuus (Fy). Vikaantumisosuus ilmaisee 
kaikkien ledivalaisimen sisältämien, myös mekaanisten komponenttien, asteittaisen ja 
äkillisen vikaantumisen tuottaman yhteistuloksen. Ledivalaisimen eliniän päättyminen 
voi aiheutua joko ilmoitettua pienemmästä valovirrasta tai kun valoa ei tule ollenkaan.

Ilmoitettuun valaisimen valovirran pysyvyyteen perustuva elinikä ja valaisimen elinikä ovat 
kaksi eri asiaa.

• Valovirran alenemaan perustuvalla valaisimen eliniällä viitataan kyseiseen valaisimeen 
integroitujen ledien valovirranpysyvyysennusteisiin eli tuntimäärään, jonka aikana ledi-
valaisin tuottaa riittävästi valoa kyseisessä sovelluksessa.

• Valaisimen eliniässä on kyse ledivalaisimen komponenttien luotettavuudesta järjes-
telmänä – koko järjestelmä kestää ainoastaan niin kauan kuin lyhytikäisin kriittinen 
komponentti. Tästä näkökulmasta ledit ovat vain yksi kriittinen komponentti monien 
joukossa.

LED-moduuli-	tai
LED-valaisinpopulaation

nimellinen käyttöikä

yksittäisen tuotteen
(valotehoon perustuva)

käyttöikä (Lx)

vikaantumisosuus (Fy)
(valotehoon liittyvä)

Näissä esimerkeissä:

• L90 (tuntia): aikaa kulunut siihen, että valovirrasta jäljellä 90 %

• L70 (tuntia): aikaa kulunut siihen, että valovirrasta jäljellä 70 %

• L50 (tuntia): aikaa kulunut siihen, että valovirrasta jäljellä 50 %

Näissä esimerkeissä:

• F10 (tuntia): aikaa kulunut siihen, että 10 % testatuista yksiköistä 

on saavuttanut elinikänsä lopun (vikaantunut)

• F50 (tuntia): aikaa kulunut siihen, että 50 % testatuista yksiköistä 

on saavuttanut elinikänsä lopun (vikaantunut)
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 5. Luotettavan ja täsmällisen tiedon saaminen

Luotettavia tietoja yksittäisten komponenttien äkillisestä vikaantuneisuudesta ei juuri 
ole saatavilla suhteellisen uuden tekniikan ja odotetun käyttöiän pituuden vuoksi. Lisäksi 
asiaan vaikuttaa sekä ledivalmistajien että ledivalaisinvalmistajien esittämien valovirran-
pysyvyysprojektioiden avoimuuden puute. Miten suunnittelijat, insinöörit ja päättäjät 
voivat siis arvioida, onko valmistajan ilmoittama valaisimen elinikäikä tai valovirran py-
syvyys todenmukainen?

Edellä on todettu, että arvioitaessa eri valmistajien ilmoittamia ledivalaisimien elinikä-
tietoja on tärkeää verrata samoja standardeissa määriteltyjä suoritusarvoja ja suorittaa 
niihin liittyvät mittaukset kyseisen standardin mukaisesti. Kun valmistaja ilmoittaa tuot-
teidensa suoritusarvot standardin mukaisesti, ne ovat vertailukelpoisia ja jäljitettävissä 
mittaustietoihin.

Tyypillisiä suoritusarvoja, jotka tulisi olla käyttäjän saatavilla
1. Ottoteho (W)

2. Valovirta (lm)

3. Ledivalaisimen valotehokkuus (lm/W)

4. Valonjakokäyrä

5. Fotometrinen koodi:

a. Ekvivalentti värilämpötila, CCT (K)

b. Värintoistoindeksi (CRI)

c. Värikoordinaattien arvot (alku- ja loppuarvot)

d. Valovirran pysyvyys

e. Ledimoduulin elinikäikä (h) ja siihen liittyvä valovirran pysyvyys (Lx)

f.	 Vikaantumisosuus	(Fy), joka vastaa valaisimessa käytetyn ledimoduulin  
nimelliskäyttöikää

g. Valaisimen ympäristön lämpötila, jossa suoritusarvot on ilmoitettu (tq).
 
On suositeltavaa käyttää sellaisen hyvämaineisen ledivalaisinvalmistajan
tuotteita, joka ilmoittaa tuotetiedot IEC/PAS-suorituskykyvaatimusten
mukaisesti mitattuna.
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LIITE 1 – LED-TERMInOLOgIAA

Tässä oppaassa käytetään seuraavaa kolmea termiä:

ledi

Komponentti joka voidaan juottaa piirilevyyn, 

esimerkkejä:

    
 
ledimoduuli

ledi(t) yhdistettynä mahdollisiin mekaanisiin ja optisiin komponentteihin.

esimerkkejä:

     
 
Ledivalaisin

Koko järjestelmä, joka koostuu led(e)istä tai ledimoduul(e)ista sekä niihen liittyvästä 
elektroniikasta, materiaaleista, kotelosta, johdoista, liittimistä, tiivisteistä yms.

esimerkkejä:
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LIITE 2 – TIIVISTELMÄ nYKYISISTÄ IEC- JA UL/IES-STAnDARDEISTA

Alla on lueteltu tärkeimmät ledeihin liittyvät turvallisuutta ja suorituskykyä koskevat  
IEC-standardit, mukaan lukien valmisteilla olevat.
 

Tuotetyyppi Turvallisuusstandardi Suorituskykystandardi

LED-ohjauslaitteet	 IEC 61347-2-13 Ed. 1 IEC 62384 Ed. 1+am1
	 julkaistu	2006	 julkaistu	2009
 Edition 2 odotetaan 2014
	 IEC	62442-3	Edition	1
 Odotetaan 2014 

LED-lamput	 IEC 62560 Ed. 1 IEC  62612 Ed. 1
 julkaistu 2011 julkaistu 2013

LED-moduulit	 IEC 62031 Ed. 1.1  IEC/PAS 62717  Ed.1
 julkaistu 2012 IEC 62717 ed. 1
  Odotetaan 2014

LED-valaisimet	 IEC 60598-1 Ed. 7  1&2 IEC/PAS 62722-2-1
 julkaistu 2008 IEC 62722-2-1 Ed. 1
 Edition 8 odotetaan 2014 Odotetaan 2014

LED-tuotteet	 IEC TS 62504 Edition 1	Terms	and	definitions	for	LED’s	and	
	 LED	modules	in	general	lighting.	(Ed.	2	odotetaan	2014)

Taulukko A1: Ledeihin liittyvät IEC-standardit

IEC/PAS	62722		julkaisun	informatiivisessa	liitteessä	B	selitetään	nykyisin	suositeltavaa	
ledivalaisimen eliniän mittaustapaa. Lopullisena tavoitteena on saada aikaan 
kansainvälinen standardi.

Muita huomionarvoisia standardeja:

Tuotetyyppi Turvallisuusstandardi Suorituskykystandardi

Ledit	 –	 IES LM-80-08 ja
   IES TM-21-11

LED-ohjauslaitteet	 UL 1012 (UL Class 1) ja
    UL 1310 (UL Class 2)  

LED-lamput	 UL 8750   

LED-moduulit	 UL 8750  

LED-valaisimet	 UL 8750 IES LM-79-08

LED-tuotteet	 ANSI	/	IESNA	RP-16-10	Nomenclature	and
	 	 Definitions	for	Illuminating	Engineering.

Taulukko A2: Ledejä koskevat UL- ja IES-standardit
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IES LM-79-08. Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of Solid-
State Lighting Products	–	Illuminating	Engineering	Society	of	North	America,	2008.

Standardissa	LM-79	määrätään	valvotuissa	olosuhteissa	suoritettavista	yhdenmukaisista	
testausmenetelmistä, joilla mitataan tuotantotarkoituksessa valmistettujen ledivalaisimi-
en	fotometristä	 ja	kolorimetristä	suorituskykyä	sekä	sähkötehoa.	Sitä	voidaan	käyttää	
LED-valaisimen	alkuperäisten	sähköteknisten	ja	fotometristen	arvojen	mittauksessa.
 
IES LM-80-08. Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED-Light Sources 
–	Illuminating	Engineering	Society	of	North	America,	2008.

Standardi LM-80 käsittelee ledivalonlähteiden (ledi ja moduuli) valovirran pysyvyyttä. Se 
käsittää	 todellisen	mittauksen	ensimmäisen	6	000	 tunnin	ajalta	 sekä	eliniän	 loppuun	
ulottuvan	ekstrapoloinnin.	Monet	valaisinvalmistajat	muuntavat	LED-valonlähteen	säily-
vyyskäyrän suoraan ledivalaisimen valovirran säilyvyyskäyräksi TM-21-julkaisussa esitet-
tyjen suositusten mukaisesti.

Tähän liittyy kaksi eri ongelmaa:

•	 Ensinnäkin	siinä	ei	oteta	huomioon	yksittäisten	ledien	äkillistä	tai	muuta	vikaantu-
mista, joka vaikuttaa ledipopulaation valotehon alenemiseen ledivalaisimessa.

•	 Toisekseen	ei	ole	olemassa	validoitua	tapaa	muuntaa	yksittäisen	ledin	valovirran	ale-
nemiskäyrää ledivalaisimen käyräksi.

IES TM-21-11. Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Packages	–	Illumina-
ting	Engineering	Society	of	North	America,	2011.

Julkaisussa TM-21 annetaan suosituksia ledikotelojen pitkäaikaisen valovirran projisoi-
miseen käyttämällä IES LM-80-08 -standardin mukaisessa testauksessa saatuja tietoja.
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LIITE 3 - LED-VALAISIMIEn SUOSITELTAVAT VERTAILUPARAMETRIT

Teknologiateollisuuden	valaisinvalmistajien	toimialaryhmän	yritysten	suositus	LED-valai-
simien tuotetiedoissa esille tuotavista tiedoista vertailtavuuden helpottamiseksi.

 
LED-VALAISIMIEn SUOSITELTAVAT VERTAILUPARAMETRIT

 
Valaisimen teho (W)

Valaisimen valovirta (lm)

Valaisimen valotehokkuus (lm/W)

Valaisimen elinikä, sekä ilmoitettava L- ja F-luku

- Lx-luku eliniän x:n ilmaisemalla valovirran pysyvyydellä
(X=90,	70	tai	50)

- F-luku (%-arvot 10 ja/tai 50) kertoo vioittuneiden komponenttien
osuuden luvatulle eliniälle

Värilämpötila (tyypillinen), CCT(K)

Värintoistoindeksi (tyypillinen) (CRI)

Valaisimen ympäristön lämpötila ta ja tq (min/max)

Valonjakotiedostojen saatavuus

 ta oletus 25°C ellei erikseen muuta ilmoitettu

Valaisimen tehokerroin (IEC l000-3)

Himmennettävyys/ohjaustapa

Kotelointiluokka (IPXX)

Suojausluokka (I,II,III)

Tieto komponenttien vaihdettavuudesta

Ilm
oi

te
tt

av
a 

ai
na

H
yö

dy
lli

ne
n

tie
to
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