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Forsøget med at få en ensartet lysmængde ud af optikken i gangarmaturerne, ved at mattere felter i 
overfladen af varierende størrelse, lykkedes ikke.
Istedet har jeg lavet en klar optik, som DTU har beklædt med en reflekterende folie, på alle andre 
flader, end den hvor lyset skal komme ud. Samt en folie på den flade hvor lyset skal komme ud, der 
ændrer lysstrålernes vinkel. DTU arbejder videre med montage og målinger med disse folier.
Som det kan ses på billederne herefter, har jeg monteret en rød LED for enden af hver optik, heru-
dover skal der monteres en fiber der leverer lys fra solkollektorerne, i et gevind, så tæt på den røde 
diode som det er muligt. Kollektorerne virker endnu ikke, så jeg ved ikke om intentionen om at mon-
tere de to lyskilder så tæt, som i projekt 1 ( pæren ) gør at skift mellem lysdioderækkerne, langs optik-
kerne, og lyset fra de optiske fibre, supleret med rødt fra den røde LED, bliver så behageligt at se på, 
eller være under, som muligt. 
I projekt 1 lykkedes det at få skift mellem fiberlys og lysdiode til at foregå uden ubehag og nærmest 
usynligt.
Ibsen elanlæg vil arbejde med elektronik og sensorering, der skal styre disse armaturer, såsnart det 
er muligt, efter monteringen.

Til belysning af gangen i Hotherskolen, er fremstillet 12 armaturer, som ses herunder, i beskyttelses-
tape.
6 af dem har monterer 2 rækker lysdioder af 50 cm, i en koldere farvetemperatur, end dem i klasselo-
kalerne. ( ses til højre )
De 6 sidste har 2 aflange optikker monteret i forlængelse af hinanden, med en række lysdioder på 
hver side.





Herunder ses et af de 6 gangarmaturer der kun indeholder LED.
Bagerst ses overdelene til de 6 andre, som indeholder optik og rød led og 2 rækker a 50 cm hvid LED.

Farvetemperaturen er koldere for at gøre det lettere at justere mixet mellem de optiske fibre og den 
røde LED.

Armaturerne er konstrueret så de ikke blænder i gangens længderetning.
Det er intentionen, at lyset ud af siderne, skal reducere luminansforskellen mellem det belyste og 
loftet.
Samt skabe en bedre rumvirkning, ved at belyse vægge og loft og gulv, på samme tid.

I det følgende ses RIB armaturet til klasserummet.
Det er fremstillet i mat aluminium, for at mindske blændende reflektioner i gitteret der skal forhindre 
blænding i lokalets længderetning, i forhold til tavlen.
Den grønns stribe akryl, skal symbolisere den “grønne linje” i projektet.
I enden af armaturerne er et grønt solikon, der lyser når det er solen der leverer energien til armatur-
erne.
Og den har lyst op, siden montagen, da DTU har tilføjet batterier til akkummulering af den energi, 
solcellerne på teget leverer.
Skulle der ikke være strøm nok på disse, trækker systemet strøm fra elnettet.





Som det ses herover, og efterfølgende er der til belysning af tavlen i klasserummet, fremstillet et ar-
matur i 4 meters længde.
Det er delt i 3 stykker, og er en sanwich konstruktion af 2 lag metal og et lag translucent akryl.
I metallagene er skåret 2 solikoner, af samme slags som i armaturerne i resten af rummet.
Herudover er teksten “I dette rum anvendes solenergi til belysning“ skåret ud.
Armaturet gør at projektet, til dels, er selv kommunikerende, til dem der for første gang besøger rum-
met.
Bagud mod tavlen er 2 rækker LED der er vinklet så de belyser fra armaturets monteringshøjde og 
ned under tavlen.
Detter er fordi at tavlearmaturet også skal belyse landkort og lignende der trækkes ned foran den.

Armaturet er monteret 1 meter fra væggen, hvilket har medført blænding af læreren.
Ibsen elanlæg flytter det ind til en afstand fra væg på 50 cm.
Derved skulle problemet gerne være løst.

Mit bidrag i projektet er hermed gjort.

Det har været spændende og udfordrende og en stor oplevelse.

Tak for samarbejdet.
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