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Ljós og lampar

Ingi Már Helgason, framkvæmdastjóri Lumex, hér innan um fagra lampa og ljós. Hann fagnar því á nýárinu að 35 ár eru liðin síðan ljósaverslunin Lumex leit dagsins ljós. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ljósum prýdd Lumex í 35 ár
Ljósadýrðin í Lumex er víðfræg fyrir undurfagra lýsingu og einstaka hönnun. Á nýárinu verða 
liðin 35 ár frá því að verslunin opnaði landsmönnum nýja sýn í lýsingarhönnun og ljósum. ➛2
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Allt frá stofnun Lumex hefur 
aðaláherslan verið lýsingar-
hönnun og höfum við verið 

leiðandi í að kynna landsmönnum 
helstu nýjungar í lýsingartækni 
og hönnun ljósa,“ segir Ingi Már 
Helgason, framkvæmdastjóri 
Lumex.

Á nýárinu verða stór tímamót 
hjá Lumex þegar liðin verða 35 ár 
síðan verslunin var opnuð.

„Á afmælisárinu höldum við 
ótrauð áfram að gera það sem 
okkur þykir skemmtilegt; að 
skapa flotta lýsingu fyrir ein-
staklinga, veitingastaði, hótel, 
verslanir og allt annað sem hægt 
er að lýsa upp á heillandi hátt,“ 
segir Ingi Már. „Starfsfólk okkar 
hefur mikla reynslu í öllu sem við-

kemur lýsingu og hönnun og hefur 
framúrskarandi heildarsýn yfir 
hvert og eitt verk.“

Ekkert verk of lítið né stórt
Lumex skiptist í þrjú mismunandi 
svið.

„Við erum með fjóra hönnuði 
sem teikna raf- og lýsingarhönnun 
fyrir stærri og minni verk. Þar eru 
verkefnin af öllum toga og ekkert 
verk of lítið eða of stórt,“ segir Ingi 
Már sem með fagfólki Lumex hefur 
unnið að fjölmörgum skemmtileg-
um verkefnum utan landsteinanna, 
bæði fyrir einkaaðila og fyrirtæki.

„Í verslun Lumex sérhæfum 
við okkur í vörum frá vönduðum 
birgjum. Þar má nefna Flos, Tom 
Dixon, Moooi, Foscarini og fleiri 

einstaka hönnuði. Við leggjum 
líka mikla áherslu á að aðstoða 
viðskiptavini okkar við að finna 
bestu lausnina hverju sinni. Sér-
staða okkar í Lumex er að þekkja 

vöruna og meta aðstæður þannig 
að lýsing fái notið sín sem best,“ 
upplýsir Ingi Már.

Rafport fagnar líka 35 árum
Lumex er hlutaeigandi í raflagna-
heildsölunni Rafport sem einnig 
fagnar 35 ára afmæli á nýárinu 
2020.

„Í Rafport er boðið upp á 
heildarlausnir í öllu sem við kemur 
raflögnum, ljósastýringum og 
öðru sem þarf til að stýra lýsingar-
kerfum,“ upplýsir Ingi Már um 
Rafport sem er umboðsaðili fyrir 
ABB sem er leiðandi merki á sviði 
raflagna og raftækni í heiminum.

Lumex-ljós eru upplifun
Í Lumex ganga viðskiptavinir að 

því vísu að upplifa nýjustu áhersl-
urnar í lýsingu.

„Við leggjum mikið upp úr 
upplifun í verslun okkar þar sem 
viðskiptavinir geta valið úr jafnt 
klassískri hönnun og nýjum 
trendum. Við finnum glöggt að 
viðskiptavinir okkar, sem margir 
hverjir hafa verið með okkur frá 
upphafi, velja gæði umfram magn 
þegar kemur að vali á ljósum, 
enda eru margir með Lumex-ljós 
heima hjá sér þar sem áherslan er á 
fallega lýsingu í bland við góða og 
vandaða vöru,“ segir Ingi Már.

Lumex er í Skipholti 37. Sími 568 
8388. Skoðaðu ljósin í Lumex á 
lumex.is.

Ingi Már undir frægum gólflampa, Arco frá Flos. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Phylon White er stásslegt loftljós sem sendir frá sér munstraða birtu. Astep gefur mjúka birtu og glæsilegat útlit á heimilið. Ljósið Opal frá Slap gefur frá sér fallega lýsingu.

Á afmælisárinu 
höldum við ótrauð 

áfram að gera það sem 
okkur þykir skemmti-
legast; að skapa flotta 
lýsingu þar sem hægt er 
að lýsa upp rýmin á 
heillandi hátt.

Melt Chrome-
ljósin eru 
hönnuð af Tom 
Dixon. Þau eru 
skemmtileg til-
raun málmhúð-
unar þar sem 
samspil ljóss 
og skugga fá að 
njóta sín. 
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Byggjum á betra verði

8.990kr

Með HUE frá Philips  stjórnar þú lýsing unni á heimilinu 
með  símanum, hvar og  hvenær sem er.

Snjalllýsing
fyrir heimilið
Húsasmiðjunni

Stjórnaðu 
lýsingunni 
á heimilinu 
með símanum

4.590kr
Hue Ambiance pera
9,5 W, Ambiance, E27.
6167003

Kertapera
6,5W, E14, lituð.
6167016

Með HUE frá Philips  stjórnar þú  
lýsing unni á heimilinu með  símanum, 
hvar og  hvenær sem er.

19.290kr

HUE Start Kit 
Með rofa, brú, 2xE27  
LED perur.
6167000

Startpakki

Loftljós
HUE Pillar, 2x5,5W hvítt. kast m/
fjarstýringu.
6167051

Vegg- og loftljós
HUE Being, hvítur loftlampi.
6167099

21.495kr24.390kr
11.390kr

Vegg- og loftljós
HUE Runner 1F svartur, með Gu10 
abmiance peru.
6167138

29.590kr

HUE Start Kit 
Litað 3x10W, E27 lita perur, brú og fjarstýring.
6167027

Startpakki

LED perur minnka orkunotkun 
og lágmarka kolefnisspor

Hugsum um
 umhverfið 
og minnkum 
orkunotkun



Rétta lýsingin skiptir meira 
máli en margir halda. Góð 
lýsing veitir fólki vellíðan 

um leið og heimili og húsgögn fá 
að njóta sín. Lýsing má ekki vera 
þannig að hún trufli fólk eða valdi 
því vanlíðan.

Mismunandi er eftir rýmum 
hvernig lýsing hentar best. Í for-
stofu er gott að hafa loftljós sem 
dreifir birtunni vel um herbergið, 
lýsir upp forstofuskápinn eða 
annað sem er í mikilli notkun. Það 
er ráð að vera með lýsingu inni í 
forstofuskáp því þannig sést vel í 
allar yfirhafnir og skó, t.d. með því 
að nota díóðulýsingu. Vegglampar 
passa vel í forstofu, þ.e. ef vegg-
plássið leyfir, líkt og kastarar eða 
innbyggð ljós en sjaldnast hentar 
að vera með hangandi ljós í slíku 
rými.

Stofan er oftast mest notaða 
rými heimilisins. Það fer eftir 
stærð stofunnar hvernig lýsing 
hentar best. Oft er gott að vera með 
smekklega kastara á brautum eða 
látlaus, innfelld ljós í loftinu, eða 
eins og hentar smekk hvers og eins. 
Fallegt er að lýsa sérstaklega upp 
myndir eða málverk á veggjum 
með þar til gerðum kösturum en 
gæta þess þó að birtan verði ekki 
of skær. Nauðsynlegt er að geta 
stjórnað lýsingu í stofunni með 
dimmerum því oft þarf að hafa 
mikla birtu í stofunni en stundum 
meira kósý.

Standlampar og borðlampar 
eru tilvaldir í stofunni þar sem 
ekki er vegglýsing, eða einfaldlega 
til að skapa notalega stemningu. 
Lampar dreifa oftast frá sér mjúkri 
birtu. Margir eru hrifnir af því að 
vera með vegglampa í stofunni en 
þeir eru fínir til að ná fram þægi-
legri birtu. Bæði standlampar og 
loftljós geta verið lífstíðareign og 
því skynsamlegt að vanda vel valið 
á þeim.

Í borðstofunni passar vel að 
vera með hangandi loftljós yfir 
borðstofuborðinu. Það er hægt 
að velja um ótal smart loftljós en 
hafa þarf í huga að þau lýsi beint 
niður á borðið. Ljósið ætti helst að 
hanga í um 80 cm hæð frá borðinu. 
Margir nota borðstofuborðið fyrir 

heimalærdóminn og þá er gott að 
hafa dimmer til að stjórna betur 
birtunni.

Vinnuljós eru bráðnauðsynleg 
í eldhúsinu. Oft eru slík ljós undir 
efri skápum og lýsa beint niður 
á vinnuborðið. Kastarar eða 
innbyggð loftljós henta vel í eld-
húsum, en sérlega fallegt getur 
verið að hafa óbeina lýsingu í slíku 
rými. Hangandi ljós henta vel yfir 
matarborði.

Í f lestum svefnherbergjum eru 
náttborðslampar og loftljós en þá 
þarf að gæta þess að peran sé ekki 

Umhverfið í rétta ljósinu
Að mörgu er að huga þegar kemur að lýsingu inni á heimilum. Rétt lýsing gerir mikið til að 
skapa gott andrúmsloft og notalegt umhverfi, um leið og hún hefur áhrif á líðan fólks.

Gott er að 
stjórna 
birtunni í 
stofunni með 
dimmerum og 
skapa þannig 
notalegt and-
rúmsloft. 

Lýsing í eldhúsi þarf að vera þannig að gott sé að vinna í því. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Góð lýsing veitir fólki vellíðan um leið og heimili og húsgögn fá að njóta sín. 

of sterk. Líkt og í forstofum er gott 
að hafa lýsingu í fataskápum, því 
þannig er miklu betra að sjá hvað 
leynist í hillum og skúffum. Nátt-
borðslampar þurfa að gefa frá sér 
góða birtu fyrir lestur.

Baðherbergislýsing getur 
stundum verið snúin en þar eru 
spegilljós mikilvæg. Gott er að 
hafa ljós á bak við spegilinn eða 
veggljós fyrir ofan spegil eða jafn-
vel innbyggt í spegilinn sjálfan. 
Birtan þarf að vera nógu skær til að 
að hægt sé að nota spegilinn fyrir 
t.d. rakstur eða förðun.
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Fyrst og fremst fer það eftir 
því hvort fólk er að leita að 
lýsingu, útliti eða blöndu af 

hvoru tveggja,“ segir Stefán. Oft 
þurfi ekki mikla fyrirhöfn og geta 
smávægilegar breytingar haft 
umtalsverð áhrif á útlit og hlutverk 
ljósa. „En það sem flestir sjá ekki er 
að með því að skipta út perunni í 
gamla ljósinu með fallegri skraut-
peru er hægt að gjörbreyta ljósinu í 
fallegra nútímalegra ljós.“

Áherslurnar séu að vissu leyti 
þær sömu hvað útiljós varðar, en 
þó eru fleiri atriði sem taka þurfi 
inn í myndina. „Útiljósin eru 
svipuð en þar þarf fólk líka að pæla 
í gæðum og þoli,“ útskýrir Stefán. 
„Útlit á ljósinu sjálfu skiptir minna 
máli en það hvernig lýsingin 
birtist skiptir meira máli.“

Kjörið fyrir íslenskar og 
krefjandi aðstæður 
Þá er ljósadeild BYKO einnig með 
á boðstólum ljós sem framleidd 
eru hér á landi og henta sérlega vel 
fyrir íslenskar aðstæður. „Ljósin 

sem BYKO býður upp á í sérsmíði 
koma frá Stansverk sem er íslenskt, 
og við höfum verið með vörur frá 
þeim í mörg ár, og erum komin 
með góða reynslu af þeim, bæði í 
endingu og útliti,“ útskýrir Stefán. 
„Ljósin frá honum eru úr áli og eru 
pólýhúðuð, sem gera þau full-
komin fyrir íslenskar aðstæður, 
og verndar þau bæði fyrir veðri og 
saltvatni. Við erum líka með inni-
ljós frá honum sem hafa verið mjög 
vinsæl í gegnum árin.“

Viðskiptavinir BYKO eru með 
ýmsar óskir í þeim efnum. „Til 
dæmis eru margir að leita sér að 
ljósi sem skín bæði upp og niður 
sem getur gefið mjög opið útlit,“ 
segir Stefán. „Í inniljósunum er svo 
mikið um opin ljós sem bjóða upp 
á fallegar perur og opna birtu.“

Snjallar lausnir sem stuðla 
að auknu öryggi heimila 
„Snjallkerfið frá Robus Connect er 
mjög þægilegt bæði í uppsetningu 
og notkun, enginn hub, ekkert 
vesen,“ segir Stefán. „Möguleik-

arnir sem fylgja kerfinu eru, eins 
og í f lestum öðrum snjallkerfum, 
til dæmis að slökkva, kveikja og 
dimma lýsingu, en snjallkerfið frá 
Robus býður einnig upp á viðbót-
arvalmöguleika sem gerir notanda 
kleift að stýra kerfinu annars 
staðar frá.“

„Einn helsti kostur kerfisins 
svo sá að auðvelt er að tengja það 
við önnur kerfi.“ Kerfið er að auki 
einfalt í notkun og tryggir öryggi, 
jafnvel úr fjarlægð. „Eina sem þarf 
til að stýra kerfinu er netsam-
band, þannig að þú getur verið úti 
og stjórnað lýsingunni heima án 
vandræða.“

Snjallkerfið minnir nánast á 
hina sígildu Home Alone þar sem 
aðalpersónan verst innbrotsþjóf-
um með ýmsum leiðum. „Einnig er 
hægt að nota dagatal til að breyta 
lýsingunni og stilla kerfið þannig 
að ef þú ert til dæmis að fara úr 
bænum, geturðu látið líta út eins 
og einhver sé heima,“ segir Stefán. 
„Svo geturðu tengt ljósin við 
veðurspána, ef þú vilt til að mynda 

að ljósin blikki þegar á að snjóa 
eða rigna þá veistu af því áður en 
þú labbar út um dyrnar.“

Led-borðarnir vinsælir
„Þá er BYKO líka með mikið úrval 
Led ljósa, bæði innandyra- og 
utandyra,“ segir Stefán. „Led borð-
arnir sem við erum að bjóða upp 
á eru af tveimur gerðum, annars 
vegar þeir sem koma í föstum 

lengjum og hins vegar þeir sem við 
seljum í metratali.“ Meira sé um þá 
síðarnefndu. „Við leggjum mikla 
áherslu á metravöruna vegna þess 
hversu mikla möguleika þeir bjóða 
upp á, hægt er að velja borða sem 
ýmist gefa góða lýsingu eða örlítið 
daufari og eru meira hugsaðir sem 
skraut eða fyrir aukalýsingu.“

„Borðarnir sem við erum með 
í metratali koma frá Robus og er 
hægt að tengja þá alla við snjall-
kerfið frá Robus Connect,“ segir 
hann. „Borðarnir eru rosalega 
vinsælir akkúrat núna, líka fyrir 
krakka sem skraut inni hjá sér, 
í fellihýsin, hjá bílaunnendum 
sem nota þá til að lýsa upp bílinn 
að innan og auðvitað bara sem 
almenn lýsing fyrir heimili, bæði 
innan- og utandyra.“

„Við hjá BYKO bjóðum líka upp 
á heildarlausnir og leggjum ríka 
áherslu á stöðugar nýjungar,“ segir 
Stefán. Þá er sérstök athygli vakin 
á vefverslun BYKO, www.byko.
is, þar sem hægt er að skoða fjöl-
breytt úrval af inni- og útiljósum.

Augljós gæði skína í gegn í 
lokkandi ljósum frá BYKO
Stefán Óli Long, ráðgjafi í ljósadeild BYKO, segir misjafnt hvað hafa þurfi í huga áður en ráðist er 
í ljósakaup. Meðal þess sem nýtur mikilla vinsælda í BYKO um þessar mundir eru LED-borðarnir 
frá Robus og skrautperurnar. Þá er verslunin einnig með fjölbreytt úrval af inni- og útiljósum.

Stefán Óli Long, ráðgjafi í ljósadeild BYKO, segir Led-borða og skrautperur njóta mikilla vinsælda. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 Eina sem þarf til 
að stýra kerfinu er 

netsamband, þannig að 
þú getur verið úti og 
stjórnað lýsingunni 
heima án vandræða.

KYNNINGARBLAÐ  5 M Á N U DAG U R     2 1 .  O K TÓ B E R  2 0 1 9 LJÓS OG LAMPAR



Það eru endalausir möguleikar þegar 
kemur að lýsingu á byggingum eða 
umhverfinu. Til dæmis er Harpa oft 

í mjög skemmtilegum litum sem gleður 
augað. Bleikar byggingar í október eru 
sömuleiðis skemmtileg tilbreyting frá 
hversdagslífinu. Lýsing getur haft áhrif á 
hvernig fólk upplifir umhverfið. Mikilvægt 
er að lýsing utanhúss getur verið aðlaðandi 

sjónrænt fyrir vegfarendur. Jólaskreytingar 
geta til dæmis verið afar glæsilegar en einnig 
stundum ósmekklegar og þá með tilheyr-
andi óþægindum gagnvart nágrönnum.

Að lýsa upp styttur bæjarins gefur þeim 
aukið gildi og laðar fram afskaplega fallega 
stemmingu í kringum þær. Vetrarhátíð í 
Reykjavík hefur einnig nýtt sér lýsingu á 
skemmtilegan hátt.

Lýsing fyrir 
gott málefni
Lýsing utandyra getur auðveldlega gefið sterka 
nálgun á gott málefni samanber árvekni um brjósta-
krabbamein í október og bleiku byggingarnar.

Radisson SAS Hótel 1919 er lýst upp með bleikum lit í október. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hér er Flat-
eyrarkirkja í 
bleiku ljósi fyrir 
nokkrum árum. 

The Tower of London hefur fengið á sig fallegan bleikan lit. 

PHILIPS HUE
E27 RGB PERUR + BRÚ + DIMMER
• Byrjunarsett fyrir E27 skrúfgang
• Hue Bridge tengir perurnar við snjalltæki
• Dimmer til að stjórna ljósstyrk 

HUEE27STARTP 24.895

PHILIPS HUE
PLAY PAKKI 1 LJÓS
• Stillanleg birta og litir
• Hægt að festa aftan á sjónvarp
• Krafa um Hue brú, festingar fylgja með 

7820130P7 11.995

PHILIPS HUE
LED GRUNNBORÐI - 2M
• Krafa um tengistöð
• Stillanleg birta
• 2m grunnborði 

HUELSPLUS 11.695

PHILIPS HUE
DIMMIR
• 12 metra drægni
• Þráðlaus 

HUEDIMSWITCHP 2.995

1M VIÐBÓT
3.195 KR.

PHILIPS
55” UHD SNJALLSJÓNVARP 

55PUS7354
EÐA 9.897 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 178.141 KR. - ÁHK 24.89% 

149.995

þú sérð ekki eftir því
snjallvæddu heimilið 

55” 
              

UHD HDR 10+ 
3840x2160

             
Android 9.0 Pie 

Netflix
             

Bluetooth
WiFi

             
Dolby Atmos 
Dolby Vision

Ambilight
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HL-201
Afar létt og 
nett, 3 birtu-
stillingar.

Með hleðslurafhlöðu. 
MW 4933459443

14.490 kr.
Áður 16.990 kr.

IP54
475

LUMEN

HSAL-0
Frábært
vinnuljós
á standi. 

MW 4933451392

77.290 kr.
Áður 90.900 kr.

IP54
3000
LUMEN

JARO 50W
Ö�ugur 
kastari 
með snúru.

BR 1171250533

13.990 kr.
Áður 19.990 kr.

IP65
4770
LUMEN

Kastari 
SPX600 R+C

Ö�ugur 
hleðslu- 
kastari, 

einnig snúrutengt.
ALS SPX601H

29.900 kr.
Áður 51.990 kr.

IP67
6000
LUMEN

Kastari 
AUD502H   
m/hátalara

Hleðsluljós 
m/Bluetooth 
hátalara.

ALS AUD502H 

34.900 kr.
Áður 49.900 kr.

IP67
5000
LUMEN

TASKA
FYLGIR

Meðan birgðir

endast.

Kastari 
AUD601R 
m/hátalara

Hleðsluljós 
m/Bluetooth 
hátalara.

ALS AUD601R 

14.890 kr.
Áður 20.900 kr.

IP65
600

LUMEN

LL-0
Upphengjan-
legt, stillanleg 
lýsing 180-360°.

MW 4932430563

16.890 kr.
Áður 19.900 kr.

IP24
700

LUMENL4 PWL-201
Mjög gott 
hleðsluljós 
með snúan-

legum haus í 45°. 
MW 4933464822

13.590 kr.
Áður 15.900 kr.

IP54
400

LUMEN

SLED-0
Ö�ugt 
kastljós. 
MW 4933451261

15.190 kr.
Áður 17.900 kr.

IP24
750

LUMEN

Lyklakippuljós 
Mjög lítið 
en ö�ugt ljós.

ALS GFL061R

1.590 kr.
Áður 1.890 kr.

60
LUMEN

Fjarlægðar-
mælir m/ljósi

Mælir 60m. 
Með ö�ugu

framljósi 250lm og 
100lm toppljósi.
ALS RFL251R

15.900 kr.
Áður 18.900 kr.

250
LUMEN

Kastari 
AUD202 
m/hátalara

Hleðsluljós 
m/Bluetooth 
hátalara.

ALS AUD202H 

27.900 kr.
Áður 39.900 kr.

IP65
2000
LUMEN

Höfuðljós
HDL12

Létt og nett 
m/hleðslu-
rafhlöðu.

ALS HDL121R

5.590 kr.
Áður 6.990 kr.

IP65
120

LUMEN

SL-0
Upphengjanl. 
vinnuljós.  
MW 4932430178

12.590 kr.
Áður 14.900 kr.

IP24
220

LUMEN

L4 FL-201
Nett og ö�ugt 
hleðsluljós
með segli. 

MW 4933459442

10.990 kr.
Áður 12.900 kr.

IP54
445

LUMEN

L4 MLED-201
Sterkt vasa-
hleðsluljós, 
155m drægni. 

MW 4933459444

12.790 kr.
Áður 14.990 kr.

IP67
700

LUMEN

SLDP-0
Mjög sterkt 
og ö�ugt 360° 
vinnuljós.

MW 4933459163

109.890 kr.
Áður 129.900 kr.

IP54
9000
LUMEN

AL-0
Hægt er að 
snúa í 360°. 
MW 4933451394

16.990 kr.
Áður 20.900 kr.

IP54
1000
LUMEN

JARO 50W 
m/þrífæti

Ö�ugur 
kastari á 
þrífæti m/sn.

BR 1171250534

18.190 kr.
Áður 25.990 kr.

IP65
7200
LUMEN

Loftljós
Ö�ugt og 
rakaþétt. 
TO YT81961

6.190 kr.
Áður 8.990 kr.

IP64
3600
LUMEN

Loftljós, 
svartur botn

Rakaþétt
loftljós. 
TO YT81842

3.290 kr.
Áður 4.290 kr.

IP54
850

LUMEN

TRUEVIEW™

VINNULJÓS

JARO 10W
Ö�ugur 
kastari 
með snúru.

BR 1171250133

5.190 kr.
Áður 7.390 kr.

IP65
900

LUMEN JARO 80W 
upphengjanlegur

Ö�ugur 
kastari 
snúru.

BR 1171250831

12.590 kr.
Áður 17.990 kr.

IP65
7200
LUMEN



Lýsingarþörf eykst með aldrinum. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Þegar dimma fer er nauð-
synlegt að huga að inni- og 
útilýsingu. Mikilvægt er að 

huga vel að hönnun lýsingar þar 
sem hún hefur áhrif á líðan okkar 
og veitir öryggi. Mikill munur er 
á lýsingarþörf og er hún ekki sú 
sama í stofu, tölvuherbergi eða á 
baði. Þess vegna er mikilvægt að 
skoða vel hvar á að nota ljósið og 
til hvers. Einnig ber að hafa í huga 
að lýsingarþörf einstaklinga eykst 
eftir því sem aldurinn færist yfir. 
Ýmsar tegundir af ljósnemum eru 
til á markaðnum eins og til dæmis 
að neminn kveiki á útiljósum þegar 
dimmir og slekkur þegar birtir. Eins 
er til nemi sem fer eftir tímastill-
ingu og hreyfinemar sem kveikja 
ljós þegar hreyfing er, slíkt getur 
reynst góð þjófavörn.
l  Lýsið upp listaverk og bókahillur.
l  Notið hreyfiskynjara ef ljósið á að 

loga í stutta stund í einu.
l  Gætið þess vel að hafa ekki 

lampa nálægt gardínum eða öðru 
eldfimu efni og aldrei skal setja 
ábreiður yfir lampa.

l  Óhreinindi á lömpum geta dregið 
úr birtunni um allt að þriðjung.

l  Lýsing við inngang veitir öryggi 
og getur verið ódýr þjófavörn.
Stór hluti af rafmagnsnotkun 

heimila er vegna lýsingar. Með til-
komu spar- og LED-ljósapera hefur 
orkunotkunin reyndar lækkað 
umtalsvert.

En hvernig má reikna út kostnað 
við lýsingu? Hér er lítið dæmi:

Gefum okkur að við séum með 
sparperu sem er 10 W (vött) =0,01 
kW (kílóvatt). Það þýðir að það þarf 
0,01 kílóvattstund af rafmagni til að 
láta peruna loga í eina klukkustund.

Kostnaður við hverja kílóvatt-
stund er u.þ.b. 14 krónur þannig að 
hver klukkustund kostar því 0,14 
krónur. Ef peran logar í 7 klst. á dag 
kostar dagurinn eina krónu.
Heimild: Veitur.is

Hollráð  
um lýsingu

Lýsing hefur mikið að 
segja. NORDICPHOTOS/GETTY

Centennial 
Light er sú 
ljósapera sem 

hefur lifað hvað 
lengst samkvæmt 
heimsmetabók 
Guinness. Hún 
er í húsi slökkvi-
liðsins í LivermorePleasanton sem 
stendur við 4550 East Avenue í 
Kaliforníu. Slökkviliðsmennirnir 
segja að ljósaperan sé að minnsta 
kosti 114 ára gömul og að á henni 
hafi verið slökkt aðeins nokkrum 
sinnum. Oft er vitnað í Centennial 
Light-peruna í umræðum um að 
ljósaperur dagsins í dag séu vís-
vitandi gerðar þannig úr garði að 
þær endist styttra en þær ættu 
að gera. Í upphafi var Centennial 
Light þrjátíu eða sextíu vatta pera 
en nú er hún mjög dimm og gefur 
frá sér svipað ljósmagn og fjögurra 
vatta náttljós. Hún var framleidd af 
Shelby Electric Company í Ohio rétt 
fyrir aldamótin 1900. Óvenjulegt 
langlífi perunnar vakti fyrst athygli 
fréttamannsins Mike Dunstan. 
Eftir að hafa varið mörgum vikum 
í að taka viðtöl við fólk sem hafði 
búið í Livermore alla sína ævi 
skrifaði hann greinina „Ljósaperan 
gæti verið sú elsta í heimi“ og birti í 
Tri-Valley Herald.

Gömul ljósapera

Lýsing getur haft mikil 
áhrif á andrúmslofið. 
Þegar kólna tekur og 

myrkur er úti er gott að 
skapa notalegt andrúmsloft 
heima fyrir. Það getur verið 
skemmtilegt að hafa lýsingu 
á fjölbreyttum stöðum í því 
rými sem þú eyðir mestum 
tíma í. Ef eina lýsingin í 
stofunni er loftljós sem 
vísar beint niður myndast 
frekar óspennandi lýsing. 

Það getur verið sniðugt að 
hafa lampa í einu horninu 
sem lýsir á þau húsgögn 
sem eru mesta stofuprýðin. 
Einnig er hægt að hafa ljós í 
hillum eða á veggjum með 
ólíkum birtustillingum til 
að skapa notalega stemmn-
ingu. Of bjart eða of dimmt 
herbergi er ekki notalegt og 
best er að finna milliveg til 
að lýsingin sé aðlaðandi og 
skapi hlýju.

Ljós býr til stemmningu

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!

– S.J. Fréttablaðið

– DV

„Lífið er yndisleg sýning !“
 – S.B.H. Morgunblaðið

„Það er allt fallegt við þessa sýningu. 
Allar stjörnurnar í húsinu !“
 – G.S.E. Djöflaeyjan

Sýningin sem hefur farið sigurför   
um heiminn snýr aftur í Tjarnarbíó!

Sun . 20 . okt kl . 13 00

Sun . 27 . okt kl . 13 00

Sun . 03 . NOV kl . 13 00

Barnasýning ársins 2015 !

Miðasala á tix.is og í Tjarnarbíó
Í uppsetningu Leikhússins 10 fingur sem sló í gegn með leikritið Skrímslið litla systir mín

Leikarar : Sólveig Guðmundsdóttir & Sveinn Ólafur Gunnarsson Listrænir stjórnendur : Charlotte Bøving & Helga Arnalds
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