
 

 

 
 

 

 

Holbech Lys har leveret nye LED mastetoppe til 
park lamperne ved Hollufgård 

Nøgletal fra Hollufgård - Odense Kommune 

Hollufgård, udskiftning til Korshavn Park LED. 
I alt 23 stk.  

Energibesparelse pr. år 
Lyskildebesparelse pr. år 
Samlet besparelse pr. år 
Næste lyskildeskift med LED 
Besparelse i LED’ens levetid 

Energi og miljø 

Energibesparelse kWh. pr. år       
CO2-besparelse pr. år                
CO2-besparelse i %                                 

Eksisterende park lampe før udskiftningen 

Ny Korshavn Park 500 LED 25W  
inkl. natsænkning 
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Natsænkning 50 %  

De eksisterende park lamper omkring  
Hollufgård var af ældre dato, og havde den  
uheldige vane at slå relæerne i el-skabet, når det 
regnede. Det er både svært og tidskrævende at  
fejlfinde og lokalisere netop den lampe, som slog 
relæet fra, blandt de mange park lamper. Der skulle 
findes en varig løsning til dette problem. 

Man valgte at udskifte alle mastetoppe på park  
lamperne med nye Holbech Korshavn Park LED 500, 
der blev tilpasset den eksisterende mast.  

Korshavn Park er designet og produceret i Danmark 
og fremstillet i kraftigt galvaniseret stål, der holder til 
det danske vejr i mange år, og som samtidigt er  
robust og vandalsikkert. Korshavn Park LED har et 
enkelt og elegant design og er forsynet med den  
nyeste LED teknologi med udskiftelige  
Philips LED print.  

Udskiftningen skyldes de høje vedligeholdelses  
omkostninger, men med de nye LED armaturer  
opnås der også en energi-besparelse på 80% i  
forhold til de ældre park lamper. LED lyskilderne har 
en levetid på 25 år, derfor skal der ikke tænkes på 
udskiftning af disse i den nærmeste fremtid. 

6.739 kWh 
4.043 kg CO2 

80 % 
 

15.163 kr. 
1.471 kr. 

16.634 kr. 
25 år 

415.841 kr. 

Økonomi 
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LP Skot lamper energioptimeret med  
Holbech LED-kit 

I forbindelse med renoveringen af ude  
belysningen på Hollufgård blev de  
eksisterende LP Skot lamper forsynet med 
Holbech LED moduler med udskiftelige LED 
print og LED drivere.  

Nogle bygninger blev også forsynet med nye 
Holbech Assens Skot LED med halv skærm. 

Korshavn Park LED lamper er udstyret med intelligent styring, Philip`s DynaDimmer LITE, som kan  
regulere lyset der udsendes. DynaDimmer beregner midnat og dæmper lysstyrken med 50 % fra midnat 
og 6 timer frem, hvilket har været den optimale løsning for Hollufgårds park lamper. Natsænkningen 
bevirker at lyset dæmpes mellem 24-06, hvorefter det lyser igen med 100 % indtil skumringsrelæet 
slukker lampen.  

Ekstra besparelser med natsænkning / DynaDimmer 

LP / LK Skot lampe 


