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Nya ljuspulvermaterial med upp till 50 procent bättre energieffektivitet 

Genom tidigare aviserade partneravtal med utvecklare och ti l lverkare av l juspulver och intell igenta material, 
har LightLab Sweden AB under första halvåret av 2014 fått ti l lgång ti l l en ny generation ljuspulver, som 
erbjuder avsevärt förbättrad energieffektivitet.  

”Vi har mätt upp förbättringar på 20-50% för röda, gröna och blå l juspulvermaterial, jämfört med de recept vi 
hade ti l lgång ti l l under 2013. Vi är nu i  processen att införa dessa förbättrade material i  vår referensdesign för 
l juspulver”, säger Jonas Tirén, Vice President Research and Development. ”Det finns också en betydande 
potential för ytterligare förbättringar av materialen, något som LightLab och våra partner kommer att fortsätta 
att arbeta med under det andra halvåret i  år”, fortsätter Jonas Tirén.  

Innan den nya resultatförbättringen kan realiseras, mätas och presenteras integrerad i  en lampa, måste 
l juspulverbeläggningsprocessen anpassas för de nya l juspulvermaterialen. Detta genomförs nu i  samarbete 
med partners, samtidigt som ytterligare arbete med förbättringar av l juspulvermaterialen görs. 

”Vi fortsätter att förbättra prestandan för det kritiska materialsystemet, med mål att uppnå 60lm/w under 
2014", säger Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab Sweden AB. 
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