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Et produkt, som skal bruges i skil-
teindustrien, er netop gået i pro-
duktion. Produktet består af dio-
deadaptere med lysdioder i syv
forskellige  farver, der kan erstat-
te lyset fra neonrør på mange af
landets facadeskilte. Et team af
tre danske firmaer, har stået for
hele udviklingen af produktions-
apparatet, der skal fremstille pro-
duktet. 

En skiltemager i Jylland, ved
navn Torben Didriksen, der har
lavet almindelige skilte til faca-
der, har gennem længere tid gået
og syslet med en ide om, at gøre
belysningen i skilte smartere og
mere økonomisk. En dag nåede
han frem til en løsning, der blandt
andet bestod i, at erstatte neon-
rør med lysdioder. 

Før opfindelsen blev sat i pro-
duktion, varr der en masse for-
anstaltninger der først skulle på
plads. Et designfirma blev kon-
taktet til at hjælpe med at udfor-
me, designe og sammensætte di-
odeadapternes opbygning. Ideen
blev gennemtestet og holdt vand,
hvilket betød at virksomheden
Led-lumina A/S blev stiftet og op-
findelsen er nu patenteret.

»Det revolutionerende ved
produktet er blandt andet, at der
ingen ledninger er. Den bærende
idé i konstruktionen er, at strøm-
forbindelserne til et større antal
lysdioder, der er placeret i en spe-
cialudviklet diodeadapter, går via
to aluminiumslag på henholdsvis
for- og bagsiden af en aluminium-
/PE-sandwichplade,« fortæller
Arne Eriksen fra G&E Maskintek-
nik A/S. 

Strømadapteren nittes fast i
pladen i et givent hul, og når der

sættes strøm til bliver de to pla-
der ledende. Fjederben danner
kontakt til den øverste plade og
til bundpladen, og på den måde
opstår der et kredsløb. Der er
med andre ord to strømførende
lag. 

»Opfindelsen er meget strøm-
besparende, har lang levetid og
skal ikke vedligeholdes. Produk-
tet er testet af Bang & Olufsen i
Struer, FORCE Technology samt
Videncenter Delta. Led-lumina gi-
ver tre års garanti på selve skilte-
ne og diodeleverandøren giver en
garanti på 100.000 brændetimer,
hvilket svarer til mellem 20 og 25
år, ved en brændetid på om-
kring12 timer pr. døgn. Efter syv
år har skiltet tjent sig selv hjem
ved strømbesparelsen. Et neons-
kilt skal vedligeholdes oftere, da
der hvert syvende år skal fyldes
neon i rørene, og investeringen til
strømforsyningen er også meget
dyrere,« påpeger Arne Eriksen.  

Led-lumina koncentrer sin ind-
sats om udvikling, fremstilling og
leverance af diode- og strømdap-
tere. Derudover er tre firmaer ble-
vet kontaktet for at stå for selve
produktionen samt montage og
samling af produktet. 

AH værktøj laver alle metalde-
lene, Ulstrup Plast laver forme og
værktøj til at fremstille plastdele
med og G&E Maskinteknik ud-
fører maskinbyggerarbejdet. 

Sikker produktion
G&E Maskintekniks opgave bes-
tår i at bygge en fuldautomatisk
samleautomat, det vil sige pro-
duktionslinier, som kan samle di-
odeadapterne. 

I første omgang er der bygget
to halvautomatiske rundborde,
som skal betjenes af tre personer.
Der køres i treholdskift indtil en
fuldautomatisk produktionsauto-
mat er fremstillet. 

»De to halvautomatiske rund-
borde er kun for at komme i gang
med produktionen, da produktet
allerede er kommet i salg. De
halvautomatiske rundborde kan
producere op til 200.000 enheder
om måneden, hvor den fuldauto-
matiske skal kunne producere en
million om måneden,« fortæller
Arne Eriksen.

I selve pro-
duktionen er
der indbygget
adskillige
kontrolfunkti-
oner, da kvali-
tetssikkerhe-
den skal være
100 procent. 

»Der må in-
gen fejl være.
Det har vi og-
så taget hen-
syn til, da vi
konstruerede
maskinerne. Ved de halvautoma-
tiske rundborde er der lavet ma-
nuelle teststationer, således at
hver enkelt diode bliver testet,
inden den bliver pakket og sendt
videre ud til kunden. Hvis dioden
ikke lyser og er kortsluttet lyder
der et højt bip, for at bygge en ek-
stra sikkerhed ind i den manuel-
le håndtering,« siger Arne Erik-
sen. 

Når de halvautomatiske rund-
borde erstattes af fuldautomati-
serede kommer kvalitetssikrin-
gen til at foregå ved hjælp af visi-
on. Alle bevægelser, det vil sige
samlinger, lysefunktion, lysstyr-
ke og farve, kontrolleres
nærgående for at være sikker på
at alt virker.

Der skal også bygges samle-
automater til strømadapteren,
der for tiden bliver samlet og lod-
det manuelt. 

Der skal bruges én strøma-
dapter til hver 15 til 20 lysdioder. 

Spændende år i vente
Hvis produktet bliver en succes i
2003, er der sikret arbejde langt

ind i fremtiden for de tilknyttede
virksomheder. 

Foreløbig er produktet allere-
de solgt til hele Norden og der er
lavet kontrakter med skiltefirma-
er i England. Næste skridt er
Tyskland og derefter USA.

»Allerede til februar vises vo-
res produkt ved en udstilling i Las
Vegas. Det ser vi meget frem til.
Men vi koncentrerer os først og
fremmest om markedet i Europa,
da det er vigtigt, at kunne produ-
cere efter efterspørgslen,« fortæl-
ler Torben Didriksen, der står bag
selve opfindelsen. 

Han forventer, at produktet
bliver en så stor succes, at der
bliver oprettet omkring 200 for-
handlere i hele verden inden for
to år. 

»Opfindelsen behøver ikke at
begrænse sig til skilteindustrien.
I princippet er det kun fantasien,
der sætter grænser for produk-
tets fremtidige muligheder,«
påpeger Torben Didriksen, som
ser lyst på fremtiden. 

■

UDVIKLING. En maskin-
bygger, en plastprodu-
cent og en værktøjs-
mager har netop taget
hul på en lysende
fremtid. Mulighederne
for dansk konsortium
synes uanede. 

Opfindelsen er meget strømbesparende, har lang
levetid og skal ikke vedligeholdes.  

Strømadapteren nittes fast i pladen i et givent hul. Fjederben danner
kontakt til den øverste plade og til bundpladen, og på den måde ops-
tår der et kredsløb. Når der sættes strøm til bliver de to plader leden-
de. 

En lys
fremtid


