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trælse nyhed: Mødtrælse nyhed: Mød
op 2,5 time førop 2,5 time før
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Bright Energy voksede ud af lokalerne i Hedensted og ind i
Vejle.

Virksomhed så lyset i LED

Rasmus Vesterbye med en af årsagerne til, at der er rygende travlt i Bright Energy lige for tiden:
En ny type byggelys, som er langtidsholdbar og lettere at håndtere end de typiske løsninger. Foto:
Martin Ravn
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AF: MORTEN S. SØRENSEN
Publiceret 31. marts 2017 kl. 12:00

1/4

Vejle: Kasser fyldt med
forskellige typer lys med LED-
lamper ligger sirligt placeret på
hylderne på lageret hos Bright
Energy. Direktør Rasmus
Vesterbye åbner en lille kasse,
som der står Plug'N'Light på.

- Den her har vi selv udviklet.
Det smarte er, at man kan skifte
mellem tre forskellige lys i
armaturet, siger han, mens han
klikker LED-lyset ud med et
enkelt tryk og skifter den ud med
en anden.

Plug'N'Light er blot én af de

Hvad er LED-lys?

LED står for Light Emitting Diode og er en
elektronisk diode, der omsætter energi
(strøm) til lys.LED-dioden udvikler ingen
nævneværdig varme, og dermed er slitagen
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SENESTE NYT

Vis flere

ERHVERVERHVERV

Bliv glad for dit job:
Sig op og bliv vikar

19:00 Imerco flytter ind i Arkaden

16:01 Annemette og Palle arbejder over
og under jorden

15:24 Afsked med et lokalt
erhvervseventyr

14:33 Manglende vind rammer Ewii -
kunderne får stadig billigere strøm

14:09 Manglende vind rammer Ewii -
kunderne får stadig billigere strøm

RASMUS VESTERBYE,
DIREKTØR BRIGHT ENERGY

Vi kan se, det går fremad i
byggebranchen, så vi skal
ud at have fat i
elektrikerne.

idéer, som er kommet ud af
Bright Energy - og som Vejle-
virksomheden har succes med at
sælge. Vejle-virksomhed har man
kunnet kalde Bright Energy,
siden den i sommeren 2016
rykkede ind i lokalerne på Niels
Bohrs Vej 7. Inden da holdt
virksomheden til i lokaler i

Hedensted, men de var efterhånden
blevet for små - både kontoret og
lagerpladsen.

Hård startHård start
Bright Energy fik en hård begyndelse.
Da virksomheden blev etableret i
december 2011 var fokus på solenergi.
Rasmus Vesterbye fik i løbet af 2012
en aftale på plads med Fleggaard om,
at danskere kunne købe solcelleanlæg

på den anden side af grænsen til Tyskland.

- Vi lagde mange penge og ressourcer i det, og det var et stort setup. 14
dage efter vi gik i gang, ændrede regeringen på tilskudsordningen, så
det ikke længere kunne betale sig. Derfor gik det i vasken, og derfor
valgte vi at konvertere til LED, forklarer den 30-årige direktør.

Det var lidt af en tilfældighed, at det netop blev LED-belysning, som
Rasmus Vesterbye kastede sig over. En kontakt i Kina hjalp ham ind på
LED-markedet, og siden har han - og Bright Energy - ikke kigget sig
tilbage. I dag består virksomheden af fire medarbejdere og en
freelancer - og der er plads til udvidelse.

- Vi ansætter endnu én til maj, konstaterer Rasmus Vesterbye.

Satser på byggebranchenSatser på byggebranchen
Han forventer, at der bliver nok at se til den kommende tid. Endnu en af
idéerne har nemlig vist sig at skabe genlyd andre steder, end det
egentlig var tiltænkt. Det drejer sig om en ny form for lys til
byggepladser.

I stedet for de typiske armaturer med et lysstofrør, som nemt går i
stykker, har Bright Energy udviklet et nyt byggeplads-lys, som egentlig
ligner en forvokset juletræslyskæde med runde kugler, hvor lyset sidder
i. Kuglerne er helstøbte med LED og kan stort set ikke gå i stykker - i
modsætning til de klassiske armaturer.

- Kædestykkerne er på 10 meter og 30 watt, hvor armaturerne er på 100
watt, så der er også penge at spare, siger Rasmus Vesterbye, som
fortæller, at stykkerne kan sættes sammen til en kæde på 100 meter.

Det er altså byggebranchen og elektrikerne, som han forsøger at få fat i
nu, men flere andre har vist interesse for lyskuglerne.

- Der er stor efterspørgsel, og vi oplever interesse fra festivaler og
teltudlejning, som gerne vil have dem i forskellige farver, siger han.

Med andre ord kan man altså sige, at fremtiden tegner lys for den unge
Vejle-virksomhed.

væstenlig mindre end andre teknologier.

Denne type lys er strømbesparende i forhold
til halogenpæren, som den afløser mange
steder i disse år.

Med den rette nedkøling kan LED-lys holde i
meget længere tid end traditionelle
lyskilder.
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