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Biltema åtelbelysning Gyttorps Lilla åtelbelysning Gyttorp PRO åtelbelysning Pm Import Åtelbelysning paket 1 Pm Import Åtelbelysning paket 3 Svejakt FL-10W-100 Svejakt FL-20W-100

Leverantör Biltema. Gyttorp Jakt. Gyttorp Jakt. P&M Johansson. P&M Johansson. Svejakt (DMIT Konsult). Svejakt (DMIT Konsult).

Cirkapris 269 kronor. 500 kronor. 995 kronor. 570 kronor. 740 kronor. 445 kronor. 620 kronor.

Garanti 1 år. 1 år. 1 år. 1 år. 1 år. 2 år. 2 år.

Typ av belysning Ledslinga. Ledslinga. Ledstrålkastare av riktad typ. Ledstrålkastare av riktad typ. Ledstrålkastare av riktad typ. Ledstrålkastare som sprider ljuset. Ledstrålkastare som sprider ljuset.

Lämplig montering Direkt på åteln. Direkt på åteln. Vakkoja eller träd. Vakkoja eller träd. Vakkoja eller träd. Vakkoja eller träd. Vakkoja eller träd.

Angiven effekt lampa (watt) 3 W (12 lysdioder). 3 W (12 lysdioder). 3 W. 3 W. 9 W. 10 W. 20 W.

Teoretisk strömförbrukning 
 maxeffekt (Ampere)

0,25 A. 0,25 A. 0,25 A. 0,25 A. 0,75 A. 0,8 A. 1,7 A.

Uppmätt strömförbrukning,  
min och max (Ampere)

0,15 A. 0,25 A. 0,07–0,35 A. 0,3 A. 0,05-0,5 A. 0,7 A. 1,6 A (rörelsevakt – ojämförbar med 
övriga i testet).

Drifttid med 75 Ah batteri,  
max effekt

500 timmar. 300 timmar. 210 timmar. 250 timmar. 105 timmar. 75 timmar. 45 timmar (rörelsevakt – ojämförbar 
med övriga i testet).

Dimbar belysning Nej. Nej. Ja. Bra funktion. Nej. Ja. Bra funktion. Nej. Nej.

Skymningsrelä Ja. Ja. Ja. Ja. Nej. Ja. Nej.

Timer Nej. Nej. Nej. Nej. Ja. Digitalt veckotidur som styr av/på. 
Kan programmeras olika mellan olika 
dagar.

Nej. Ja. Rörelsevakt justerbar för tid, 
 känslighet och omgivande ljus.

IP-klassning lampdel IP 65. IP 68. IP 68. Ingen uppgift. Ingen uppgift. IP 66. IP 66.

Fuktskydd i helhet Godtagbara kontakter, men tunna 
kablar utan hölje. Rostbenägna 
batteri klämmor.

Bra. Väl skyddade kontaktytor. 
 Ledarkablar med hölje. 

Bra. Väl skyddade kontaktytor. 
 Ledarkablar med ytterhölje. 

Okej. Tunna kablar, men tätad med 
krympslang i skarvarna.

Tunna kablar, men tätad med 
krympslang i skarvarna. Dimmer och 
tidur måste monteras med fuktskydd.

Tveksamt. Kabelskarvar med 
 oskydd ad kopplingsplint. 

Tveksamt. Kabelskarvar med 
 oskydd ad kopplingsplint.

Bruksanvisning Ja. Bra beskrivning på svenska. Nej. Nej. Ja. På svenska, men ganska enkel. Ja. Svensk. Bra beskrivning till timern. Ja. Enkel typ på svenska utom den till 
skymningsreläet som är på engelska/
tyska. Dock enkel att förstå.

Ja. Svensk, men aningen kortfattad. 

Levereras färdigmonterad att tas 
i bruk

Ja. Bara att sätta ihop kablarna. Ja. Bara att sätta ihop kablarna. Ja. Bara att sätta ihop kablarna. Nej, men enkel montering. Nej, men enkel montering. Nej. Skymningsrelä måste kopplas 
rätt. Felkopplat blir det i stället ett 
dagsljusrelä.

Nej. Enkel montering av kablar till 
lampan. Rörelsesensorn kräver viss 
finjustering.

Funktion på barmark utan frost  
Slingor monterad på åteln 1,75 m ovan mark.  
Strålkastare 20 meter från åteln.

Ljusstyrkan är på gränsen till för svag 
för att kunna avlossa säkra skott. Bör 
inte monteras för högt vid barmark.

Något starkare än Biltemas slinga. 
Fungerar skapligt om sikten är bra. 
Tillräcklig ljusstyrka för att kunna 
lossa säkra skott.

Bra ljus men ganska smalt. Bra 
dimmer. Kräver viss precision när den 
riktas.

Bra, men smal ljuskägla. Måste  
riktningsjusteras noga.

Bra räckvidd, men dimmerns funktion 
blir okänsligare i kyla. Ganska smalt 
ljus.

Brett flodljus ger brett skottfält men 
kort räckvidd. Enkel att montera 
då lampan egentligen bara behöver 
grovriktas.

Kräver lite testande för att justera 
rörelsevakten rätt. Mycket bred men 
inte så lång ljusbild. Okänslig för hur 
lampan riktas.

Funktion vid cirka 10 centimeter 
nysnö och klart väder  
Slingor monterade på åteln 1,75 meter ovan mark.  
Strålkastare 20 meter från åteln.

Klart tillräcklig ljusstyrka. Lysdiod-
ernas riktning kan finjusteras för ett 
bredare ljusområde än vid barmark.

På gränsen till för ljusstark. Lysdiod-
erna kan med fördel riktas en aning 
från åteln för bättre ljusfördelning.

Lyser nästan för starkt även i lägsta 
 läget på dimmern. Relativt smal 
ljusbild. 

Bra ljus, på gränsen till för starkt. Smal 
ljusbild. Kräver noggrann riktning av 
lampan.

Borde gått att dimma ner mer på 
snötäckt mark. Lyser väl starkt i lägsta 
läget. Lång ljusbild, men smal. 

Bred, men ganska kort ljusbild. Fullt 
funktionell.

Mycket bred och ganska lång ljusbild. 
Bör sättas upp minst 25 meter från 
tänkt skottplats för att inte skrämma 
vildsvin från att gå in i ljuset.

Räckvidd för skjutljus 
Vid lätt regn och aningen dimma på barmark. 
Dimmer i max- och minläge.

Ej bedömd. Ej bedömd. Ger skjutljus ut till 70 meter på max-
läge och 20 meter i minläge.

Skjutljus ut till 50 meter. Smal ljus-
kägla.

Lyser ut till 60 meter i maxläge och 40 
meter som lägst.

Stor skillnad mot bra väder med snö. 
Skjutljus ut till 20 meter men brett 
sken.

Tappar mycket i dåligt väder. Skjutljus 
ut till 25 meter. Brett ljus.

Omdöme Billig och funktionell ledslinga. Dock 
tveksam kvalitet på skymningsrelä. 
Strömsnål.

Gedigen ledslinga med bra fuktskydd. 
Lite krångligare att finjustera ljus-
dioder än Biltemas slinga.  
Bäst av ledslingorna.

Bra strålkastare med rejäla kablar. 
Bäst dimmer i kyla och väl inkapslat 
 skymningsrelä. Troligen starkare 
 lampa än angivet. Dock ganska dyr. 

Fungerar inte på några längre håll på 
barmark. Skapligt fuktskydd. Känns 
prisvärd för den som jagar på snö.

Dimmer fungerar sämre i kallt väder. 
Kräver fuktskyddad miljö av vissa 
komponenter. Sannolikt svagare 
lampa än angivet.

Speciell ljusbild med kort och brett 
område. Märklig ljusreflektion mot 
snötäckt mark på nära håll. Stor skott-
sektor. Tappar i dåligt väder.

Kort och brett sken. Stark lampa som 
känns bländande på kort håll. Stor 
skottsektor. Tappar märkbart i dåligt 
väder.
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Cirkapris 269 kronor. 500 kronor. 995 kronor. 570 kronor. 740 kronor. 445 kronor. 620 kronor.
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Angiven effekt lampa (watt) 3 W (12 lysdioder). 3 W (12 lysdioder). 3 W. 3 W. 9 W. 10 W. 20 W.

Teoretisk strömförbrukning 
 maxeffekt (Ampere)

0,25 A. 0,25 A. 0,25 A. 0,25 A. 0,75 A. 0,8 A. 1,7 A.

Uppmätt strömförbrukning,  
min och max (Ampere)

0,15 A. 0,25 A. 0,07–0,35 A. 0,3 A. 0,05-0,5 A. 0,7 A. 1,6 A (rörelsevakt – ojämförbar med 
övriga i testet).

Drifttid med 75 Ah batteri,  
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500 timmar. 300 timmar. 210 timmar. 250 timmar. 105 timmar. 75 timmar. 45 timmar (rörelsevakt – ojämförbar 
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Nej. Ja. Rörelsevakt justerbar för tid, 
 känslighet och omgivande ljus.

IP-klassning lampdel IP 65. IP 68. IP 68. Ingen uppgift. Ingen uppgift. IP 66. IP 66.

Fuktskydd i helhet Godtagbara kontakter, men tunna 
kablar utan hölje. Rostbenägna 
batteri klämmor.

Bra. Väl skyddade kontaktytor. 
 Ledarkablar med hölje. 

Bra. Väl skyddade kontaktytor. 
 Ledarkablar med ytterhölje. 

Okej. Tunna kablar, men tätad med 
krympslang i skarvarna.

Tunna kablar, men tätad med 
krympslang i skarvarna. Dimmer och 
tidur måste monteras med fuktskydd.

Tveksamt. Kabelskarvar med 
 oskydd ad kopplingsplint. 

Tveksamt. Kabelskarvar med 
 oskydd ad kopplingsplint.
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skymningsreläet som är på engelska/
tyska. Dock enkel att förstå.
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Levereras färdigmonterad att tas 
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Ja. Bara att sätta ihop kablarna. Ja. Bara att sätta ihop kablarna. Ja. Bara att sätta ihop kablarna. Nej, men enkel montering. Nej, men enkel montering. Nej. Skymningsrelä måste kopplas 
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dagsljusrelä.

Nej. Enkel montering av kablar till 
lampan. Rörelsesensorn kräver viss 
finjustering.

Funktion på barmark utan frost  
Slingor monterad på åteln 1,75 m ovan mark.  
Strålkastare 20 meter från åteln.

Ljusstyrkan är på gränsen till för svag 
för att kunna avlossa säkra skott. Bör 
inte monteras för högt vid barmark.

Något starkare än Biltemas slinga. 
Fungerar skapligt om sikten är bra. 
Tillräcklig ljusstyrka för att kunna 
lossa säkra skott.

Bra ljus men ganska smalt. Bra 
dimmer. Kräver viss precision när den 
riktas.

Bra, men smal ljuskägla. Måste  
riktningsjusteras noga.

Bra räckvidd, men dimmerns funktion 
blir okänsligare i kyla. Ganska smalt 
ljus.

Brett flodljus ger brett skottfält men 
kort räckvidd. Enkel att montera 
då lampan egentligen bara behöver 
grovriktas.

Kräver lite testande för att justera 
rörelsevakten rätt. Mycket bred men 
inte så lång ljusbild. Okänslig för hur 
lampan riktas.

Funktion vid cirka 10 centimeter 
nysnö och klart väder  
Slingor monterade på åteln 1,75 meter ovan mark.  
Strålkastare 20 meter från åteln.

Klart tillräcklig ljusstyrka. Lysdiod-
ernas riktning kan finjusteras för ett 
bredare ljusområde än vid barmark.

På gränsen till för ljusstark. Lysdiod-
erna kan med fördel riktas en aning 
från åteln för bättre ljusfördelning.

Lyser nästan för starkt även i lägsta 
 läget på dimmern. Relativt smal 
ljusbild. 

Bra ljus, på gränsen till för starkt. Smal 
ljusbild. Kräver noggrann riktning av 
lampan.

Borde gått att dimma ner mer på 
snötäckt mark. Lyser väl starkt i lägsta 
läget. Lång ljusbild, men smal. 

Bred, men ganska kort ljusbild. Fullt 
funktionell.

Mycket bred och ganska lång ljusbild. 
Bör sättas upp minst 25 meter från 
tänkt skottplats för att inte skrämma 
vildsvin från att gå in i ljuset.

Räckvidd för skjutljus 
Vid lätt regn och aningen dimma på barmark. 
Dimmer i max- och minläge.

Ej bedömd. Ej bedömd. Ger skjutljus ut till 70 meter på max-
läge och 20 meter i minläge.

Skjutljus ut till 50 meter. Smal ljus-
kägla.

Lyser ut till 60 meter i maxläge och 40 
meter som lägst.

Stor skillnad mot bra väder med snö. 
Skjutljus ut till 20 meter men brett 
sken.

Tappar mycket i dåligt väder. Skjutljus 
ut till 25 meter. Brett ljus.

Omdöme Billig och funktionell ledslinga. Dock 
tveksam kvalitet på skymningsrelä. 
Strömsnål.

Gedigen ledslinga med bra fuktskydd. 
Lite krångligare att finjustera ljus-
dioder än Biltemas slinga.  
Bäst av ledslingorna.

Bra strålkastare med rejäla kablar. 
Bäst dimmer i kyla och väl inkapslat 
 skymningsrelä. Troligen starkare 
 lampa än angivet. Dock ganska dyr. 

Fungerar inte på några längre håll på 
barmark. Skapligt fuktskydd. Känns 
prisvärd för den som jagar på snö.

Dimmer fungerar sämre i kallt väder. 
Kräver fuktskyddad miljö av vissa 
komponenter. Sannolikt svagare 
lampa än angivet.

Speciell ljusbild med kort och brett 
område. Märklig ljusreflektion mot 
snötäckt mark på nära håll. Stor skott-
sektor. Tappar i dåligt väder.

Kort och brett sken. Stark lampa som 
känns bländande på kort håll. Stor 
skottsektor. Tappar märkbart i dåligt 
väder.
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