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EN KØBERS GUIDE TIL  
LASERPROJEKTION

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



INTRO
Denne guide er lavet i kølvandet på en undersøgelse, der viste at 

der blandt EDCF-medlemmer var et behov for konkrete oplysnin-

ger omkring laseroplyst projektion. Den er udarbejdet med øje for 

købers behov for yderligere information omkring laserteknologi i 

forbindelse med eventuelle investeringer/opgraderinger.

Guiden er derfor skrevet mhp. at klarligge de forskellige typer af 

laserprojektion, samt at belyse hvilke fordele og ulemper der evt. 

kan være ved laserprojektorer. Derudover redegør den også for, 

hvilke overvejelser man med fordel kan gøre sig i forbindelse med 

køb af laserprojektorer.

Denne guide er
udarbejdet af AVC på baggrund af materiale fra 

• David Hancock (IHS Markit) 

• Matt Jahans (Harkness Screens)

Følgende har yderligere bidraget til guiden:

• Tom Bert, Goran Stojmenovik – Barco

• Brian Claypool –Christie

• Dave Monk, John Graham - EDCF

• Mark Kendall - NEC

• Mark Clowes - Sony

• Guillaume Branders – UNIC

Indhold
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S. 7 ............................................. Garantier
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TEKNISKE 
OVERVEJ- 
ELSER
Hvad er laserprojektion?
Lasere er lyskildekomponenter der konverterer elektricitet om til 

lys. For biografer, betyder det rødt, grønt og blåt (RGB) lys, i stedet 

for at bruge lampebaserede teknologi. RGB-lys indsamles via et 

sæt optikker, ind i en prisme og igennem linsen. Rød, grøn og blå 

er betragtet som primære farver, og projektorer er lavet med enkelt, 

dobbelt eller modulære enheder af hver farve. Alle laserprojekto-

rer vi refererer til, uanset type, bruger RGB-farver. Dog, er det kun 

RGB-laser som bruger lasermoduler til røde, grønne og blå farver.

Hvor mange typer laserprojektorer er 

der?
På nuværende tidspunkt, er der tre typer laserprojektorer i bio-

grafbranchen.

• RGB-laser deles op i 3p, 6p og mindre almindeligt 9p. P’erne 

er antallet af primære farver, som bruges til at genere de projice-

rede farver. Eksempelvis bruger 3p tre primære farver. Hver pri-

mære farve kan omfatte flere lasere af forskellige bølgelængde, 

og til sammen giver de den primære farve. 6p indeholder to røde, 

to grønne og to blå primære farver, der gør det muligt at lave et 

sæt primære farver til hvert øje i 3D-mode.

Lyskilden indeholder separate røde, grønne og blå lasere som 

blandes og sendes til lærredet. Dette er nogle gange konfigu-

reret som directcoupled laser (hvor lasermodulerne er installeret 

inde i projektoren) eller fiber-coupled laser (hvor fiberoptik kabler 

transmitterer RGB-laserlys fra eksterne rackmonterede moduler). 

RGB-lasere er teoretisk modulære, og hvis producenten sup-

porterer det, kan højere lysstyrke tilføjes med nye moduler.

• Laser-phosphor bruger en blå laserlyskilde til blå og en blå  

laserlyskilde til at dreje i et fosforhjul, der genererer rød og grøn.

• RB-laser bruger to blå laserlyskilder, en til blå og en til et fosfor- 

hjul, der genererer grøn. Den har også en rød laserlyskilde, der 

separat genererer rød.

Der eksisterer også RGB-laser-phosphor, men den bliver pt. ikke 

brugt til biografprojektorer.

Måder at erhverve laserprojektion
• Invester i en ny laserprojektor.

• Retrofit laser er en mulighed, hvor lampebaserede projektorer  

opgraderes og gør dem i stand til at udnytte en laserlyskilde.  

Der er to muligheder for retrofit: 

 ° OEM retrofit, nogle producenter tilbyder deres egen opgrade- 

  ring.

 ° Third party retrofit, hvor garanti og sikkerhed skal overvejes  

  nøje, da den tekniske support kan blive opdelt. DCI produkt- 

  overensstemmelsen kan også blive kompromitteret, hvis den  

  specifikke projektor og modifikationerne ikke bliver godkendt.

• Laser bank/farm er en teoretisk mulighed for, at en enkelt la-

serlyskilde kan levere flere projektorer på samme matrikel, det er 

dog ikke noget, der er blevet brugt i biografer endnu.  
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Laser og 3D
I mange tilfælde kan eksisterende aktive og passive 3D-systemer, 

der bruges i lampebaserede projektorer også bruges i laserpro-

jektorer. Det eneste 3D-system som med sikkerhed ikke under-

støttes med laser er Dolby 3D. Udover det, kommer RGB 6P 

projektorer også med deres egen version af 3D, hvor der bruges 

farveseparation og genanvendelige briller. Den store fordel ved 

dette er, at det giver 3D med høj lysstyrke og næsten ingen gho-

sting. 

Er laserprojektorer pålidelige?
I det store og hele, ja de er pålidelige. Det er en relativ ny tekno-

logi i biografer, og ingen biograflaserprojektorer har været instal-

leret længere end deres forventet levetid. Dog, har producenterne 

testet teknologien under biografforhold og har stor erfaring med 

den i andre sammenhænge. Nogle producenter er endda klar til, 

at tilbyde lange garantier fordi de har stor tillid til deres systemers 

pålidelighed.

Kan biografer opbevare en reserve- 

laserkilde?
Det anbefales ikke fra producenterne, at have ekstra lyskilder i 

reserve. De fleste producenter kan garanterer next day delivery, 

og da laser sjældent fejler komplet, men derimod over en periode, 

så er der i de fleste tilfælde tid til at reagere på det lavere lysud-

bytte.

Laser speckle - Hvad er det, og hvad 

kan jeg gøre ved det?
Laser speckle er et interferensmønster, som kan påvirke alle la-

serprojektorer i forskellig grad. Det er mere udbredt på RGB-

projektorer. Det kan skabe en subjektiv forstyrrende visuel ople-

velse for biografgængere. Producenterne formindsker speckle på 

forskellige måder og i forskellig grad. I langt de fleste tilfælde er 

den indbyggede reduktion tilstrækkelig, dog kan der være tilfælde, 

hvor der bruges High Gain lærreder (Sølvlærreder), hvor det kan 

blive nødvendigt at montere såkaldte ”Screen Shakers”, som får 

lærredet til at vibrerer, og derved ændres fysikken i det, som får 

speckels til at fremkomme. 

Reproducerer laserprojektorer farverne 

ligesom de lampebaserede? 
Laserlys giver indtrykket af mere levende farver. Det er en opfat-

telse, der skyldes måden øjet modtager farver på. Hvis projektoren 

er korrekt sat op, vil farvelæsningen mindst være den samme som 

med Xenon.

Hvilken type lærred skal bruges til  

laserprojektorer?
Typen af lærred der passer til laserprojektion afhænger meget af 

hvilket lasersystem, der skal installeres. Typisk vil alle hvide- eller 

sølvlærreder passe til phosphorprojektorer. 

Laser speckle skal altid tages ind i overvejelserne med laserpro-

jektorer. Lærreder der hænger med lavere vinkel, vil producere 

bemærkelsesværdigt mindre speckle. Overfladen på lærredet 

varierer afhængig af producent, og nogle er mere effektive end 

andre til at holde speckle væk. Som med alle andre teknologier, 

kan det anbefales at se en relevant demonstration.

Skader laserlys projektorens optikker?
Projektorproducenterne har testet projektor optikkerne og har ikke 

fundet laserrelaterede skader på dem. I modsætning til Xenon 

indeholder laserlys hverken UV- eller IR-lys, så det medvirker ikke 

til tæring på optikken.
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Ændrer laserprojektorer DCP?
Pakkekravene til DCP ændrer sig ikke. Imagefilerne vil dog ændre 

sig, og de kan blive leveret med højere foot lamberts, som med 

hvilken som helst anden projektor. 

Forskellige versioner kan leveres, så de passer til den højere lys-

styrke på de forskellige projektorer. Det er blevet gjort førhen, for 

at optimere 3D-oplevelsen i hver sal. De flere versioner vil dog få 

omkostningerne til at stige. Det egentlige leverede lysniveau vil 

afhænge af distributørens muligheder og lyst til at levere DCP 

med forskellige gradings.

Hvordan forhindres farverne i at falme 

når laserdioderne begynder at ældes?
I modsætning til Xenon, kan farver falme når dioderne ældes. 

Falmede farver forhindres ved at overvåge og vedligeholde laser-

projektoren. Producenterne har algoritmer og sensorer, som op-

dager problemer med farverne. Service og kalibrering vil derfor 

rette op på dette i de fleste tilfælde.

Hvad er de tekniske bekymringer med 

grøn laser?
Indtil for nylig, har det været teknisk svært og dyrt at opnå grønt 

lys fra en direkte laserdiodekilde med en lysstyrke kraftig nok til 

en biografprojektor. Et problem som blev undgået af producen-

terne ved, at lave green laser frequency conversion modules. De 

havde tendens til at være klumpede, ineffektive og dyre. De havde 

også ofte høje niveauer af speckle. Mere passende direkte 

grønne lasere eksisterer nu, og bliver stille og roligt introduceret. 

De koster mindre og er mere effektive.

OVERVEJEL-
SER OM DET  
FINANSIELLE 
OG LEVE-
TIDEN 
Hvad er forventningerne til levetiden?
For alle laserprojektorer fortæller producenter, at levetiden er mel-

lem 30.000-40.000 timer afhængig af model og teknologi. 

Hvad med besparelser på elektricitet 

og energi?
Der kan spares på elforbruget. Dog, vil besparelsernes størrelse 

komme an på en række faktorer så som model, køling og type af 

laserprojektion. Dette er også et felt, der er i en rivende udvikling. 

Hvordan påvirker laserprojektorerne 

udsugning og køling i operatørrum-

met?
Laserprojektorer har behov for betydelig mindre køling og i langt 

de fleste tilfælde, kan man helt afvikle den direkte udsugning og 

kun have køling i operatørrummet.
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Andre fordele?
Laserprojektorer har ikke brug for at få skiftet lampen på jævnlig 

basis.

Hvad med mindre biografer?
Nogle mindre biografer er bekymret for investeringen i laserpro-

jektion på grund af færre forestillinger og mindre kapacitet. Men 

der kan sagtens komme et break-even point, hvor en investering 

vil kunne betale sig - også for små biografer. Der er et bredt udvalg 

og stor variation i prisen på lasersystemer. Den relevante beregning 

er ikke prisen her og nu men den totale pris fordelt ud over hele 

projektorens levetid.

Vil lysoutputtet i laserprojektoren falme 

over tid?
Ja, på to forskellige måder:

• Over tid. Igennem projektorens levetid vil laserne falme. Produ- 

centerne tager højde for det ved at give dem en overskydende  

lyskapacitet, så de godt kan tabe lys uden, at det resulterer i et  

nævneværdigt kvalitetstab.  

• Ved uhensigtsmæssige temperaturer. Den operationelle le-

vetid for lasere varierer i forhold til temperaturen. Det er derfor 

vigtigt at biografen altid sikrer, at der er tilpas køling i operatør-

rummet.

Optikken på projektoren falmer over tid, men ikke i ligeså høj  

grad som ved Xenon lys.

Vil laserprojektion betyde højere foot 

lambert grade for 3D-lysniveauer?
Med et højt ANSI lumens output fra laserprojektorer, er det muligt 

at projektere højere 3D-lysniveauer. Selvom lysere 3D-niveauer 

er mulige, er de fleste DCP’er kun produceret til lys mellem 3,5 

og 5,5fL. Hvilket vil sige, at et højere lysniveau vil påvirke farvere-

produktionen, kontrasten og få 3D-ghosting til at stige i polarise-

rede 3D-systemer. 

I visse tilfælde kan distributøren heller ikke tilbyde en DCP’er 

produceret til et andet lysniveau end de 5fL. Det er dog et om-

råde i udvikling, så med tiden vil der komme flere DCP’er, der 

passer til andre lysniveauer.   

Kan en laserkilde erstattes når den 

dør?
Ja, det er muligt, men det mest sandsynlige er, at laserlyskilden 

levere længere end projektorteknikken.

SIKKERHED 
OG TRÆNING
Hvad er risikoen ved laserprojektion?
Laserprojektorer er hurtigt i gang med at blive det fortrukne valg 

i biografernes søgen efter højere lysstyrke, lavere omkostninger 

og højere ydeevne.

De første bekymringer vedrørende lasersikkerhed er blevet ordnet 

for både teknikere og publikum. Det er værd at huske, at lampeba-

serede projektorer ikke er risikofri, og at de også har brug for at blive 

varetaget af eksperter. Lasere skal også håndteres med den rette 

tilgang, som varierer blandt modeller og lysstyrke. For at beskytte 

publikums øjne gøres der klogt i at sørge for, at publikum ikke kigger 

direkte ind i lyset. Specifikke målinger er tilrådet af producenterne for 

at sikre, at publikum får den bedste og sikreste oplevelse.
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Hvem kan håndtere laserprojektorer?
De fleste producenter vil foreslå at personen, der skal håndtere 

projektoren har et minimumsniveau af uddannelse i laser og pro-

jektion. 

Vedligeholdelse
Udover lyskilden, som er den eneste reelle forskel på laser- og 

lampeprojektorer, skal de behandles på samme måde, og pas-

sende vedligeholdelse er vigtig.

GARANTIER
Hvad er standardgarantien og er lys-

outputtet over tid dækket?
Standardgarantien er 2 år. Der er ikke forskel på garantiperioden 

for RGB-laser og Laser Phosphor. Producenterne tilbyder også 

forlængede garantier til en højere pris. I øjeblikket er de forlæn-

gede garantier mellem 6 og 10 år - afhængig af model og produ-

cent. Det samme gælder eventuel garanti på lysoutputtet. 

Kommer garantien med betingelser for 

temperaturen i projektionsrummet?
Ja, det har der altid været, også med lampebaserede projektorer. 

Producenternes betingelser ligger typisk mellem 25 og 35 grader 

celsius. Det bliver typisk overvåget med logfiler eller remote.

SPØRGSMÅL 
VI IKKE KAN 
BESVARE…
Ser laser bedre ud end Xenon? 
Laserprojektorers kvalitet varierer, så de kan give bedre billeder 

men ikke nødvendigvis.

Kan kunder virkelig se forskel på laser 

og Xenon?
Det er meget subjektivt og næsten ikke til at svare på, men forskel-

len er i hvert fald ikke ligeså håndgribelig som forskellen på 2D 

og 3D.

Er laserprojektorer de ekstra udgifter 

værd?
Der er et stort udvalg af laserprojektorer tilgængeligt nu. De er 

ikke nødvendigvis dyrere end deres lampebaserede modstykke 

- specielt ikke med Laser Phosphor. Prisen på RGB-laser er også 

på vej ned. I sidste ende kommer det ned til vurderingen af bio-

grafsalens egen business case.
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Vil laserprojektion genoplive interessen 

i 3D på grund af den højere lysstyrke?
Standarden på 14fL er langt fra de fleste 3D-film. Som industri 

har vi accepteret den lavere lysstyrke som konsekvens af 3D-

fremvisning. Et af problemerne med 3D er lysstyrken på billedet 

når, det når publikums øje. Lasere med høj ANSI lumens vil adres-

sere dette problem, men det er ikke det eneste problem for 3D. 

Lasere kan ikke fikse problemer som; kvalitet, udvalg af indhold 

og behovet for briller. Det er derfor svært at forudse.

Vil LED overhale laserprojektion?
Det er for tidligt at sige noget om. Men det bør ikke antages, at 

LED vil overhale blot fordi, det eksisterer på markedet på samme 

måde, som det ikke bør antages, at LED ikke vil overhale laser-

projektion blot fordi, det hidtil ikke har været måden at fremvise 

på i biografer. Antallet af LED-skærme i biografer er meget lavt, 

og teknologien er stadig ved at blive testet. Et eventuelt markeds-

skifte til LED vil i hvert fald tage tid - måske endda et årti.    

Er Laser phosphor et reelt langtids-

holdbart alternativ til RGB-laser?
Laser Phosphor er blevet installeret mange steder - over 10.000 

sale ved sidste optælling. Mange af dem i Kina. Det er mere ar-

bejdshesten i forhold til RGB-laser. Det er en relativ billig måde at 

erstatte Xenon-baserede maskiner i små og mellemstore sale. I 

trit med at RGB-laserens pris falder, vil efterspørgslen/behovet 

for Laser Phosphor svinde ind. Men antallet af maskiner der al-

lerede er på markedet kunne tyde på, at der fremadrettet stadig 

vil være et behov. 

YDERLIGERE 
INFO
• https://www.lipainfo.org

• http://www.lamptolaser.com

• https://www.barco.com/en/News/Post/2016/7/5/Throwing-

light-on-flagship-laser-projection-video 

• https://www.barco.com/en/support/training/Barco-High-

Brightness-Safety-training.aspx

VIGTIG NOTE
Der er mange forskellige laserprojektorer, 3D-systemer, lærreder 

og sale. Dette er ikke en guide i, hvad der virker bedst med hvad. 

Det er derfor vigtigt, at få testet teknologien på det rette lærred 

under så realistiske omstændigheder som muligt. 
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