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Leerreis over DUURZAAM LICH 

In deze cursus wordt uitgelegd hoe Duurzaam licht wordt toegepast in woningbouw en 

utiliteitsbouw, wat de verschillende soorten systemen zijn en de belangrijkste onderdelen van het 

systeem. Bij elk onderdeel horen een aantal vragen. 

 
Waarom gebruiken we duurzaam licht? 
 
Om het energieverbruik te verlagen worde er steeds strengere eisen gesteld aan verlichting wanneer 
het aankomt op de energie efficiëntie van verlichting. Naast energie zijn voor echt duurzaam licht 
ook van belang: de levensduur, recyclebaarheid, de gezondheid van de gebruiker 
 
Begrippen en termen. 
Om goed te kunnen begrijpen wat licht is. en de voor- en nadelen van de verschillende 

verlichtingssystemen met elkaar te kunnen vergelijken. Is het 
noodzakelijk om eerst een paar basis begrippen te behandelen. 

 
Energie efficiënt……..  één zo laag mogelijk gebruik van energie. Uitgangspunt labelen  
                                                         energie verbruikende toestellen  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lange levensduur……..  lichtbronnen bedreven door elektronische voorschakelapparaten  
                                                         hebben een zeer lange levensduur. Hierdoor wordt het moment van  
                                                         recyclen vertraagt waardoor de ecologische voetafdruk van dit  
                                                         product wordt verkleind.  
 
Recyclebaar……. Hergebruik van de in het product opgenomen basismaterialen. In het 

Meerjarenplan voor gevaarlijke afvalstoffen van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu richt het beleid zich onder meer op het 
gescheiden inzamelen van alle soorten afgedankte 
gasontladingslampen.  
Het onderdeel ‘Besluit stortverbod Afvalstoffen’ bevat onder meer 
een verbod voor het storten van oude gasontladingslampen en 
onderdelen. 
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Gezond licht 
Licht heeft een grotere invloed op de gezondheid je biolagische klok wordt aangestuurd door licht. 
Een speldenknopje in de hersenen waar belangrijke ritmen worden gereguleerd. Staat in contact met 

de buitenwereld via het netvlies in het oog. Je biologische klok regelt: 

 concentratie 

 alertheid  

 reactiesnelheid  

 slaap  

 stemming 
 
Wanneer er iets mis is met het licht dan kan dat de volgende gevolgen hebben: 

 Slecht slapen 

 Minder presteren 

 Meer ongevallen 

 Werkverzuim 

 Langdurig ziek 

 Lichamelijke klachten 
 
Duurzaam licht is dus niet alleen energiezuinig maar is een balans tussen: 
Energiezuinigheid en duurzaamheid 
Productiviteid 
Biologische klok (balans tussen slapen en waken gedurende 24 uur) 
Stemming 
Gezichtsscherpte 
 
Wanneer al deze factoren in balans zijn dan spreken we van Human Centric Lighting……Humn  Centric 

Lighting wil zeggen dat de verlichting gericht wordt aangepast aan de 
behoeften van de gebruiker om zo een maximale licht- resp. 
verlichtingskwaliteit te verkrijgen. 

 Licht fungeert niet alleen als visuele oriëntatiehulp. Bepaalde 
golflengten in het licht beïnvloeden fysiologische processen zoals het 
concentratie- en prestatievermogen, het hormonaal gestuurde slaap-
waak-ritme en het algemene welbevinden. 
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Daglicht….. Gezond licht, energie efficiënt, gratis beschikbaar, dynamisch, 

bevordert het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de 
gebruikers en zorgt voor belevingsaspecten in en buiten gebouwen 

  
 
Kunstlicht…….   Kunstmatige lichtbronnen gebruiken energie om licht op te wekken.  

Er bestaan zogenaamde “warmtestralers”, zoals olielampen, 
gaslampen, gloeilampen en halogeenlampen, lichtbronnen op basis 
van “gasontlading”, zoals hoge- en lagedruklampen en “vaste stof 
lichtbronnen” zoals LED. Warmtestralers zij zijn het minst energie 
efficiënt en LED het meest energie efficiënt. 
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Gestuurd licht. 

Vraag: 

Wat is het rendement van een lamp die brand in een ruimte waar op dat moment geen behoefte is 

aan licht? 

a. van een ledlamp is het hoger dan van een gloeilamp 

b. 0% alle energie gaat verloren. Niemand maakt er gebruik van 

Feedback. het goede antwoord is 0 % alle energie wordt niet gebruikt voor het doel. Namelijk iets 

verlichten waardoor mensen beter kunnen werken enzovoorts. De schade kan beperkt worden door 

energiezuinige lampen te gebruiken. Slimme technieken maken het mogelijk om licht te laten 

branden op de momenten dat het nodig is. 

 

Alleen wanneer er licht nodig is. 
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Verlichtingsrendement…….. Het verlichtingsrendement ŋ (èta) is de verhouding van de ‘nuttige’ 
lichtstroom die het werkvlak bereikt en de ‘nominale’ lichtstroom van 
de lampen: 

              nuttige lichtstroom 
ŋ =  –––––––––––––––––––––– . 

             nominale lichtstroom 
  

 
De verhouding tussen lichtstroom en het ervoor benodigde 
vermogen wordt de specifieke lichtstroom (of het lichtrendement) 
genoemd.  
Dit wordt uitgedrukt in de eenheid lumen per Watt.  

     
Vraag: 
Op de verpakking van spaarlamp staat dat hij 500 lumen levert bij 
een opgenomen vermogen van 8 Watt.  
Bereken de specifieke lichtstroom (lichtrendement)  
 
De specifieke lichtstroom is: 
500 lm/8 W = 62,5 lm/W. 
500 lm x 8W = 4000 lmW 
8W / 500lm = 0.016 W/lm 
8 W x 500lm = 4000 Wlm 

 
Theo, van deze (gele) begrippen hyperlinks maken. 
 
Lumen…….   Lichtstroom is een maat voor de hoeveelheid zichtbare straling die  

een lichtbron per seconde in alle richtingen uitstraalt. De eenheid 
(symbool  lm) van lichtstroom is “lumen”. 

 
 
Lux….. Dit is de hoeveelheid licht die op een standaard oppervlakte-eenheid 

valt. De eenheid van verlichtingssterkte is lumen/m2 of lux. 
De lux (symbool lx) is een eenheid van verlichtingssterkte: 
1 lux is de lichtsterkte voortgebracht door 1 candela op een 
oppervlak loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter 
van de bron. 
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Luminantie……   Luminantie is een maat voor de helderheid.  

Bij eenzelfde verlichtingssterkte hebben donkere oppervlakken een 
kleinere luminantie dan heldere oppervlakken.  
De luminantie van een lichtbron of van een bestraalde oppervlakte is 
de lichtsterkte per m2 schijnbaar oppervlak. 
Luminantie is zichtbaar voor het menselijke oog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhoudingsgetallen……. Naarmate de afstand van de lichtbron tot het te verlichten voorwerp 

groter wordt, neemt de verlichtingssterkte in het kwadraat af. 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Candela……. De lichtsterkte is een eigenschap van de lichtbron en hangt niet af 

van de afstand tot de waarnemer.  
Hij geeft het gedeelte van de lichtstroom (eenheid: candela) aan dat 
in een bepaalde richting (ruimtehoek, eenheid: steradiaal) wordt 
uitgezonden.  
Daarbij wordt rekening gehouden met de spectrale gevoeligheid van 
het menselijk oog. De lichtsterkte wordt vastgelegd in een dipolair 
diagram 
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Voorbeelden: 

 de lichtsterkte van een gewone zaklamp is ongeveer 1 candela 

 een gloeilamp van 100 watt heeft een lichtsterkte van circa 120 candela. 

 de lichtsterkte van leds en ledlampen wordt uitgedrukt in millicandela (symbool mcd). 1000 
millicandela is gelijk aan 1 candela. De lichtsterkte is bijvoorbeeld 590 000 mcd = 590 cd. 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Watt_(eenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Led
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ledlamp
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Het onderling verband  
van de basisbegrippen…. De begrippen verlichtingssterkte (lux), lichtsterkte (candela), 

lichtvermogen (lumen) en luminantie vormen de basis van de 
lichtkennis. Het licht van de lichtbron is het lichtvermogen, een 
gericht deel, de lichtsterkte (candela) gaat in richting werkvlak. 

 Op de werkplek van 1m2 treft verlichtingssterkte (lux) op en het 
menselijk oog ziet de helderheid van het werkvlak als luminantie. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lichtkleuren…… De kleurtemperatuur van een lichtbron voor wit licht is gedefinieerd 

als de temperatuur van een hypothetisch zwart lichaam waarvan het 
uitgestraalde licht dezelfde kleurindruk geeft als de lichtbron.  
De kleurtemperatuur wordt meestal uitgedrukt in Kelvin (K). 
 
Let op! kleuren die mensen als “warm” ervaren hebben een lagere 
temperatuur dan “koude” kleuren. 
 
 

 
 
 
 
Kleurwaardering…… De kleurweergave index (Engels: CRI - Color Rendering Index) van een 

lichtbron is een index voor de kwaliteit van kleurweergave van door 
die lichtbron belichte objecten, vergeleken met de kleurweergave 
van dezelfde objecten belicht door een zwarte straler met dezelfde 
kleurtemperatuur als de te kwalificeren lichtbron.  
Voor de waarneming door het menselijk oog is hierbij ook de wijze 
van kleuren zien van belang.  
Een zwarte straler heeft per definitie een kleurweergave-index van 
100. Dit wordt aangegeven met de code Ra. 
De kleurwaardering is afhankelijk van het beschikbare spectrum van 
de lichtbron. Bij een compleet spectrum (tenminste 5 lichtkleuren) is 
de kleurweergave index: 100 en bij enkel een spectrum (1 lichtkleur) 
is de index: 0. 
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Verblinding….. Verblinding wordt opgewekt door lichte vlakken in het gezichtsveld 

en kan of als psychologische verblinding of als fysiologische 
verblinding ervaren worden.  
     afschermingshoek voorgeschreven. 
De grootte hiervan is afhankelijk van de lamp luminantie: 
Zeer heldere lampen moet men beter afschermen. 

 
UGR waarde verblinding… Elke toepassing van verlichting heeft een UGR-grenswaarde. 

UGR staat voor Unified Glaring Rate en is een benaderd model dat de 
kans op verblinding uitdrukt. 

    De bepalende factoren voor UGR zijn: 

 Vorm en grootte van de ruimte 

 Oppervlaktehelderheid van wanden, plafond, vloer en andere 
grote vlakken 

 Type armatuur en afscherming 

 Lampluminantie 

 Verdeling van de armaturen over de ruimte 

 Positie van de waarnemer 
Waardering verblinding door UGR is tussen 10 en 28, waarbij 10 geen 
verblinding betekend en 28 grote verblinding. 
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Armatuurrendement ….. Het armatuurrendement is de verhouding van de lichtstroom die uit 
de armatuur treedt en de nominale lichtstroom van de daarin 
toegepaste lampen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtbronnen ……… Led verlichting is de meest efficiënte verlichtingstechniek die we op 

dit moment hebben. Daarom besteden we in deze module daar de 
meeste aandacht aan. wil je meer weten over de andere technieken 
klik dan op de lamp in het schema hieronder. 

  
                                                                                                   
 
 
 
 
Armaturen …….  Een armatuur is een draagconstructie voor één of meerdere lichtbronnen.  

Een armatuur bevat bedrading, fitting(en) met lichtbron(nen). 
Armaturen bestaan in uitvoeringen: opbouw, inbouw, pendel, staand .  
Lantaarnpalen zijn voorzien van 1 of meer armaturen. 
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Regelingen …… Er zijn een aantal redenen om verlichting te regelen: 

a. men wil de helderheid, dus de sfeer veranderen; 
b. men wil energie besparen door minder licht toe te passen of een 

combinatie te zoeken tussen “gratis” daglicht van buiten en het 
kunstlicht van de binnenruimte;  

c. men wil bij afwezigheid van personen minder of geen licht in de ruimte 
hebben vanwege energiebesparing; 

d. men wil de kleur veranderen om een “fun moment” te creëren; 
e. men wil de witte basiskleur veranderen om in binnenruimten het verloop 

van daglicht na te bootsen.  
 
Voedingen…..  Er worden in de praktijk voor verlichting diverse voedingen toegepast: 

a. vanuit het net rechtstreeks 230 V; 
b. via een transformator (spanningsverlaging) met voedingspanningen van 

12 of 24 V; 
c. via een elektromagnetisch voorschakelapparaat (stroomverlaging) 230 V; 
d. via een elektronisch voorschakelapparaat (stroomverlaging) 230 V; 
e. via een elektronische driver (stroom- en spanningsverlaging) 12 of 24 V; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED …… Een led is een elektronische halfgeleider component die licht uitzendt als er 

een elektrische stroom in de doorlaatrichting doorheen loopt.   
Deze wordt ingebouwd in een kleine doorzichtige behuizing van een paar 

millimeter groot, die tevens als lens werkt. 
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Elektrisch symbool van een LED     
 
 
 
 
   LED  Functionaliteit  

In de halfgeleider zitten twee zones, een n-geleiding zone met een overschot 
aan elektronen en een p-geleiding zone met een tekort aan elektronen.  
In het grensgebied, dat de p-n-overgang of sper-laag wordt genoemd, 
ontstaat licht in  het recombinatie-proces dat op gang komt wanneer 
gelijkstroom op de halfgeleider wordt aangesloten en het elektronen-
overschot en –tekort gelijk worden gemaakt. 
LED  Lichtkleur 
De kleur van het licht wordt bepaald door de materialen die worden gebruikt 
bij de fabricage van de diode.  
De basiskleuren zijn rood, groen, oranje en blauw in verschillende 
schakeringen. 
Dit verklaart ook waardoor een led met een lange golflengte een lagere 
doorlaatspanning heeft dan een met een korte golflengte, bijvoorbeeld rood 
1,5 V en blauw 3,6 V. 
Witte LED 
Een witte LED is een blauwe LED met een fluorescerende laag (fosfor).  
De fluorescerende laag zet een gedeelte van het blauwe licht om in geel licht. 
Het mengsel van blauw en geel licht wordt ervaren als wit licht. De fosforlaag 
kan direct op de diode worden geplaatst of extern via een externe plaat.  
De lichtkwaliteit wordt bepaald door de specificatie van de blauwe LED en de 
nauwkeurigheid waarmee het fosfor is aangepast aan de gekozen diode.  
Witte LED zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleurtemperaturen, van warm 
wit tot zeer koud (2.500 – 8.000 K). 
 
Theo, 
Maak hier een hotspot vraag van: 

   Opbouw van een led 
1. Epoxyharslens (behuizing) 
2. Draadverbinding 
3. Reflector 
4. Halfgeleiderkristal 
5. Aambeeld 
6. Ondersteuning 
7. Frame 
8. Afgeplatte zijde 
A. Anode 
B. Kathode     

 
 
 
 
    
 

Kleurkwaliteit 
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De kleurkwaliteit van een LED unit, dat wil zeggen de nauwkeurigheid van de 
kleurtemperatuur, wordt nu standaard aangegeven met behulp van de 
MacAdam ellipsen overeenkomstig norm CIE 1964.  
CIE 1964 is beter geschikt voor LED als de CIE 1931, die wordt gebruikt voor 
conventionele lichtbronnen.  
De waarde, bijvoorbeeld MacAdam 3 SDCM, beschrijft hoe groot de ellips is, 
dat wil zeggen welke afwijking van de nominale kleurtemperatuur, 
bijvoorbeeld 3000 K, men kan verwachten. 
Hoe lager het getal, hoe kleiner de spreiding, en over het algemeen betekent 
dit een prijsmatig “duurdere diode”.  
 
Bij de LED is het van belang niet alleen te kijken naar de kleur tijdens de 
nieuwwaarde maar ook naar de mogelijke verandering van de lichtkleur 
tijdens de verwachte levensduur van het product. 

 

             

 
Hogedruk  
Gasontladingslamp… Definitie: Kwikdamplamp waarin de partiele druk van de lamp tijdens de 

werking in de ordegrootte van 105 Pa ligt. 
De SI- eenheid van druk is de pascal (Pa). 
Bij hogedruk kwiklampen worden 2 typen lichtbronnen worden 
onderscheiden: 
•  Standaard hogedruk kwiklampen 
•  Metaalhalogenidelampen 
 
Standaard hogedruk kwiklamp 
Dit heeft een gloeiontlading tot gevolg die zich steeds verder over de hele 
gasontladingsbuis uitbreidt. In eerste instantie gedraagt de lamp zich als een 
lagedruk gasontladingslamp.  
Zodra het kwik volledig in dampvorm is overgegaan stijgt de dampdruk tot 
zijn nominale waarde en levert vooral enige langere golflengten en een zeer 
beperkt continu spectrum.  
De tijd die nodig is om de nominale lichtstroom te bereiken bedraagt 
ongeveer vier minuten. 
Vanwege haar laag rendement is deze lichtbron per 01-01-2016 volgens EU-
richtlijn uit gefaseerd en niet meer verhandelbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metaalhalogenidelampen (MT-lamp) 
Metaalhalogenidelampen zijn op dezelfde manier opgebouwd  
als de standaard kwiklampen.  
Het belangrijkste verschil met de laatstgenoemde lampen is dat bij de 
metaalhalogenidelampen een aantal halogeniden aan het kwik is 
toegevoegd. Halogeniden zijn zouten die bestaan uit een verbinding tussen 
een metaal en een halogeen.  
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Door toevoeging van deze halogeen is een aanmerkelijk beter rendement 
mogelijk en zijn de kleurweergave-eigenschappen beduidend beter. Hierdoor 
zijn ze geschikt voor binnenverlichting. 

    
 

 
Definitie: Natriumdamplamp waarin de partiele druk van de damp tijdens de 
werking in de ondergrens van 104 Pa ligt. 

                    SI- eenheid van druk is de pascal (Pa). 
Bij de hogedruk natriumlampen kunnen ook twee hoofdtypen worden 
onderscheiden en wel: 
•  Standaard hogedruk natriumlampen;  
•  Superhogedruk natriumlampen (SDW) 
 
Hoge druk natrium 
Door een veel hogere dampdruk dan die bij  
lagedruk natriumlampen zijn de eigenschappen,  
in het bijzonder die van de kleurweergave, onderling zeer verschillend.  
Deze zijn afhankelijk van het type toepassing redelijk acceptabel tot goed te 
noemen, waarbij de kleurweergave-index Ra ligt tussen 25 en 65. 
De specifieke lichtstroom, afhankelijk van de uitvoering en het vermogen, 
kan oplopen tot circa 130 lm/W.  
Het lampvermogen kan variëren van 50 tot 600W.  
De kleurtemperatuur kan variëren tussen 2.000 K  
voor standaarduitvoeringen tot 3.000 K voor speciale uitvoeringen.  
Dit type gasontladingslamp wordt vooral voor openbare verlichting en 
andere buitenverlichting toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superhogedruk natriumlampen  
Een bijzondere uitvoering hogedruk natriumlampen, die alleen door Philips 
op de markt wordt gebracht, is die met een zeer hoge druk.  
Dit type wordt aangeduid als SDW.  
Met dit type lampen kan een warm witte kleur (2.550K) worden gerealiseerd 
die bijna overeenkomt met die van gloeilampen. 
Ze worden ook wel aangeduid als witte SON-lampen om ze te onderscheiden 
van de hogedruk natriumlampen die door Philips SON-lampen worden 
genoemd.  
De kleurweergave-eigenschappen zijn goed te noemen en de levensduur is 
inmiddels 10.000 branduren. 
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Dit type gasontladingslamp is met name geschikt voor binnenverlichting en 
vooral daar waar een zeer warm wit licht is gewenst.  
Ze vinden onder andere toepassing in bakkerijen en bakkerijafdelingen van 
warenhuizen, in restaurants en winkelafdelingen waar avondkleding wordt  
verkocht. 

 
 
 
 
 
 
Lagedruk 
Gasontladingslamp… Buisvormige fluorescentielamp 

Definitie: Lagedruk-kwik (damp)lamp, met of zonder een fosfor-coating, 
waarin de partiele druk van de lamp tijdens de werking niet hoger is  

                   dan 100 Pa – fluorescentie lamp of tube light (TL buis) genoemd. 
De SI- eenheid van druk is de pascal (Pa). 
Standaard fluorescentielampen zijn opgebouwd uit een glazen buis die aan 
de uiteinden is voorzien van een elektrisch verhitte elektrode in de vorm van 
een gloeidraad.  
De buis is gevuld met een of meerdere edelgassen en kwikdamp en is aan de 
binnenzijde voorzien van zogenaamde fluorescentiepoeders.  
Deze zetten de, grotendeels ultraviolette, straling die bij de gasontlading 
wordt opgewekt om in zichtbaar licht. 
De toegepaste fluorescentiepoeders zijn bepalend voor de kleurweergave-
eigenschappen en voor het lamprendement.  
Bij een zeer goede kleurweergave is het lamprendement lager. 
Het lamprendement van de standaarduitvoeringen (Ra tussen 80 en 90) is 
voor lampen met een diameter van 26 mm (T8) tot ca. 90 lm/W, afhankelijk 
van het lampvermogen en het toegepaste type voorschakelapparaat. 
Het aangegeven lamprendement geldt bij toepassing van elektronische 
voorschakelapparatuur.  
Bij gebruik van conventionele, elektromagnetische voorschakelapparaten ligt 
het rendement zo'n 20% lager. 
Voor de uitvoering met een diameter van 16 mm (T5) is het lamprendement 
maximaal ca. 93 lm/W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compact vormige fl lampen 
Definitie: De werking van compacte fluorescentielampen komt overeen met 
die van de hiervoor beschreven buisvormige fluorescentielampen. De buis is 
hierbij opgedeeld in kortere buisjes die in open verbinding met elkaar staan.  



 
17 

Hierdoor kan de lengte bij een overeenkomstig vermogen veel korter blijven 
en kunnen ze in compactere armaturen worden toegepast. 
Het lamprendement varieert van circa 30 tot circa 87 lm/W, afhankelijk van 
vermogen en uitvoeringsvorm.  
De elektronisch bedreven CFL hebben een hoge lichtopbrengst, een goede 
kleurweergave, verschillende kleurtemperaturen en een lange levensduur. 
De levensduur van deze lampen is in sterke mate afhankelijk van de    
uitvoeringsvorm. In het algemeen is deze iets lager dan die van de 
buisvormige uitvoeringen.  
Een aantal uitvoeringen is geschikt om te dimmen.  
De ondergrens hangt af van het type. 
 
De CFL zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: 
Met een geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat plus fitting E14/ E27, 
ook aangeduid als “spaarlamp” voor typisch huiselijk gebruik 
Uitvoering met een separaat elektronisch voorschakelapparaat waarbij de 
koppeling tussen armatuur en e.v.s.a wordt uitgevoerd door middel een 
kabelverbinding met Wieland stekker of dat armatuur direct wordt voorzien 
van een aan de zijkant gemonteerd e.v.s.a.  
Deze uitvoering worden in de industrie en utilitaire omgevingen toegepast. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrofit lichtbronnen.. Dit zijn lichtbronnen welke rechtstreeks op het elektrische net van 230 Volt  
kunnen worden aangesloten. Zij zijn voorzien van een interne driver en 
worden in buisvorm maar ook in compacte uitvoering met de traditionele 
lampvoeten (E14/E25/GU10) geleverd. 
Voorbeelden zijn o.a.: 
 
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglicht…. Daglicht is dynamisch. De lichthoeveelheid, de verdeling en kleur van het licht  

veranderen voortdurend.   

https://www.pakano.nl/details/108807/novallure-dimbaar-helder-3w-e14-2700k/
http://www.discountlight.com/led/led-tl-buis/led-tl-buis-conventioneel


 
18 

Het menselijk lichaam is gewend aan de wisselende omstandigheden, het geeft ons 
informatie over het tijdstip op de dag en draagt bij aan ons dag- en nachtritme.  
Het menselijk oog heeft een groot adaptatie vermogen, waardoor het zich relatief 
gemakkelijk aan de wisselende daglichtomstandigheden aanpast. 
Daglicht biedt in het algemeen goede mogelijkheden voor beperking van het 
energiegebruik voor de kunstverlichting.  
Dit is voor binnen situaties in belangrijke mate afhankelijk van de positie van de 
daglichtopeningen, de grootte van het glasoppervlak en de toegepaste beglazing.  
 
Daarnaast kan ook de toepassing van zonwerende en daglicht-werende middelen van 
invloed zijn op het energiegebruik.  
In veel gevallen wordt niet alleen het energiegebruik voor kunstverlichtingen, maar 
ook het energiegebruik voor verwarming en koeling door het binnenkomende 
daglicht beïnvloed. 
Redenen om in een interieur zoveel mogelijk van daglicht gebruik te maken zijn: 
• Het welzijn, de gezondheid en veiligheid van de     gebruikers; 
• De verbetering van de energie-efficiëntie of –prestatie van gebouwen; 
• Esthetische redenen en belevingsaspecten. 
Een groot aantal studies heeft aangetoond dat daglicht positief kan bijdragen aan het 
welzijn en de gezondheid van mensen.  
Daglicht kan de productiviteit zowel in positieve als negatieve zin beïnvloeden en 
heeft daarmee bedrijfseconomische gevolgen. Het effect is zowel visueel als niet-
visueel.  
Zo is zonlicht de belangrijkste bron van vitamine D.  
Het lichaam kan onder invloed van zonlicht in de huid vitamine D zelf aanmaken. 
Daarnaast heeft daglicht invloed op het slaap- waakritme.  
Bij een goede mate van lichtintensiteit wordt de aanmaak van melatonine 
onderdrukt, waardoor iemand zich beter en alerter gaat voelen. 
Voor de gebruikers van een gebouw is het dus van belang dat er voldoende 
daglichttoetreding is.  
Echter, verblinding en thermisch discomfort moeten worden voorkomen.  
Als het daglichtniveau onvoldoende is om bepaalde visuele taken uit te kunnen 
voeren, moet dit worden aangevuld of vervangen door kunstlicht.  
Dat is de ideale situatie.  
In de praktijk blijkt dat kunstlicht veel meer wordt gebruikt dan daadwerkelijk nodig 
is. En dit is nadelig voor het energiegebruik. 
 

 
 
 
Basis  
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armaturen…. Met basisarmaturen worden bedoeld armaturen welke worden gebruikt om een 
basisverlichting in een ruimte te creëren. De basisverlichting is feitelijk het 
beginstadium van een lichtinstallatie. Naast armaturen voor basisverlichting heb je 
armaturen voor sfeerverlichting, voor werkplekverlichting en voor asymmetrisch 
belichten van oppervlakken.  

 
Retrofit….. Retrofit lichtbronnen worden ingezet in standaardarmaturen welke vaak in de 

woningverlichting worden toegepast. Hiervoor zijn geen gecompliceerde 
armatuurconstructies nodig aangezien deze in de standaardfittingen van 
pendelarmaturen, sta- en wandlampen maar ook in inbouwfittingen van 
armaturenpassen. Uitvoeringen zijn dan voornamelijk E27/ E14/ GU 10 etc.. 

 Retrofit buizen zijn vervangers van traditionele fluorescentiebuislampen in de 
lengten van 60, 120 en 150 cm. Deze retrofitlampen zijn voor de helft van de 
buis(bovenkant) voorzien van de benodigde elektronica en de andere helft van led. 
Deze led lampen zijn in heldere en in opalen uitvoeringen op de markt verkrijgbaar. 
Voordeel voor deze lamptypen is dat deze rechtstreeks in bestaande tl-armaturen 
kunnen worden toegepast waarbij wel rekening moet worden gehouden de  
bestaande vsa buiten werking worden gesteld. Op de lampfittingen komt dan 
rechtstreeks 230 V te staan. Deze retrofit lampen hebben een zeer hoog rendement 
(meer dan 100 lm/W), zijn redelijk duur in aanschaf maar leveren ook vaak 
minderverlichtingssterkte dan de oude type tl-buizen. 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermische 
Werking…. Thermisch ontwerp 

Temperatuurbeheersing (koeling) is het grootste aandachtspunt bij het ontwikkelen 
van kwalitatieve ledverlichting. 
Afhankelijk van de led performantie wordt 25 tot 30% van de energie omgezet in 
zichtbaar licht en 70 tot 75% in warmte die naar de omgeving wordt afgevoerd. 
Ter vergelijking: Fl-lampen zetten 25% van hun vermogen om in licht. Bij Fl lampen 
wordt 40% uitgestraald in vorm van infrarode of warmtestraling.  
De lichtopbrengst van leds daalt geleidelijk in functie van een stijgende functie 
temperatuur (dit is de temperatuur binnen het halfgeleidermateriaal). 
De in de brochures van de aanbieders vermelde lichtstromen en- rendementen van 
leds zijn altijd gebaseerd op een junctietemperatuur van 25° C.  

http://www.discountlight.com/led/led-tl-buis/led-tl-buis-instantfit
http://www.discountlight.com/led/led-tl-buis/led-t5-buis-instantfit
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In de praktijk zullen de waarden steeds lager liggen. 
Bij lagere temperaturen neemt de lichtopbrengst toe: leds functioneren steeds beter 
naarmate hun werkingstemperatuur lager is. 
 

1. De led warmte wordt via de chip   naar het   
    soldeerpunt geleid 
2. Van daaruit wordt de warmte over de led   
    printplaat verspreid. 

     3. Via de thermisch geleidende interface voor  
         warmteoverdracht tussen printplaat en    
         koellichaam wordt de warmte verspreid  
         over het koellichaam  

4. Door convectie en straling wordt de       
    warmte naar de omgeving afgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
Recycling… Bij replace en renovatie moet rekening worden gehouden met mogelijke kosten voor 

het milieuvriendelijk afvoeren van lampen, armaturen en installatiemateriaal. 
Lampen en armaturen kunnen meestal gratis worden ingeleverd. 
Coördinatie van deze actie ligt bij de Stichting LightRec Nederland, een gezamenlijk 
initiatief van de fabrikanten en importeurs van verlichtingsproducten en lampen 

  www.lightrec.nl. 
De Stichting Nederlandse Verwijdering Metaalelektro (NVMP) heeft de 
inzamelactiviteiten in uitvoering.  
Deze organisatie is tevens verantwoordelijk van de coördinatie en de recycling. 
In het Meerjarenplan voor gevaarlijke afvalstoffen van  
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu richt het beleid zich onder meer op het 
gescheiden inzamelen van alle soorten afgedankte gasontladingslampen.  
Het onderdeel ‘B esluit stortverbod Afvalstoffen’ bevat onder meer een verbod voor 
het storten van oude gasontladingslampen en onderdelen. 
Bijvoorbeeld: 

 FL- en Spaarlampen (bijv. SL- en PL-  lampen); 

 Hogedruk kwiklampen (bijv. HPL); 

 Hogedruk natriumlampen (bijv. SON); 

 Hogedruk metaalhalogeenlampen (bijv. HPI); 

 Lagedruk natriumlampen (bijv. SOX); 

 Tl- armaturen en condensatoren. 
 

 
                                                                              
 
         

 

Dimmers….  Er zijn in de huidige praktijk een tweetal dimmers beschikbaar: 
  Leading edge dimmer (aansnijden) 

http://www.lightrec.nl/
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Dit type dimmer is geschikt voor gloeilampen, halogeen lampen (met of zonder 
conventionele trafo) en LED lampen, die daarvoor geschikt zijn. 
Je kunt de sinus aansnijden (leading edge), waarbij je de energie aan de opgaande 
flank van de sinus weg haalt.  
De spanning (top top gemeten) blijft gelijk, maar de geleverde energie wordt minder.  
Dit systeem wordt fase-aansnijding genoemd en wordt veelal gebruikt bij inductieve 
belastingen (transformatoren ed.). 
Trailing edge dimmer (afsnijding) 
Dit type dimmer is uitstekend geschikt voor elektronische belastingen zoals LED 
lampen.  
Je kunt de sinus afsnijden (trailing edge), waarbij de energie aan de afgaande flank 
van van de sinus wordt weggehaald.  
Ook bij dit systeem blijft de spanning (top top gemeten) gelijk, maar de geleverde 
energie wordt minder.  
Dit systeem wordt fase-afsnijding genoemd en wordt veelal bij capacitieve 
belastingen gebruikt. (elektronische transformatoren en veel LED-lampen of LED-
drivers). 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1…10 V… 1-10 V is een eenvoudig elektronisch lichtregelsysteem.  

Het stuursignaal, een gelijkspanning, varieert tussen nul en tien volt.  
Dimmers zijn zo opgebouwd dat zij in verschillende patronen op de tussenliggende 
voltages de spanningsuitgang, actuele lichtopbrengst, vermogen of waargenomen 
lichtopbrengst kunnen regelen. 
Dimmers van FL-ballasten en dimmers van LED-drivers gebruiken vaak 1-10 V 
signalen om dimfuncties te bedienen.  
Hierdoor is het dimbereik van de voeding of ballast beperkt.  
Indien de lichtopbrengst alleen kan worden gedimd van 100% tot 10%, moet er een 
schakelaar of relais beschikbaar zijn om het systeem volledig uit te kunnen schakelen. 
Functionaliteit 
Elke ballast krijgt dezelfde waarde tussen 1 en 10V 
• Deze waarde is een instelling voor de dimming. 
• 5V → “50%” dimmen 
• 1V → maximaal dimmen 
• 10V → minimaal dimmen 
Sensor: lichtafhankelijke weerstand R 
• Ballast: stroombron bv. 1mA 
• U=R*I → deze spanning staat op elke ballast en  
  Regelunit 1..10 V is de maat voor de dimming. 
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DALI…..  DALI overbrugt in functionaliteit de afstand tussen 1..10 V systemen en de 

complexere bus systemen EIB, LONworks, BACnet en KNX. 
 DALI staat voor D igitale A ddressable L ighting I nterface en is uitgewerkt in een 

protocol van de technische norm IEC 62386.  
Digitaal houdt in dit verband in: 
• Digitale adressering; 
• Digitale verwerking; 
• Digitale communicatie 
Doelstelling van DALI: 
• Een gestandaardiseerde interface voor een ruimte betrokken   
               lichtmanagement; 
• Flexibel gebruik; 
• Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling; 
• Eenvoudig bedienbaar; 
• Goede kosten/prestatie verhouding. 
Functionaliteitskenmerken: 
• Bi-directioneel digitaal datatransfer via een 2 draad leiding (1.200 bit/s); 
• Vraag en terugmelding (bv. in/uit, verlichtingswaarde, defect); 
• Tot 16 groepen uitbreid baar; 
• Tot 64 deelnemer; 
• Tot 16 licht scenes programmeerbaar. 
DALI is toepasbaar op apparatuur t.b.v.  gasontladingslampen, nood-units, 
laagspanning halogeenlampen, fase aan- en afsnij dimmers, interface omzetter (1..10 
V, EIB, LON…), controller t.b.v. aansturing van voorschakelapparaten en sensoren 
t.b.v. daglichtsturing, bewegingsmelders en afstandsbediening. 
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KNX…..  KNX is in 1999 ontstaan vanuit EIB (European Installation Bus), Batibus en EHS 
(European Home System). 

 KNX is een standaard (ISO/IEC14543, CENELEC EN50090, CEN13321) die beschrijft 
hoe sensor en actuator met elkaar communiceren.  
Dit communicatieprotocol wordt toegepast in gebouwautomatisering en domotica.  
KNX Association certificeert de producten volgens deze norm zodat producten van 
verschillende fabrikanten samen in één systeem gebruikt kunnen worden. 
Mogelijke configuraties KNX systeem, afhankelijk van het apparaat:  
• A mode (Automatic mode) 
• E mode (Easy mode): bedoeld voor kleine tot middelgrote installaties.  
                             Configuratie gebeurt middels een tool of druktoetsen op het    
                             apparaat. Enige kennis betreffende configuratie is noodzakelijk.   
                             Configuratie met ETS is ook mogelijk. 
• S mode (System mode): volledige configuratie is beschikbaar met behulp van   
                             een PC en ETS software. Specifieke kennis betreffende configuratie is  
                             noodzakelijk. 
ETS (Engineering Tool Software) is software voor ontwerp en configuratie  KNX 
installatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
24 

GBS…..  Gebouw Management Systeem (GBS) 
  GBS zijn bus systemen die de meeste gebouwinstallaties met elkaar verbinden. 

Eisen aan bus systemen zijn o.a.: 
• Mogelijkheden voor een flexibel ruimtegebruik; 
• Dataoverdracht tussen componenten en installaties; 
• Bewegingsfuncties; 
• Visualisaties; 
• Vermogensmanagement 
Voorbeelden voor bus systemen zijn o.a.: 
 
LON (Local Operating Network), kan uit meerdere tienduizend bus deelnemers 
bestaan, met een lengte van meerdere kilometer en waarbij de overdracht      
geschiedt met bv. 2-draad systeem, radiofrequentie of power-line. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwakstroom… elektrische stroom van lage spanning Zwakstroom is ongevaarlijk voor de mens.  

Bijvoorbeeld 12, 24 en 48 Volt installaties. 
 
Sterkstroom… Sterkstroom is een kreet die uit de tractie netten (trams, trolley's en treinen etc.) 

voort komt. Een echte definitie voor sterkstroom is er niet, maar men bedoelt 
hiermee grote stromen, waarbij je moet denken aan enkele honderden Ampères. 
Bij generatoren en trafo's wordt het vermogen opgegeven in kVA, wat 
k(ilo)V(olt)A(mpère) betekend.  

 
Gelijkstroom… Elektrische stroom die altijd in de zelfde richting loopt, c.q. spanning die altijd in 

dezelfde richting staat. Dit in tegenstelling met wisselstroom of -spanning. Ook de 
engelse term DC voor Direct Current wordt veel gebruikt. 

 Gelijkstroom is essentieel voor de werking van vrijwel alle elektronica. Gelijkstroom 
wordt geleverd door een gelijkspanningsbron. Het kenmerk van deze bron is dat de 
twee polen waartussen de gelijkstroom vloeit een vaste polar. 

 
Wisselstroom.. Met wisselstroom wordt doorgaans de vorm van elektriciteit (elektrische energie) 

bedoeld, zoals die via het elektriciteitsnet wordt geleverd aan huishoudens en 
industrie. Meer specifiek is een wisselstroom een elektrische stroom met periodiek 
wisselende stroomrichting. Wisselstroom is wat dat betreft de tegenhanger van 
gelijkstroom. 

 Is een stroom waarvan de waarde permanent varieert met nu eens een positief en 
dan weer een negatief teken. De stroom die door het elektriciteitsnet wordt geleverd 
is een sinusoïdale wisselstroom met een periode van 20 milliseconden en dus een 
frequentie van 50 Hz (in Europa). 
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Armaturen- 
Lijst….. Overzicht van armaturen uitgesplitst in fabricaat, type en lichtbron, behoort meestal 

bij een besteksomschrijving of is als renvooi afgebeeld op een plattegrond tekening 
waarop verlichting is aangegeven. 

 Bv.: fabricaat Type  Lichtbron opmerking 
 A Philips  TBS 285 265 2 x 58W TL inbouw 
 B Trilux  256.32.235 2 x 35W TL opbouw 
 
Tekening… Is een visuele weergave van een lichtinstallatie of op papier als digitale prent op een 

beeldscherm. De armaturen worden meestal als rondjes of vierkantjes op de 
tekening aangegeven gecombineerd met een letter of getal. Deze letter of getal 
correspondeerd met de omschrijving in de armaturenlijst.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L80/B10…. Een berekende waarde van L80 70.000 h betekent dat na 70.000 uur de  

lichtopbrengst 80 % is van de oorspronkelijke lichtopbrengst.  
L-waarden worden berekend met gebruik van het TM-21 systeem waarbij gegevens  
van de led leverancier worden gebruikt.  
Die gegevens worden LM80 genoemd. Het TM-21 systeem is afkomstig uit de V.S. en 
is wereldwijd geaccepteerd.  
De LED leveranciers testen hun led met een minimum van 6.000h en meten het  
lumen verlies iedere 1.000h.  
Deze waarden worden in het TM-21 systeem gezet en de verwachte levensduur  
kan worden afgeleid. 
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Tabel met de gegevens uit de eerste 10.000 uur worden gebruikt om de verwachte 
tijd voor bijv. L80  te extrapoleren. De bereikte tijd wordt vooral afhankelijk van het 
gebruik van de led en de temperatuur. 
Samen met de L-waarde wordt een B-waarde vermeld.  
De B-waarde beschrijft het deel dat uitvalt.  
Het vertelt het verloop/onzekerheid van het te verwachten lumen niveau. 
De B-waarde is doorgaans B50 en vermeldt dat de aangegeven L-waarde door 50 %  
van de armaturen zal worden bereikt.  
Het kan als een gemiddelde waarde worden gezien.  
Een B-waarde van B10 betekent dat 90 % van de armaturen aan de aangegeven  
L-waarde voldoen.  
Een B10 waarde is daarom beter dan B50 maar het is misschien niet beschikbaar voor  
alle producten. 
Rekening moet worden gehouden, dat door volledig gefaalde LED-modules of  
mislukten enkele LED’s niet in de B-waarde zitten. 

 
Weinig 
Lichtuitval…. Heeft betrekking op led verlichting vanwege de zeer lange levensduur is erop te  
                            letten dat er producten worden gekozen welke tijdens de gebruiksperiode minder  

kans maken voor abrupte lichtuitval. 
 
Schakel- 
Momenten… In de huidige tijd wordt voornamelijk gekozen voor regelbare besturingen voor  

verlichting. Dat was in het verleden nog vaak anders, dan werd de 
daglichtafhankelijke verlichting geschakeld op momenten dat er voldoende daglicht 
present was. Deze momenten noemt men schakelmomenten. 

 
Labeling 
Lichtbronnen 
en armaturen.. Om een duurzame verlichting te installeren is het van groot belang kennis te hebben 

van de eigenschappen van armaturen en lichtbronnen. Deze kennis is gegeven door 
het labelen van deze materialen op basis van energie efficiënte uitgangspunten zodat 
ook een leek visueel deze eigenschap kan waarnemen en beoordelen. 
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Normen 
Verlichting… NEN-EN 12464-1  
  Basisontwerp voor energie efficiënte verlichting in binnenruimte. 

Deze norm is de basic voor lichtontwerpen in Europa en behandelt de lichtontwerpen 
in de utiliteit van mogelijk alle branches voor lichthoeveelheden van de visuele taak 
in binnenruimten. 
 
NEN-EN 12464-2 
Basisontwerp voor energie efficiënte verlichting in buitenruimten. 
Deze norm is de basic voor lichtontwerpen in Europa en behandelt de lichtontwerpen 
in de utiliteit van mogelijk alle branches voor lichthoeveelheden van de visuele taak 
in buitenruimten. 
 

  EN 60598 
NEN-EN 60598-1: 2015 is de referentiestandaard voor alle soorten elektrische 
armaturen. Bij gebruik in combinatie met de normen van de NEN-EN 60598 deel 2 
serie, is de essentiële veiligheids- en prestatie-eisen voor het ontwerpen, bouwen en 
testen van een breed scala van armaturen voor algemene en bijzondere 
toepassingen. 
Deze norm is volledig herzien en houdt rekening met de laatste ontwikkelingen in 
lichttechnologie nemen. Deze omvatten het toegenomen gebruik van de 'LED' 
lichtbronnen en hoogfrequente elektronica. Het omvat ook armaturen zonder 
geïntegreerde ballast en die waar de lichtbron is niet vervangbaar geleverd. 
NEN-EN 60598-1 definieert de indeling van de armaturen, evenals de markering, de 
bouw en de externe en interne bedrading van verlichtingsapparatuur. Het biedt ook 
de eisen voor de verlening voor de aarding en laat zien hoe mensen en goederen te 
beschermen tegen elektrische schokken. Andere onderwerpen zijn 
uithoudingsvermogen en thermische testen, weerstand tegen hitte, vuur en tracking, 
en schroef en schroefloze klemmen. 
 
NEN-EN 12655 
Licht en verlichting - Basis termen en - criteria voor het vastleggen van eisen aan de 
verlichting. Deze norm beheert feitelijk alle toe te passen basic termen voor de norm 
NEN-EN 12464-1 en 2. 
 
NEN 3087 
Arbo norm- deze norm gaat specifiek in op alle ergonomische uitgangspunten van de 
verlichting. 
Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen 
 
NEN 1891 
Meten en bepalen van verlichtingsprestaties in de praktijk. Deze norm sluit aan bij de 
normen NEN-EN 12464 en de NEN 3087 en behandelt uitvoer lijk het meten van licht 
en verlichting c.q. luminanties. 

 
NEN 1010 NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor 

laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. 
 De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere: 

 woningen en kantoren; 

 gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden; 

 ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, 
geprefabriceerde gebouwen; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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 caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen; 

 bouwterreinen, tentoonstellings- en kermis- en andere tijdelijke installaties; 

 jachthavens; 

 buitenverlichting; 

 oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 
 
Warenwet…. Wettelijk kader voor regeling en controle van de kwaliteit van aan de consument 

aangeboden waren. 
Er mogen in Nederland geen elektrotechnische producten, zoals LED armaturen, 
worden verhandeld die niet vervaardigd zijn volgens een voorgeschreven methode. 
 
Dat die voorgeschreven methode is toegepast moet de fabrikant verklaren met: 
• het meeleveren van een conformiteitsverklaring; 
• het aanbrengen van een CE markering. 
 
Bovendien moet de fabrikant: 
• een montagevoorschrift meeleveren; 
• een gebruiksaanwijzing meeleveren;  
• het armatuur voorzien van de naam van de fabrikant en van een aantal 
technische specificaties. 
 
De verplichte conformiteitsverklaring kent een wettelijk voorgeschreven structuur. 
Zo moet in de conformiteitsverklaring worden vermeld welke (geharmoniseerde) 
norm is gehanteerd bij de vervaardiging. 

 
EM 
richtlijn… Er mogen in Nederland geen elektrotechnische producten, zoals LED armaturen, 

worden verhandeld die niet voldoen aan de EMC richtlijnen. 
Dat die EMC richtlijnen zijn toegepast moet blijken uit: 
• het meeleveren van een conformiteitsverklaring. 
In deze conformiteitsverklaring moet worden vermeld welke geharmoniseerde norm 
is gehanteerd bij de vervaardiging. 
Uit het bovenstaande volgt dat CE markering moet zijn aangebracht, en dat een 
conformiteitsverklaring wordt meegeleverd, waaruit blijkt dat aan de EMC richtlijnen 
wordt voldaan. 

 
Erkende 
Maatregelen 
Lijst….  Deze maatregelen lijst is in het verleden opgesteld door het energie centrum en in  

een later tijdstip overgenomen door de overheid. 
 
Energie- 
Investerings- 
Afrek (EIA) Dat is een soort subsidie, welke door de overheid wordt verstrekt bij gebruik en 

toepassing van energie- efficiënte producten en materialen. Voor verlichting vallen 
alleen elektronische regelapparatuur, led buizen en led armaturen onder de EIA. 

 Deze lijst wordt jaarlijks opnieuw bekeken en geactualiseerd. 
 
Opleidings- 
Mogelijkheden   Voor de monteur duurzame verlichting bestaan een aantal opleidingsmogelijkheden. 
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  Zie overzicht opleidingen Meutzner Licht Opleidingen. 
www.meutznerlichtopleidingen.nl 

 Op verzoek en bij voldoende belangstelling worden deze cursussen ook op basis van 
in-company op de locatie van de bedrijven gegeven. 

 
 
 
  

http://www.meutznerlichtopleidingen.nl/
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Probleem Flikker 
Door snelle spanningsvariaties varieert de hoeveelheid licht die de meeste typen lampen 
afgeven. De mate waarin dit geflikker van de verlichting als hinderlijk wordt ervaren, verschilt van 
persoon tot persoon. Het power quality-fenomeen flikker zorgt wel voor de meeste klachten bij de 
netbeheerders.  
Lees meer over Probleem Flikker >> 

 

 

Oplossingen voor Flikker 
Spanningveranderingen en het aantal en de vorm ervan worden veroorzaakt door de 
(inschakel)stroom, de netimpedantie, het aantal schakelingen en de vormfactor, ofwel de manier 
waarop stroom varieert. De hinder als gevolg van de snelle spanningsvariatie (de variatie in 
verlichtingsniveau) kan onder meer worden verminderd door het aanpassen van het type lamp. 
Lees meer over Oplossingen voor Flikker >> 

http://powerquality.cobouw.nl/praktisch/begrippen#f
http://powerquality.cobouw.nl/problemen-oplossingen/flikker/probleem-flikker
http://powerquality.cobouw.nl/praktisch/begrippen#v
http://powerquality.cobouw.nl/problemen-oplossingen/flikker/oplossingen-voor-flikker

