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Agenda

• Philips EcoVision

• LED verlichting

• Strategieën voor energiebesparing



Philips Ecovision 5

• Wereldwijd 500 miljoen mensen van zorg voorzien
Doel: in 2015 hebben we 500 miljoen mensen bereikt.

• De energiezuinigheid van Philips-producten verbeteren
Doel: in 2015 moet de energiezuinigheid met 50% zijn verbeterd ten opzichte 
van 2009 (dit geldt voor het gemiddelde totale productportfolio).

• De materialenkringloop sluiten
Doel: in 2015 moeten de hoeveelheden ingezamelde en gerecyclede producten 
en het aandeel van gerecyclede materialen in producten ten opzichte van 2009 
zijn verdubbeld



LED verlichting



LED verlichting transformeert de gehele markt*

2020
Traditionele verlichting

LED verlichting

15%

85%

<25%

>75%

2011

*Market estimate based on internal Philips study



De technologische doorbraak is er

Voordelen van LED:
– Veel langere levensduur 
– Lagere onderhoudskosten
– Energiezuinig
– Volledig dimbaar
– Onmiddellijk aan, volledig op kleur, 100% licht
– Ongevoelig voor trillingen

Waar moet u op letten:
• Wat is de levensduur van het LED-systeem?
• Wat is de lumenbehoud-factor bij de opgegeven 

levensduur?
• Hoe staat het met de verblinding? 
• Wat is de kleurweergave en kleurtemperatuur?
• Wat is het opgenomen vermogen van het totale LED-

systeem (incl. driver)?



Hoe moet de energie‐efficiëntie beoordeeld worden?

• Thermische
verliezen
(hogere Tj)

LED LED-pakket Optiek Armatuur

• Kleurtemperatuur
• Temperatuur (Tj)
• Stuurstroom

100 lm/W

• Optische
verliezen

85 lm/W 70 lm/W
= systeemefficiëntie

Driver

•Driver 
verliezen

50 lm/W

-10-15% -10-30% -10-50%
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Wat is Binning?



Philips controleert de kleurconstantheid met Optibin®

LED Armatuur
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LED-fabrikant Philips Optibin®-technologie



Evolutie LED performance

• Vandaag: ~110 lm/W LEDs beschikbaar
• DOE verwacht 180 lm/W binnen 3 jaar

Light Source Description    hL(lm/W)
500W High-pressure Na          150
140W Metal Halide                  122
‘TL HE’ Tube Fluorescent        105
Halogen-IR Incandescent          30
Standard Incandescent              16

Best low-
current 

LED

halogen

fluorescent

incandescent

Best high-
power LED

Lu
m

in
ou

s 
E

ffi
ca

cy
 (l

m
/W

)

0

50

100

150

200

1930 1950 1970 1990 2010
Year

2008 DOE 
Roadmap



2008 2009 2010 2011 2012

120

100

80

60

40

20

Trend in efficiëntie van de 
oplossing

- Downlight -

lu
m

en
/w

at
t

2008 2009 2010 2011 2012

120

100

80

60

40

20

Trend in efficiëntie van de 
oplossing

- Fluorescentie -

lu
m

en
/w

at
t

LED overtreft conventionele oplossingen 
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PowerBalance kampioen in duurzaamheid

70W
56lm/W 
1x58W IC 
TLD

57W
69lm/W
1x58W HF TLD

55W
63lm/W
1x49W HF 
TL‐5

39W
78 lm/W
1x35W HF 
TL‐5 

25/30W
110 lm/W
PowerBalance

Time

System Efficiency

1980 1985 1995 2012

110 
lm/
w

2010 2011

35/45W
80lm/W
PowerBalance



Strategieën voor energiebesparing?
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U bent zelf met uw tijd meegegaan………

…...hoe zit het met uw 
verlichting ?



De verlichtingsmarkt ondergaat een radicale transformatie

• Technologien worden steeds complexer

• Veel nieuwe toepassingmogelijkheden

• Grote focus op energie reductie

• Stijgende behoefte van klanten aan advies en services en diensten

• Groeiend bewustzijn van invloed van verlichting op welzijn van mensen



Wist u dat…

Verlichting 19% van alle elektriciteit in de wereld verbruikt (bron IEA)
Verlichting 14% van alle elektriciteit in de Nederland verbruikt (bron IEA)

Energieprijzen zullen blijven stijgen…. Elektriciteitsverbruik verlichting
per segment

Kantoor  35% 
Basisschool 73%
Voortgezet Onderwijs 58%
Winkels 64%
Supermarkten 19%
Zorginstellingen 44%

Bron: Energie Centrum Nederland
Bron: Eurostat



De sprongen die zijn gemaakt…

Voorbeeld

Installaties 1975:  15 W/m²

Installaties 1990:  12 W/m²

Installaties 2007:  8 W/m² geïnstalleerd vermogen

Installaties 2012: < 4 W/m²  verbruikt vermogen



Hoe kunt u geld verdienen? Besparing 
per celkantoor in 
euro’s per jaar*

*Berekening o.b.v. celkantoor van 3.60x5.40 meter met 4 armaturen 4x18W, 2500 branduren, 0.15 cent per KWh  

€15,90

€111,30

€79,50

€47.70



Stap 1 Lampvervanging  
Energiebesparing >10%

Vervang de huidige lichtbron in uw armatuur door een energiezuinigere lichtbron. 
De energiebesparingen variëren van 10% (TL Eco) tot wel 80% (MASTER LED)

Voordelen:
* Energiebesparing tussen 10% & 80% * Simpele oplossing
* Lage investering * Geen armatuurvervanging
* Lage arbeidskosten * Terug verdientijd binnen 1 à 2 jaar



Stap 2 Toevoegen van aan/afwezigheidsdetectie

Energiebesparing tot 30%

Voeg in de bestaande ruimte aan/ afwezigheidsdetectie toe.

Voordelen:
* Energiebesparing tot 30% * Lage investering (75 euro)
* Licht brandt alleen bij aanwezigheid * Simpele oplossing
* Licht schakelt automatisch uit * Terug verdientijd binnen 1 à 2 jaar
* Geen armatuurvervanging



Stap 3 Eén-op-één uitwisselbaar armatuur  
Energiebesparing tot 50% 

Vervang uw huidige armatuur door een energiezuinigere armatuur in hetzelfde gat 
in het plafond. 

Voordeel:
* Energiebesparing tot 50% * Relatief simpele oplossing
* Geen aanpassingen aan uw plafond * Terugverdientijd binnen 5 jaar
* Relatief lage arbeidskosten

Extra mogelijkheden: toevoegen van aan/afwezigheidsdetectie en/of 
daglichtregeling voor nog hogere besparingen



Armaturen ouder >15 jaar vervangen?

Voordelen nieuwe verlichting:

• Efficiëntie op gebied van lampen en armaturen verbeterd

Nadelen verlichting > 15 jaar:

• Reflectie waarde teruggelopen
• Interne bedrading raakt bros
• Vastlopen lamphouders
• Verouderde, minder efficiënte spiegeloptieken/afscherming



Stap 4 Complete renovatie
Energiebesparing tot 70%

Vervang of pas uw complete plafond & technisch installatie aan door een
nieuw of aangepast plafond met verlichting, waardoor de meest energie
efficiënte oplossing gekozen kan worden in combinatie met daglicht
regeling en aan/afwezigheidsdetectie. 

Daarnaast kan er optimaal worden ingespeeld op de steeds veranderde
behoeftes in de toekomst en een hoge mate van flexibiliteit voor de
indeling van uw huidige en toekomstige indeling van uw pand.

Voordelen:
• Energiebesparing tot 70%
• LED
• Flexibiliteit
• Meest energie efficiënte oplossing mogelijk
• Future proof
• Optimaal rekening houden met toekomstige veranderingen



Gerealiseerde projecten




