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De Lichtwijzer

Ledverlichting is een belangrijke factor in de verduurzaming. Bovendien
biedt led veiligheid, comfort en vergroot het de efficiency op de werkvloer.
Welke factoren zijn bij de installatie van led van belang? Wat is de meest
voorkomende terminologie rondom ledtechnologie? Hoe bepaalt u welke
lichtbron of armatuur de juiste lichtoplossing is? Op heel veel vragen
geven wij u antwoord in deze Lichtwijzer.
Voor meer gedetailleerd advies of specifiek maatwerk kunt u terecht bij
een van onze lichtspecialisten. Ieder verkoopkantoor van Technische Unie
heeft zijn eigen specialist, die u kan helpen met het maken van een
complete lichtberekening en lichtplan.
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Neem lux als uitgangspunt om
de benodigde lichthoeveelheid
te kunnen bepalen.

Wat is het verschil tussen watt, lux
en lumen?

Wilt u de lichtopbrengst van verschillende verlichtingsoplossingen met
elkaar vergelijken? Kijk dan naar lumen in plaats van watt. Het aantal
watt zegt namelijk alleen iets over het vermogen (de energie) die de
lichtbron verbruikt, maar niets over de lichtopbrengst. En daar is het u
natuurlijk om te doen.
Neem de lumenwaarde als uitgangspunt als u een lichtplan maakt.
Daarmee ontwerpt u een efficiënte lichtoplossing waarbij de feitelijke
lichtopbrengst in lijn is met de benodigde lichthoeveelheid.
Om te voorkomen dat klanten appels met peren vergelijken, is het verplicht de lumenstroom van de lichtbron op de verpakking te vermelden.
Door nieuwe technologieën en ontwikkelingen bij de ledfabrikanten
neemt de lumenopbrengst per watt toe. Raadpleeg daarom regelmatig
het aangepaste watt/lumen overzicht. Dit vindt u op onze website.
En wat is lux dan?
Lux is ook een eenheid van lichtsterkte. De hoeveelheid lux zegt hoeveel
licht (lumen) er op een bepaald oppervlak terecht komt. Daarmee is het
wellicht de meest veelzeggende eenheid. Door overheden en andere
instanties worden verlichtingswensen vaak uitgedrukt in lux. Voor een
kantoor wordt bijvoorbeeld vaak 500 lux als verlichtingsnorm gehanteerd.
Wat is het verschil tussen lumen en lux?
Het verschil tussen lumen en lux is dat lux rekening houdt met de
oppervlakte waarover het licht verspreid wordt. Een lichtbron van 1.000
lumen, verspreid over 1 m², verlicht die vierkante meter met 1.000 lux.
Dezelfde 1000 lumen, verspreid over 10 m², verlicht die oppervlakte
met slechts 100 lux.
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Als de levensduur gepasseerd is
kan de lichtopbrengst van het
percentage van het aantal leds
(B-waarde) in het armatuur zelfs
minder zijn dan de verwachte
terugval (L-waarde).

Wat is de LB-normering?
Ledfabrikanten vermelden meestal een gegarandeerd aantal jaren of
branduren. Hierbij is het goed om te realiseren dat de lichtopbrengst
fluctueert in de tijd. Ruwweg is het zo dat de lichtopbrengst in het eerste
jaar rond de 90% is en na 5 jaar op circa 70%.
Een typische eigenschap van led is dat het moet inbranden voordat het
ten volle benut kan worden. Maar hoe weet u nu hoeveel licht (lumen) u
aan het eind van die levensduur over heeft? Dit wordt bepaald door de
LB-normering.
U kunt de LB-normering verdelen in de L-waarde en de B-waarde. De
L-waarde geeft de hoeveelheid terugval in lichtopbrengst (lumen) aan
na de genoemde levensduur. De B-waarde geeft het percentage van
het aantal leds in het armatuur aan die zelfs een lagere lichtopbrengst
(lumen) dan de L-waarde hebben.
Voorbeeld:
Een fabrikant geeft aan in de documentatie: ledarmatuur, levensduur
50.000 uur bij L70B50. Dit betekent dat na 50.000 uur de lichtopbrengst
is teruggelopen tot 70% van de originele waarde. En bij 50% van de
geïnstalleerde leds kan de lichtopbrengst zelfs nog minder zijn.
Kortom: kijk niet alleen naar levensduur, maar ook naar de LB-normering.
L90B10 is beter dan L70B50.
Extra capaciteit incalculeren
Dit heeft als gevolg dat u bij het maken van lichtplannen overdimensioneert. U calculeert extra capaciteit in om het verval aan lichtopbrengst
te compenseren. Een garantietermijn of gegarandeerd aantal branduren
klinkt aantrekkelijk, maar eigenlijk is de lichtopbrengst die de lichtbron
na een bepaalde periode levert het belangrijkst. Er zijn ledlichtbronnen
verkrijgbaar die anticiperen op deze fluctuaties. Deze smart leds hebben
een overcapaciteit en zijn in staat deze te gebruiken.
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Aantal armaturen kan omhoog
met een slow startende led in
een schone groep.

Waarom kan ik het best ledverlichting installeren in een
schone groep?

Bij het installeren van ledverlichting kunt u het beste werken met een
schone groep. Anders bestaat het risico dat de leidingen te warm
worden (brandgevaar) of dat de automaat het begeeft.
Ook kunnen er storingen ontstaan op bestaande systemen, zoals
computers. Dit is niet alleen vervelend voor uw klant, ook is het lastig
om de oorzaak op te sporen.
Werken met een schone groep levert de minste kans op storingen en
ergernissen op. Het aantal aan te sluiten armaturen kan aanzienlijk
omhoog als er gewerkt wordt met zogenaamde slow startende led in
een schone groep. Deze slow startende led heeft de eigenschap om
gefaseerd op te starten, waardoor de piekspanning lager blijft.
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Kies een armatuur waarin de
ledlichtbron is geïntegreerd en
waarbij de warmtehuishouding
goed is georganiseerd.

Hoe kan ik ledlicht zonder
problemen dimmen?

Ledverlichting is dimbaar, zolang u gebruik maakt van een dimtechniek
die speciaal voor de betreffende ledverlichting is ontwikkeld. Aanbieders
die claimen dat hun ledverlichting dimbaar is, vergeten vaak dat er nogal
wat verschillende dimsystemen zijn die niet onderling uitwisselbaar zijn.
De praktijk leert dat het dimmen vaak niet goed werkt en dat hierdoor
de levensduur van de ledlichtbron een stuk korter wordt dan de opgegeven levensduur.
Traditionele dimmers voor gloeilampen of armaturen met een E27-fitting
kunnen problemen geven, omdat deze niet zijn gemaakt voor de nieuwe
ledverlichtingstechnologie. Dit kan tot gevolg hebben dat de ledlichtbron
gaat knipperen wanneer deze wordt gedimd.
Kies dus altijd voor een ledlichtbron met een bijpassende dimmer, of
(nog beter) een armatuur waar de ledlichtbron is geïntegreerd. Bij het
dimmen van de retrofit ledlichtbron worden de elektrische eigenschappen door een afnemende powerfactor nadelig beïnvloed. Dit kan leiden
tot ‘vervuiling’ op het net.
Op onze website vindt u handige overzichten van de voorgeschreven
dimmer per lichtbron/armatuur.
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Maatvoering van traditionele
gloeilichtbron fitting is niet
geschikt voor led.

Welk effect heeft de omgevingstemperatuur op de ledlichtbron?

De omgevingstemperatuur speelt een grote rol in de levensduur van
led. De ledlichtbron heeft koeling nodig: hoe kouder de ruimte, des te
beter is dit voor de levensduur.
Bij hogere temperaturen slijten de driver en leds harder. De omgevingstemperatuur heeft dus direct invloed op de levensduur van een ledlichtbron. Naast de veroudering heeft temperatuur ook invloed op de
lichtopbrengst.
De retrofit-ledlichtbron vervangt de traditionele gloeilamp De fitting van
deze lichtbron is eigenlijk niet geschikt voor een led. De elektronica
die nodig is om van 230 of 12 volt een bruikbare spanning en stroom
te maken, maakt de led warm en de koel-mogelijkheden zijn door de
fitting beperkt.
Vandaar dat de meeste retrofit-ledlichtbronen een levensduur hebben
van 15.000 tot 25.000 branduren. Plaats geen retrofit ledlichtbron in
een gesloten armatuur: de lichtbron wordt dan te warm.

15

Een powerfactor van
0,9 is acceptabel.

Hoe herken ik de efficiëntie van
een lichtbron?

Met de powerfactor weet u het verschil tussen het vermogen en het
schijnbaar vermogen. Zo kunt u zien hoe efficiënt een lichtbron is.
Het schijnbaar vermogen is het daadwerkelijke verbruik van de lichtbron/armatuur. Dit is de energie die wel moet worden opgewekt door
de energieleverancier, maar waar de consument niet voor betaalt.
Het schijnbare vermogen is altijd hoger dan het vermogen.
Als de powerfactor 1 is, betekent het dat de lichtbron/armatuur alles
verbruikt; dat er geen blind vermogen is. Dan gaat er geen energie
verloren.
Een ledlichtbron/armatuur bevat veel elektronica en kent daardoor een
hogere opname van stroom dan het feitelijke vermogen. Er is dus ook
stroom nodig voor de elektronica in de armatuur. Daardoor gaat er
‘stroom verloren’.
De powerfactor kan nooit hoger zijn dan 1. Hoewel het niet alles zegt,
is de powerfactor een goede indicator van de kwaliteit van de lichtbronnen/armaturen. In principe geldt dat de powerfactor hoger dan
0,90 een acceptabele waarde is. Er is dan sprake van een goede
kwaliteit lichtbron/armatuur.
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Wat het verschil tussen lichtkleur,
kleurweergave-index en kleurnummer?
Lichtkleur (K)
Lichtkleur wordt gemeten in graden Kelvin (K). Hoe lager deze waarde,
hoe warmer de kleur. Koelwit is 6.500 K, neutraal wit 4.000 K, een
ongedimde gloeilichtbron 2.700 K en de Flame gloeilichtbron ongeveer
2.300 K. De kleur van led wordt gemeten met behulp van een spectrummeter.
Gloeilamp
Kaarslicht

1000K

2000K

Zonsopkomst,
-ondergang

3000K

4000K

Middagzon, flitslicht

5000K

6000K

Bewolkte hemel

7000K

8000K

Helder blauwe hemel

9000K

10000K

Kleurweergave-index (CRI/RA)
De kleurweergave-index (CRI(RA)-waarde) geeft weer wat het effect is van
een lichtbron op de kleurweergave van objecten. Dit wordt vergeleken met
de kleurweergave van dezelfde objecten bij daglicht. De kleurweergaveindex loopt van 0 t/m 100. Een CRI van 100 is gelijkwaardig aan daglicht
en geeft de meest optimale kleurweergave van het object. Een kleurweergave van 100 is bij led in theorie wel mogelijk, maar gaat ten koste
van de efficiëntie. Ledlichtbronnen van goede kwaliteit hebben veelal
een kleurweergave van 80 à 90.
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Hoe hoger de RA-waarde, hoe beter het licht uit de ledlichtbron.
De RA-waarde wordt bepaald door zes referentiekleuren te vergelijken
met een andere lichtbron (bijvoorbeeld de zon of een gloeilichtbron).
Het verschil in die meting is de afwijking vanaf 100. Bij een grote afwijking
zien we kleuren anders dan ze in werkelijkheid zijn. Blauw is dan bijvoorbeeld niet helder blauw, maar een beetje grijs.
We kennen in Europa niet echt harde eisen voor de minimale RA-waarde.
Er zijn echter wel minimale eisen voor openbare gebouwen en werkplekken. In de praktijk betekent het, dat op bijna alle locaties een
minimale waarde van RA 80 is gesteld.
Kleurnummer
Het kleurnummer is een samenvoeging van deze twee waardes. Het
eerste cijfer geeft de kleurweergaveindex aan en de eerste twee cijfers
de lichtkleur. Voorbeeld: kleur 840. Deze lichtbron heeft een kleurweergave van 80 of meer en een lichtkleur van 4.000 K.

60
Redelijke CRI

80
Goede CRI

90
Uitstekende CRI

Ledlichtbronnen met een
CRI-waarde van 80 à 90 zijn
van goede kwaliteit.
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stap 7
stap 4
stap 2
3200K

2700K

MacAdam ellips. Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=173591
(CC BY-SA 3.0)

Wat is de kleurkwaliteit van
ledverlichting?

Hoe nauwkeuriger de kleurtemperatuur, hoe hoger de kleurkwaliteit
van een ledproduct, is. Dit wordt aangegeven met MacAdam ellipsen
SDCM (Standard Deviation of Color Matching).
Het MacAdam-systeem komt oorspronkelijk uit Amerika en houdt in
dat de kleurkwaliteit een gradatie kent op een schaal van 0–10. Tussen
1 en 3 is het voor het menselijk oog moeilijk om kleurverschillen te zien.
Hoger op de schaal kan men duidelijke en direct storende verschillen in
toepassingen ervaren, dit speelt met name bij het verlichten van witte
oppervlakken.
Voor buitenverlichting is MacAdam 5 SDCM meestal voldoende, terwijl
de eis voor binnenverlichting normaliter op MacAdam 2–3 SDCM ligt.
Ter vergelijking: een T5-fluorescentielichtbron ligt binnen de waarde
MacAdam 4. Een duidelijke trend is dat de kwaliteit stap voor stap
beter wordt.
Een van de belangrijkste aspecten is hoe de kleurkwaliteit verandert
gedurende de verwachte levensduur van het product. Sommige leds
kunnen een zeer hoge kleurkwaliteit in hun eerste duizend uur hebben,
maar vervolgens snel achteruit gaan. Ook het ontwerp van het armatuur
is een kritieke factor. Onvoldoende koeling of te veel spanning op de
led kunnen beide een negatieve invloed hebben.

21

Wat is de UGR-waarde?

Het toepassen van de juiste verlichting is van grote invloed op de productiviteit en functioneren van de mens. Het licht moet helder genoeg
zijn om werkzaamheden goed uit te voeren, maar mag niet zorgen voor
schittering of verblinding. De UGR-waarde (Unified Glare Rating) geeft
de mate van verblinding aan. Hoe lager de waarde, hoe minder lichthinder
gebruikers ervaren. De gemiddelde waarde ligt tussen de 15-30. Een
lage waarde staat voor weinig verblinding; een waarde onder 15 geeft
dan ook de minste verblinding.
Directe of indirecte verblinding
Verblinding kan veroorzaakt worden op twee manieren; direct of indirect.
Bij directe verblinding kunt u denken aan een lichtbron die in uw ogen
of gelaat schijnt, terwijl bij indirecte verblinding sprake is van reflectie
van de lichtbron op een reflecterend oppervlak.

De mate van verblinding is ook afhankelijk van de grootte van de ruimte
en de eigenschappen van de afbakening (muren/vloer/plafond etc.).
Witte muren reflecteren bijvoorbeeld licht en zijn daarmee van invloed
op de UGR. Hoe groter de ruimte, des te minder verblinding. Daarnaast
is de functionaliteit van de ruimte bepalend. Voor een ruimte waar niet
of nauwelijks omhoog wordt gekeken is UGR minder belangrijk dan in
bijvoorbeeld een sporthal.
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Verlichtingsproducten kennen diverse waarden. Door het toepassen van
een niet-transparante afscherming wordt de verblinding aanzienlijk
verlaagd.
NEN-normen zijn bepaald in NEN 12464-1. Een overzicht:
•
Gang <28
•
Bedrijfshal <25
•
Trap en lift <25
•
Kantoor <19
•
Tekenkamer <16

De UGR-waarde is een waarde
die de mate van onbehaaglijke
verblinding aangeeft.

Flicker kan hinder veroorzaken
voor de gebruiker, de hoeveelheid hinder is afhankelijk van
diverse factoren.

Wat is Flicker?

In het recente verleden ontstond bij TL in combinatie met conventionele
ballasten (50Hz netfrequentie) een stroboscopisch effect: een knipperende
TL. Dit zorgde bijvoorbeeld bij draaiende machinedelen voor gevaarlijke
situaties. De oplossing van dit probleem? Elektronische VSA’s met een
frequentie van 40.000Hz.
Waarneembaar knipperen van licht is een tekortkoming in termen van
kwaliteit (uitzondering is bijvoorbeeld een stroboscoop in een discotheek).
Maar ook het knipperen op een hoge frequentie waarbij dit niet visueel
waarneembaar is, is onwenselijk. Diverse studies laten zien dat flickering
negatieve effecten heeft op de gezondheid van gebruikers in de ruimte.
Flicker kan de volgende problemen veroorzaken:
Verminderde visuele presentaties in het algemeen
Hoofdpijn, vermoeidheid, afleiding en onscherp zien
Neurologische problemen (bijv. een epileptische aanval)
Schijnbaar stilstaan van bewegende delen
Zaken die een rol spelen of van invloed zijn bij flicker:
Hoe meer daglicht, hoe minder het effect van flicker
Bij accent verlichting is flicker minder kritisch
Bij buitenverlichting is flicker minder kritisch
Hoe korter iemand aan flicker wordt blootgesteld, hoe minder
kritisch
Hoe hoger het contrast met de omgeving, hoe sterker het effect
van flicker en vice versa
Hoe hoger het kleurcontrast met de omgeving, hoe sterker het
effect van flicker en vice versa
De mate van beweging van waarnemer en/of object
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Wat bereik ik met
lichtmanagement?

Lichtmanagement is veel meer dan het gebruik van bewegings- en/of
daglichtsensoren. Het is de optimale combinatie van gebruikersinterfaces,
besturingseenheden, daglicht- en bewegingssensoren en elektronische
voorschakelapparaten. Dit resulteert in een slimmere installatie met
meer gebruiksgemak die kostenefficiënter werkt.
De stijgende energieprijzen vragen om een efficiënte verlichtingsoplossing.
Strengere richtlijnen, zoals de EPBD (Europese richtlijn energieprestatie
gebouwen), kunnen gemakkelijker worden gehaald met toepassingsgerichte besturingssystemen.
Lichtmanagementsystemen maken dit mogelijk door gebruik te maken
van intelligente sensoren. Door professioneel lichtmanagement kan u
uzelf duidelijk onderscheiden van concurrenten, bijvoorbeeld met een
stimulerende verlichting die niet alleen energie bespaart, maar ook kan
zorgen voor de gewenste sfeer.
LMS
LMS staat voor Licht Management Systeem; een systeem waarmee
verlichting kan worden geregeld. Dit kan een eenvoudige aan/uit
schakelaar zijn met bewegingssensor of een volledig geautomatiseerd
kantoorgebouw, waarbij de verlichting geïntegreerd is in het gebouwbeheerssysteem.
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Grofweg zijn er 2 stromen te onderscheiden: bedrade en onbedrade
lichtmanagementsystemen.
Bedrade systemen
Op dit ogenblik worden de meeste LMS-installaties bedraad uitgevoerd.
Denk hierbij aan 1-10 Volt diminstallaties, een kantoorruimte met aan
wezigheidsdetectie en/of daglichtregeling of een hele kantoorverdieping
aangestuurd via DALI. Bedrade LMS-installaties kunnen zelfs een
onderdeel zijn van een compleet gebouwbeheerssysteem.
Onbedrade systemen
Draadloze systemen maken een sterke opmars door in onze samenleving. Dit is niet anders in de verlichtingswereld. De ledlichtbron
aangestuurd via Bluetooth is breed ingevoerd en veel verlichtingsoplossingen zijn bedienbaar via wifi. Veel gebruikte systemen zijn Zigbee
en EnOcean. Een standaard systeem is helaas nog niet in zicht.
De meeste onbedrade systemen hanteren een zogenaamd ‘Open
Protocol’. Hierbij bestaat de mogelijkheid om producten van een ander
fabricaat (wat communiceert met hetzelfde protocol) aan te sluiten.
Bij een ‘Gesloten Protocol’ is dit niet mogelijk.
De lichtspecialisten van Technische Unie kunnen u wegwijs maken in
de diverse mogelijkheden in LMS-oplossingen. De specialist kan op
basis van uw wensen adviseren welke oplossing het meest geschikt is.

Een LMS zorgt voor meer
gebruiksgemak en is
kostenefficiënter.
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Deze verlichting is volledig
afgestemd op het bioritme
van de mens.

Wat is Human Centric Lighting
(HCL)?

Human Centric Lighting, ook biodynamische verlichting genoemd, is
verlichting volledig afgestemd op het bioritme van de mens. Human
Centric Lighting simuleert het natuurlijke daglicht gedurende de hele
dag – van de heldere, blauwe ochtendhemel tot de warme gloed van
zonsondergang.
Bij Human Centric Lighting verloopt de kleurtemperatuur en het kleurenspectrum van de leds gedurende de dag, net als daglicht. De kleuren
verlopen volledig automatisch, dankzij intelligente besturingssystemen.
Daarnaast kan de gebruiker de verlichting volledig naar eigen behoefte
regelen, zowel qua kleur als qua intensiteit.
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Met name bij outdoor of
industriële toepassingen zijn
IK-waardes van belang.

Wanneer is slagvastheid
(IK-waarde) belangrijk?

Met name bij outdoor of industriële toepassingen zijn IK-waardes van
belang. De IK-waarde geeft de mate van slagvastheid van een armatuur
weer. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre een armatuur tegen
mechanische schokken bestand is. IK-waardes worden aangeduid op
een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor weinig weerstand tegen
schokken en 10 juist voor veel weerstand tegen schokken.
•
•

•
•

•

IK 02 Weerstand tegen schokken van 0,2 Joule. Dit is een
standaard slagvastheid van bijvoorbeeld een open armatuur.
IK 04 Weerstand tegen schokken van 0,5 Joule. Dit is een
standaardplus slagvastheid van bijvoorbeeld een standaard
armatuur met een versterkt optisch systeem.
IK 07 Weerstand tegen schokken van 2 Joule. Dit is een versterkt
armatuur van bijvoorbeeld een standaard armatuur met een raster.
IK 08 Weerstand tegen schokken van 5 Joule. Dit is een vandalismebeschermend armatuur. Bijvoorbeeld een gesloten armatuur met
policarbonaat of glazen kap.
IK 10 Weerstand tegen schokken van 20 Joule. Dit is een vandalismebestendig armatuur, bijvoorbeeld een gesloten armatuur.
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IP-waarden zijn van belang bij
vochtige ruimtes, zoals badkamers
en zwembaden, maar ook bij veel
industriële toepassingen.

eerste cijfer

tweede cijfer

Bescherming tegen
het binnendringen
van voorwerpen
met een diameter
groter dan 12 mm

Geen bescherming
tegen water

IP 20

Bescherming tegen
vallende druppels

IP 21

Bescherming tegen
verstuivend water

IP 23

Bescherming tegen
spatten
Bescherming tegen
waterstralen

Bescherming tegen
het binnendringen
van voorwerpen
met een diameter
groter dan 2,5 mm

Bescherming tegen
het binnendringen
van voorwerpen
met een diameter
groter dan 1 mm

Bescherming tegen Geheel stofbestendig
stof in hoeveelheden
die tot storingen
kunnen leiden

IP 41
IP 33

IP 43
IP 44

IP 54
IP 65

Bescherming tegen
tijdelijk onderdompelen

IP 67

Bescherming tegen
volledig onderdompelen

IP 68

Hoe interpreteer ik de IP-waarde?
De IP-waarde geeft aan in welke mate verlichtingsarmaturen afgeschermd
zijn tegen vaste voorwerpen en water. Een IP-waarde bestaat altijd uit
twee cijfers.
Het eerste cijfer geeft de bescherming aan tegen vaste voorwerpen.
Het tweede cijfer geeft aan in welke mate het toestel beschermd
is tegen water.
1e cijfer Bescherming tegen vaste delen

2e cijfer Bescherming tegen water

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Geen bescherming
Bescherming tegen het binnendringen van
voorwerpen met een diameter groter dan
50 mm
Bescherming tegen het binnendringen van
vaste delen met een diameter groter dan
12 mm
Bescherming tegen het binnendringen van
voorwerpen met een diameter groter dan
2,5 mm
Bescherming tegen het binnendringen van
voorwerpen met een diameter groter dan
1mm
Beperkt stofdicht. Het stof mag niet in zulke
hoeveelheden binnendringen dat de
goede werking nadelig wordt beïnvloed
Bescherming tegen het binnendringen
van stof (stofdicht)

Geen bescherming

Bescherming tegen water dat loodrecht
valt
Bescherming tegen water dat onder een
hoek van maximaal 15 graden valt
Bescherming tegen water dat onder een
hoek van maximaal 60 graden valt
Bescherming tegen opspattend water
van alle kanten
Bescherming tegen waterstralen (lage
druk) uit een willekeurige richting
Bescherming stortbuien en krachtige
waterstralen
Bescherming tegen tijdelijke
onderdompeling
Bescherming tegen permanente,
ononderbroken onderdompeling

Meest voorkomende IP-waarden
•
IP20: Stofdicht
•
IP21: Drupwaterdicht
•
IP23: Regenwaterdicht
•
IP44: Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad of douche)
•
IP54: Spatwaterdicht / Stofvrij
•
IP65: Beschermd tegen waterstralen
•
IP67: Stofdicht / onderdompeling voor een bepaalde periode
•
IP68: Stofdicht / beschermd tegen verblijf onder water
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Aanschafprijs, installatie, rente,
investeringsaftrek, energiekosten,
vervangingswerkzaamheden,
powerfactor en afvoerkosten
tezamen bepalen de TCO.

Hoe bereken ik de werkelijke
kosten van led?
Terugverdientijd
€ 500,00

€ 400,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 0,00
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- € 100,00
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10

Jaar

investering

besparingen

cumulatieve cashflow

Bij de afweging om over te stappen op een nieuwe lichttechniek spelen
veel meer zaken dan de aanschaf- en installatiekosten. Om een goede
vergelijking te kunnen maken is het van belang om alle factoren die
gedurende meerdere jaren aan de orde zijn in deze afweging mee te
nemen. Denk bijvoorbeeld aan aanschaf, installatie, rente, investeringsaftrek, energiekosten, vervangingswerkzaamheden, powerfactor en
afvoerkosten.

Al deze factoren bepalen de Total Cost of Ownership (TCO). Op onze
website vindt u een rekenmiddel om de TCO voor de situatie van uw
klant te berekenen.
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Wat doet een lichtspecialist?

Het maken van een lichtplan wordt steeds complexer. Elke dag ontstaan
er nieuwe technologieën of verandert de regelgeving. U wilt iedere keer
weer de beste oplossing aan uw klant bieden. De lichtspecialist van
Technische Unie helpt u daarbij.
Lichtspecialist
Elk verkoopkantoor heeft een eigen lichtspecialist. De lichtspecialist
inventariseert uw wensen en zoekt in ons brede assortiment naar de
juiste oplossing en productmix. Hierbij maken wij ook gebruik van de
expertise van onze leveranciers. We bespreken met u het voorstel dat
hieruit komt en dit werken we uit tot een lichtadvies op maat.
Een lichtadvies gemaakt door onze lichtspecialisten bestaat uit:
•
Lichtoplossingen
•
Lichtberekeningen
•
Merkonafhankelijk advies
•
Maatwerk met een productmix uit een breed pakket
•
Advies over Licht Management Systemen
•
Berekeningen van terugverdientijden
•
Financieringsmogelijkheden
Financieren van grote lichtprojecten
Het overstappen op een nieuw lichtsysteem is vaak een grote investering.
Uw klant weet niet altijd welke financieringsconstructies er op dit vlak
bestaan. Hierbij kunnen rente en aflossing weggestreept worden tegen
de minderkosten van de energierekening en de investeringsaftrek. Zo
kan uw klant mogelijk toch beschikken over een nieuw lichtsysteem.
Na het afbetalen van de financiering ervaart uw klant de kostenbesparing
direct als winst. Technische Unie werkt samen met financieringspartijen.
De lichtspecialist onderzoekt graag samen met u de mogelijkheden.
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Actuele kennis
De lichtspecialist wordt meerdere keren per jaar getraind waardoor deze
beschikt over actuele kennis van lichtoplossingen en ontwikkelingen in
de lichtmarkt. Denk bijvoorbeeld aan: Internet of Things, ledontwikkelingen, lichtmanagementoplossingen en Smart Lighting.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van led voor uw projecten?
Neem contact op met de lichtspecialist van Technische Unie of ga naar
https://www.technischeunie.nl/portal/themas/verlichting

Een lichtadvies, merkonafhankelijk maatwerk,
gemaakt met actuele kennis
over lichtoplossingen.
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Disclaimer: Technische Unie B.V. heeft de Lichtwijzer met grote zorg
samengesteld en onderhoudt deze zo zorgvuldig mogelijk. Het gebruik
van de Lichtwijzer is echter voor rekening en risico van de gebruiker.
De informatie zoals opgenomen op deze Lichtwijzer is uitsluitend
bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De in deze Lichtwijzer
verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van
professionele informatie of advies. Derhalve dienen op grond van deze
informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand
deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid
betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de in deze
Lichtwijzer verstrekte informatie, kan Technische Unie niet garanderen
dat deze informatie steeds juist, compleet of/en actueel is. Technische
Unie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte
schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op
of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze Lichtwijzer
verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Technische Unie sprake
is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Technische
Unie B.V. bezit het auteursrecht op de Lichtwijzer. Dit auteursrecht
geldt ook voor (sommige) van de daarop getoonde beeldmerken, tekeningen, afbeeldingen, logo’s, fotomateriaal en dergelijke.
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Echt besparen
doe je als je
het licht uitdoet
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