Waarom LED TL PRO met externe driver?
Lees meer over TL LED verlichting

De zakelijke markt wordt overspoeld met nieuwe
verlichtingsmogelijkheden die gebaseerd zijn op
LED toepassingen.
Door de hoeveelheid en verscheidenheid van informatie is
het niet gemakkelijk om goede kwaliteit van slechte kwaliteit te
onderscheiden en uiteindelijk de juiste keuze te maken.

Inleiding
Geachte geïnteresseerde in LED verlichting,
De zakelijke markt wordt overspoeld met nieuwe verlichtingsmogelijkheden die gebaseerd zijn op LED
toepassingen. Door de hoeveelheid en verscheidenheid van informatie is het niet gemakkelijk om goede
kwaliteit van slechte kwaliteit te onderscheiden en uiteindelijk de juiste keuze te maken. Wij adviseren u
graag over de beschikbare oplossingen en brengen hierbij de voor- en nadelen in kaart. De volgende onderdelen zijn in deze handreiking verwerkt:
		

pagina
1. Samenvatting basisbeslissingen betreffende LED verlichting

3

2. Achtergrond informatie over LED verlichting

4

3. Voordelen LED verlichting vs TL verlichting

5

4. Toepassen van nieuwe armaturen of de bestaande armaturen renoveren?

6

5. Wat is LED TL met een interne driver?

7

6. Wat is LED TL PRO met een externe driver?

9

7. Productspecificaties Osram LED driver 100.000uur

11

8. Negatieve opvattingen over LED TL met oorzaak, gevolg en de juiste oplossing?

12

9. Keuze LED TL interne driver of LED TL PRO met externe driver?

15

10. Begrippen gebaseerd op LED verlichting

16

11. Achtergrond informatie auteur

19

Mocht u na het lezen van deze handreiking vragen en / of opmerkingen hebben, dan staan wij u graag te
woord. U kunt ons bellen op 078-6818444 of een e-mail sturen naar w.plomp@lumeco.nl. Wij voorzien u
graag van een reactie.
Met vriendelijke groet,
Ing. Wouter Plomp

2

1. Samenvatting basisbeslissingen betreffende LED verlichting
1. Toepassen LED verlichting
Wanneer uw huidige armaturen nog gebruik maken van dikke TL buizen (T8, 26mm doorsnede)
dan adviseren wij u om LED verlichting toe te passen, omdat:
• Het levert de hoogst mogelijke energiebesparing op, gemiddeld 65%
• Het heeft een lange levensduur, minimaal 50.000uur.
• Het heeft een minimale meerprijs ten opzichte van energiezuinige TL verlichting.

2. Renoveren bestaande armaturen
Wanneer uw huidige armaturen in goede staat zijn dan adviseren wij is het advies om de bestaande armaturen te verduurzamen in tegenstelling tot het plaatsen van nieuwe verlichtingsarmaturen, omdat:
• Bestaande armaturen verduurzamen is gemiddeld drie keer voordeliger.
• De terugverdientijd is vele malen korter dan bij nieuwe verlichtingsarmaturen.
• Het milieu wordt minder belast.
• Het is kwalitatief vergelijkbaar, 5 jaar (fabrieks)garantie.

3. LED TL met externe aansturing
Wij adviseren om LED verlichting toe passen met een externe driver in plaats van een interne driver, omdat:
• Het biedt een langere levensduur door de lagere warmteontwikkeling.
• Het voldoet aan alle wettelijke eisen, denk hierbij onder meer aan gewicht en aanraakveiligheid (SELV).
• Het biedt meer opties, bijvoorbeeld dimmen en noodverlichting.
• Bij een defect hoeft alleen het onderdeel LED of externe driver vervangen te worden.
• Geen knipperen of uitval van de LED’s.
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2. Achtergrondinformatie over LED verlichting
Wat is LED
Een LED (Light Emitting Diode) is een halfgeleider component. Wanneer er
(een) elektrische stroom doorheen wordt gestuurd, zendt een diode licht
uit van een vooraf bepaalde kleur. In de jaren ‘20 werd de LED door de Rus
Oleg Losev ontwikkeld en werd alleen toegepast als rode- of groene indicatieverlichting op bijvoorbeeld audiovisuele apparatuur. Pas toen halverwege
de jaren 90 de blauwe- en witte LED’s werden uitgevonden door de Japanner
Shuji Nakamura kwam de ontwikkeling van deze bijzondere lichttechnologie in een
stroomversnelling. Toch duurde het nog ruim 10 jaar voordat de LED daadwerkelijk kon
worden gebruikt voor functionele verlichtingsdoeleinden. LED is anders dan conventionele
lichtbronnen, als fluorescentie lampen (TL en CFL) en hogedruk gasontladingslampen (HPL en
HPIT). Conventionele lichtbronnen hebben een lichtuittrede van 360 graden, waar LED een gerichte lichtbron is met lichtuittrede van maximaal 180 graden. De driver die in een armatuur zit is
de belangrijkste component voor het aansturen van de LED’s. Dit is als het ware de motor (voorschakelapparaat)en bepaald samen met de LED de kwaliteit van de lichtbron.
Een LED verlichtingssysteem bestaat uit meerdere onderdelen: de LED, de driver, de behuizing en
eventueel de controleapparatuur zoals sensoren, melders, dimmer e.d. Dit alles zit vaak integraal
in een armatuur verwerkt.
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3. Voordelen LED verlichting vs TL verlichting
Mits goed aangestuurd heeft LED verlichting vele voordelen t.o.v. TL verlichting:
• Energiezuinig ten opzichte van TL verlichting, CO2 besparing met een gemiddelde besparing
van 65%.
• 120 lm/W systeem-efficiëntie, er is minder vermogen nodig om dezelfde lichtopbrengst te
behalen.
• Lagere onderhoudskosten ten opzichte van TL verlichting door de langere levensduur.
• Lagere milieubelasting ten opzichte van TL verlichting.
• Verkleurt 10 keer minder snel dan fluorescerende TL.
• Heeft geen stroboscopische effecten, flikkeringen en knipperende of brommende lampen.
• Heeft geen hoge spanningspieken en magnetische wisselvelden.
• Bevat geen schadelijke uv-straling , zoals verouderde TL dat wel uitstraalt. Afbeelding
• Geeft nauwelijks infrarood straling. Afbeelding
•
•

Splintert niet, bij breuk komen er geen glassplinters en kwikdampen vrij.
Goed licht verhoogt het concentratievermogen, de productiviteit en vermindert het ziekteverzuim.
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4. Toepassen van nieuwe armaturen
of de bestaande armaturen renoveren?
Wanneer u een besparing of lichtverbetering wilt realiseren, is het verstandig eerst te beslissen of
nieuwe verlichtingsarmaturen noodzakelijk zijn of dat het mogelijk is om de huidige armaturen
energiezuinig te maken. Dit is afhankelijk van de situatie van de accommodatie en de huidige
staat van de verlichtingsarmaturen. In 80% van alle gevallen volstaat het om de bestaande armaturen te verduurzamen. Dit bespaart kosten en heeft een lagere milieubelasting aangezien het
armatuur hergebruikt wordt. Zijn de armaturen in zeer slechte staat, dan kan het vervangen van
de complete armaturen de juiste oplossing zijn. In onderstaande tabel ziet u wat de voor- en nadelen zijn wat betreft de keuze voor nieuwe armaturen of de bestaande armaturen te renoveren:

Renoveren
Armaturen in slechte conditie		
Armaturen in goede conditie
v
Lage kosten
v
Veranderen armatuur		
Techniek
v
Kwaliteit
v
Besparing
v
Lage milieubelasting
v
Kortste terugverdientijd
v

Nieuw
v

v
v
v
v
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5. Wat is LED TL met een interne driver?

LED TL staat voor Light Emitting Diode – Tube Light. De LED’s worden toegepast in de vorm van
een buis welke in bestaande lampvoeten van een TL fluorescentie armatuur geplaatst kan worden. De LED’s in de LED TL worden aangestuurd door een interne driver. De interne driver is een
PCB (printplaat met elektronica) en zit verwerkt in de behuizing. De LED TL met interne driver is
een snelle en voordelige manier om conventionele verlichting te renoveren. De LED TL is in een
handomdraai in de bestaande armatuur te plaatsen. In eerste instantie lijkt het een prima oplossing. Toch dienen hier de nodige vraagtekens bij gezet te worden.
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Warmte
Elektronica in bedrijf creëert warmte. Echter, het meest funest voor elektronica (LED en driver zijn
elektronische componenten) is ook die warmte. Bij een LED buis met interne driver is de driver
nagenoeg tegen de LED’s geplaatst in een volledig afgesloten behuizing. Deze twee componenten warmen elkaar dan ook op tot over het kritieke punt.

Koeling
LED’s en drivers zijn gebaat bij koeling. Hoe beter de LED en driver wordt gekoeld, hoe langer de
levensduur hiervan. De belangrijkste kwestie in elektronica is het omgaan met deze ontwikkeling
van warmte. De negatieve effecten (knipperen en uitvallen) bij LED TL worden dan ook veroorzaakt door warmteontwikkeling.

Prijs vs kwaliteit
Nagenoeg alle Nederlandse leveranciers leveren LED TL buizen vanuit China. De kwaliteit van
dit materiaal is echter ronduit zorgwekkend te noemen. Het gaat hier voornamelijk om een prijs
kwestie. De kwaliteit en levensduur staan op de tweede plaats.
Desondanks is een A-merk LED TL toe te passen als oplossing waar de verlichting weinig branduren heeft of in zeer koude omgevingen zoals in koel- en vriescellen. De A-merk LED TL is toe te
passen mits er voldaan wordt aan de standaard norm. Denk hierbij dan aan een Powerfactor van
>0,95, een CRI van >80 en de vele andere eigenschappen welke staan omschreven in de begrippenlijst.
Voordelen LED met interne driver
• snellere installatie wanneer het huidige armatuur conventioneel wordt aangestuurd
• voordeligere oplossing bij een verlichtingsarmatuur met één lichtbron
Nadelen LED met interne driver
• temperatuurontwikkeling
• Kans op knipperen
• Vroegtijdig uitval
• kortere levensduur
• slechtere garantie
• lagere kwaliteit
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6. Wat is LED TL PRO met een externe driver?

LED TL staat voor Light Emitting Diode – Tube Light. De LED’s worden toegepast in de vorm van
een buis welke in bestaande lampvoeten van een TL fluorescentie armatuur geplaatst kan worden. De LED’s in de LED TL PRO worden aangestuurd door een externe driver van een gerenommeerd merk (Osram) en wordt los van de LED TL in de armatuur geplaatst. De driver bestaat uit
een PCB die verwerkt is in een daarvoor geschikte behuizing. Door het toepassen van een externe driver blijven zowel de LED’s als de driver, wat betreft de warmteontwikkeling, ruimschoots
binnen hun kritische kantelpunt. Doordat de LED’s een lagere warmteontwikkeling hebben zijn
50.000 branduren gewaarborgd. De driver daarentegen heeft zelfs een levensduur van 100.000
branduren (zie hoofdstuk 7 voor de specificaties van een Osram driver). Negatieve effecten zoals
het knipperen of een vroegtijdig defect is bij LED TL PRO met externe driver uitgesloten.
Lumeco is het enige verlichtingsbedrijf in Nederland die LED TL combineert met Osram aansturing, genaamd LED TL PRO. Dit betekent een
combinatie van de beste LED’s samengevoegd met de beste fabrikant
van LED drivers. Het resultaat is de hoogst mogelijke kwaliteit en een
gegarandeerde levensduur. Doordat er gebruik wordt gemaakt van Osram
drivers bestaat er tevens de mogelijkheid voor het toepassen van verschillende LED TL aanstuurvermogens. Wilt u meer of minder licht? Dit is een kwestie
van een instelling op de driver.
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Ook het dimmen van de LED’s door middel van 1-10V of DALI aansturing behoort tot de mogelijkheden. De combinatie van LED TL met externe driver is daardoor uitermate geschikt voor toepassingen waar hoge eisen aan de verlichting worden gesteld.

Voordelen LED TL PRO met externe driver:
• CRI >80
• PF 0,98
• feilloze warmtehuishouding
• lager gewicht
• SELV-keten (aanraakveilig)
• 5 jaar (fabrieks)garantie
• dimbaar 1-10V/DALI
• noodverlichting
• eenvoudig uitwisselbaar
• prijs/kwaliteit

Nadelen LED TL PRO met externe driver:
• arbeidsintensief
• minder voordelig (alleen bij armaturen met 1 lichtbron)
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7. Productspecificaties Osram LED driver 100.000uur
Hieronder ziet u een voorbeeld van de Osram driver met een levensduur van 100.000uur.

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Product Data Sheet

OT FIT 80/220-240/1A6 CS L
Constant current LED driver
1200 mA – 1400 mA – 1550 mA
The reliable choice for the essential lighting:
based on the well tested Quicktronic® core and flat
metal housing 30 x 21 mm fits in all linear and area
light fixtures for office - industrial - shop lighting.
Benefits
Three fixed selectable output currents
Easy current selection using a wire bridge
Long lasting and high reliability
Slim metal housing
Double output connectors (parallel connection)
Suitable for emergency lighting units
Applications
Linear and area lighting
Office – industrial - shop
Housing material: metal, white painted.

Approval marks
SELV equivalent

In preparation, if not already printed on product label.

Product Features


3 output currents 1200/1400/1550 mA



Overload protection



Default output current is 1550 mA



Overtemperature protection



Wire bridge to select the current



Load hot plug protection



SELV equivalent 27 – 54 V



100’000 h lifetime at tc = 65°C



Output power up to 83 W



Case temperature up to 75 °C



Mains voltage 220 – 240 V



Wide ta range -25 – +50 °C



Suitable for emergency lighting



5 years guarantee

1
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8. Negatieve opvattingen over LED verlichting met oorzaak,
gevolg en de juiste oplossing
Het probleem is dat er op dit moment nog steeds veel LED producten op de markt zijn van slechte
kwaliteit. Het gevolg daarvan is dat er veel terechte scepsis is ontstaan over LED verlichting. Dit
komt de reputatie van de LED lamp in het algemeen niet ten goede. Eén van de oorzaken van de
slechte kwaliteit is dat er producten op de markt beschikbaar zijn waarbij de warmteafvoer van de
LED’s niet goed is geregeld. Het goed organiseren van de warmtehuishouding van LED verlichting
is cruciaal voor een stabiel lichtbeeld en een lange levensduur. De technologische ontwikkelingen
hebben echter niet stilgestaan en er is een oplossing beschikbaar om dit probleem aan te pakken.
Het extern plaatsen van de driver en het correct toepassen van koellichamen (aluminium) voor de
juiste warmte afvoer van de LED’s, zijn daarbij het belangrijkste.

Advies voor een goed gebruik van LED TL
Lage powerfactor van LED TL
LED lampen van lage kwaliteit (meestal met interne driver) hebben een zeer lage powerfactor (minder dan 0.9). Blindstroom veroorzaakt problemen in uw elektriciteitsnetwerk. Denk hierbij aan het
uitvallen van apparatuur en overbelasting van de voedingskabels.
Oplossing: Door het plaatsen van de juiste A-merk driver wordt voorkomen dat u kostbare blindstroom krijgt op uw net.
Kleurtemperatuur van de LED TL
Ook de kleurtemperatuur liet in het begin te wensen over. LED lampen werden als koud en niet
sfeervol bevonden. Tegenwoordig zijn er LED lampen met verschillende kleurtemperaturen verkrijgbaar, variërend van koel- tot (extra) warm wit.
Oplossing: Kleurtemperatuur aanhouden van 3000K (kantoren) en 4000K (bedrijfsruimte).
Knipperen van de LED TL: Wanneer een LED een stabiele en constante stroom krijgt aangeleverd,
zal de LED nooit knipperen. Door stroom en spanningswisselingen in de driver ontstaan trillingen in
de lichtuittrede van de LED. Het knipperen van de LED’s is geheel te wijten aan een slechte- of oververhitte driver. De componenten in de driver zijn niet bestand tegen warmte.
Oplossing: Door de juiste componenten (externe driver van A-merk) te gebruiken en de warmtehuishouding onder controle te houden, is dit te voorkomen.
Uitvallen van de LED TL
LED’s geven licht tot aan het einde van hun levensduur. Wanneer de branduren verstrijken zal de
LED steeds minder licht genereren. Uitvallen van de LED is geheel te wijten aan de driver. Door
stroom en spanningswisselingen worden de LED’s overbelast, wat kan leiden tot schade met een
defect als resultaat. Een ander probleem is dat de driver door oververhitting defect raakt en geen
voeding meer levert aan de LED.
Oplossing: Door de juiste componenten (externe driver van A-merk) te gebruiken en de warmtehuishouding onder controle te houden is dit te voorkomen.
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Kleurweergave-index van de LED TL
Ook de kleurweergave-index, die aangeeft of alle kleuren (bij verlichting door een lichtbron) op een
natuurlijke manier worden weergegeven, is bij veel LED lampen nog niet altijd optimaal. Er zijn veel
goedkope lampen op de markt met een incompleet kleurenspectrum. Voor de acceptatie van LED
verlichting bij gebruik in bijvoorbeeld kantooromgevingen is dit een belangrijk onderdeel.
Oplossing: De betere LED verlichting van A-merk leveranciers hebben ondertussen een kleurweergave (Cri of Ra) index van boven de 80
Te fel licht uit LED TL
LED lampen produceren nogal fel licht en het wordt daarom ook afgeraden om direct in een LED
lamp te kijken.
Oplossing: Door het toepassen van een opalen afscherming wordt dit voorkomen.
LED TL Stralingshoek
Eerdere generaties LED lampen hadden een kleinere stralingshoek, waardoor ze ongeschikt werden bevonden om bijvoorbeeld een hele ruimte te verlichten.
Oplossing: Ondertussen zijn er LED lichtbronnen beschikbaar met een stralingshoek van meer
dan 120º.
Garantie en levensduur van de LED TL
Vaak wordt gepretendeerd dat LED’s 50.000 branduren hebben. Dit kan alleen gerealiseerd worden met de juiste aansturing van de LED’s en een goede warmteafvoer van de elektronische componenten (LED’s en driver). Een goede warmte afvoer kan alleen worden gerealiseerd wanneer de
driver en LED’s los van elkaar geplaatst worden.
Oplossing: Door de juiste componenten (externe driver van A-merk) te gebruiken en de warmtehuishouding onder controle te houden is dit te voorkomen.
Lm/W verhouding van de LED TL
Er zijn twee manieren om de lm/W verhouding van de LED TL aan te geven. Het kan enerzijds aan
de hand van de efficiëntie van de losse LED’s. Dit geeft echter net een volledig beeld van de efficientie weer. Een andere manier, en de meeste volledige, is het weergeven van de systeemefficiënte. Dit is de efficiëntie waarin alle componenten van de LED TL zijn meegenomen, dus inclusief
het opgenomen vermogen van de driver
Oplossing: calculeer met de lm/W verhouding van het gehele LED systeem, dit met een minimale eis van 100lm/W
LED TL valt uit de lampvoeten
LED TL welke volledig uit kunststof bestaat, wordt van binnenuit verwarmd. Door het opwarmen
van de kunststof wordt het geheel buigzaam. Omdat de LED TL alleen aan de uiteinden vastzit
zal de LED TL door zijn eigen gewicht uit de lampvoeten vallen.
Oplossing: Aluminium koellichaam als achterkant van de LED TL gebruiken
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LED TL is te zwaar voor de lampvoeten
Doordat de driver is verwerkt in de LED TL met aluminium koellichaam kan het gewicht boven de
500gram uitkomen. Lampvoeten geschikt voor TL kunnen een maximaal gewicht van 500gram aan.
Oplossing: Gebruik LED TL met een gewicht onder de 500gram. Hoe hoe lager het gewicht, hoe
minder de lampvoeten worden belast. Door het gebruik van een externe driver zal het gewicht significant afnemen.
LED TL geeft minder lumenoutput dan een TL buis
Een TL buis is een 360 graden lichtbron daar een LED TL een gemiddelde uittrede heeft van 150
graden. De lumenstromen zijn dan ook niet met elkaar te vergelijken. Doordat de eerste generaties
LED TL niet meer dan 2200 lumen produceerden, konden ze niet worden gebruikt voor een op een
vervanging van een TL buis. Een LED TL met minimaal 2750 lumen is uitermate geschikt voor het
vervangen van een 58W TL buis.
Oplossing: Gebruik LED TL met minimaal 2750 lumen. Het is advies is om LED TL met meer dan
3000 lumen toe te passen, aangezien de lichtopbrengst tijdens de levensduur terugloopt.
Onderhoudskosten LED TL veel hoger dan de TL buis
Een standaard TL buis kost gemiddeld rond de 4 euro en een longlife TL buis rond de 20 euro. Een
LED TL kost daarentegen gemiddeld rond de 30 a 40 euro. De hoogte van de prijs van de LED TL
wordt mede bepaald door het feit dat de LED TL is uitgevoerd met interne driver. Bij een los geplaatste driver is het onderhoud voordeliger omdat bij een storing of een defect alleen de component buis/tube of driver vervangen hoeft te worden.
Oplossing: Gebruik LED TL PRO met een externe driver. De LED TL zonder driver gaat ook significant langer mee dan de TL buis van 4 euro
LED TL kan niet gedimd worden
Een standaard LED TL kan inderdaad niet gedimd worden omdat de driver verwerkt zit in de behuizing van de LED TL.
Oplossing: Gebruik LED TL PRO met een externe driver die geschikt is voor dimmen. Een LED TL
met externe driver en de juiste specificaties is goed dimbaar op 1-10V/DALI.
Er staat 230V op de lampvoeten
Een standaard LED TL functioneert alleen in combinatie met een conventioneel (VSA) armatuur of
wanneer er 230V op de lampvoeten wordt gezet. Door gebruik te maken van een externe driver kan
de spanning naar beneden worden bijgesteld.
Oplossing: Gebruik LED TL PRO met een externe driver. Het ontwikkelen van een zogenaamd SELVketen kan alleen wanneer een LED TL door middel van een externe driver wordt aangestuurd. Dit
maakt het geheel veilig voor aanrakingen.
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9. Keuze LED TL met interne driver of LED TL PRO met
externe driver?
In onderstaand overzicht is schematisch weergegeven waar de LED TL met interne driver en de LED
TL PRO met externe driver aan voldoen.
Na het overzicht is er een toelichting gegeven over de verschillende begrippen over LED verlichting.
Voldoet aan norm

Externe driver		

SELV		
Gewicht		
Ra/CRI		
PF / COS Φ		
Overig

Externe driver		

Langste levensduur LED’s		
Langste levensduur driver		
Minste lichtterugval		
Geen flikkeringen		
Hoogste besparing		
LED’s in vermogen instelbaar		
5 jaar (fabrieks)garantie		
Beste warmtehuishouding		
Minste warmteontwikkeling		
Beste koeling		
Laagste opstart piek		
Meerdere kleuren (Kelvin)		
Geen UV uitsraling		
Mogelijkheid tot DIM 		
Mogelijkheid daglichtafhankelijke regeling		
Mogelijkheid DALI		
Hoogste systeem efficiency		
Hoogste LED efficiency		
Hoogste lm/W verhouding		
Laagste vervangingskosten		
Laagste percentage uitval		
Noodverlichting centraal en decentraal mogelijk		
Nieuwe bedrading toegepast		
Oude C-VSA of E-VSA verwijderd		

Interne driver
		
		
		
		
Interne driver
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10. Begrippen gebaseerd op LED verlichting
SELV

Safety Electronic Low Voltage is een richtlijn voor het werken op een extra laag voltage
(25V AC of 60V DC) om elektrische schokken bij aanraking te voorkomen. De externe LED
driver van Osram heeft een voltage van maximaal 50 V DC. De drivers zijn ook voorzien
van contactscheiding voor het afschakelen van geleiders, zodat wanneer de LED’s vervangen worden er geen spanning op de lampvoeten komt, tenzij de verlichting, na het installeren weer uit- en ingeschakeld wordt.

Gewicht Het maximale gewicht wat op de lampvoeten mag komen te staan is 500 gram. Wanneer
er gekozen wordt voor een LED oplossing met interne driver, bestaat de kans dat de LED
TL teveel gewicht heeft. Er zijn LED TL’s met interne driver op de markt die zelfs ruim over
de gestelde norm gaan. Veel LED TL’s met interne driver blijven onder de gestelde norm,
omdat er veel plastic gebruikt wordt. Echter neemt hierdoor de levensduur sterk af omdat
de LED’s de warmte niet meer kwijt kunnen. Het gewicht van de aluminium 1500mm LED
TL PRO met een extern geplaatste driver is 311 gram.
Ra/CRI

De kleurweergave-index (CRI / Ra) geeft informatie over de eigenschappen van de kleurweergave. De waarde van deze index kan variëren tussen de 0 en de 100. De waarde 100
wil dan zeggen dat het licht van een bepaalde lamp net zo goed de kleuren weergeeft als
dat van het daglicht. Een hoge waarde (bijv. 90) betekent dat het licht van de lichtbron de
kleuren van het belichte object natuurgetrouwer weergeeft dan wanneer een lichtbron
met een lagere waarde (bijv. 70) wordt toegepast. De CRI is een index, ofwel een maat. De
LED TL PRO heeft een CRI van >80

PF / COS Φ Powerfactor PF is een meetlat die aangeeft hoe efficiënt elektrisch vermogen wordt afgegeven aan de verbruiker. Idealiter is de PF gelijk aan 1. Wanneer het lager dan 1 is, betekent dit dat er extra vermogen nodig is om het gewenste vermogen aan de verbruiker af
te geven. Bij een lager wordende powerfactor is een grotere stroom nodig om hetzelfde
werkelijk vermogen te leveren, wat extra verliezen in de transportkabels betekent. LED
TL’s met een interne driver hebben vaak een PF van ongeveer 0,80 of zelfs minder. De externe LED drivers van Osram hebben een PF van hoger dan 0,98.
Langste levensduur LED’s De koeling van de LED’s bepalen het grootste gedeelte van de levensduur. Wanneer de koeling van de LED TL niet goed geregeld is, door bijvoorbeeld kunststof te gebruiken, neemt de levensduur van de LED TL sterk af. Wanneer er gebruik wordt
gemaakt van het juiste aluminium koelelement, beïnvloed dat de levensduur positief en
zal de beoogde levensduur wél behaald worden.
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Langste levensduur driver Door het toepassen van een extern geplaatste driver kunnen de
driver en LED’s los van elkaar vervangen worden. De drivers van Osram hebben een
levensduur van 100.000 uur bij <75C º. De LED TL’s met interne driver kunnen vaak hun
beloofde levensduur niet waarmaken omdat de LED’s en de driver tegen elkaar in een
kunststof buis gemonteerd zijn. De driver kan zijn warmte niet kwijt waardoor de levensduur sterk af neemt.
Minste lichtterugval Anders dan conventionele lampen vallen LED lichtbronnen nauwelijks uit. De gewoonte om
levensduur te definiëren bij 10% uitval leidt tot onrealistische getallen. Daarom wordt de levensduur gegeven
bij een 30% (LM70) lichtterugval. Deze wordt bepaald
op basis van het gehele LED systeem. Dit betekent dat
na 50.000 aantal branduren 90% van de LED systemen
nog minimaal 70% licht geven t.o.v. de beginwaarde. De
overige 10% geeft minder licht, of kan zijn uitgevallen.
Zie grafiek.
Geen flikkeringen Vooral goedkope- en merkloze LED TL’s hebben vaak last van een ‘stroboscoopeffect’. Dit houdt in dat de lamp, zonder dat het direct zichtbaar is, knippert. Dit
kan in veel situaties leiden tot klachten als hoofdpijn.
LED’s in vermogen instelbaar Door gebruik te maken van een externe driver kunnen de LED’s
in vermogen ingesteld worden.
5 jaar (fabrieks)garantie Op A-merk LED TL’s zit standaard minimaal 5 jaar (fabrieks)garantie. Een
belangrijk aandachtspunt is wie de garantie geeft. Zit er een A-merk achter de garantie
zodat de garantie bij eventuele defecten ook daadwerkelijk waarde heeft? Of zit er een
relatief kleine partij in combinatie met een Aziatische leverancier achter de garantie
waarbij onduidelijk is of de kleine partij nog over 10 jaar bestaat?
Beste koeling Koeling heeft bij LED’s de grootste invloed op de levensduur. Wanneer de koeling van de LED TL niet goed is geregeld, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een
gesloten kunststof behuizing, neemt de levensduur van de LED TL sterk af. Wanneer er
gebruik wordt gemaakt van een aluminium koelelement, zal dat de levensduur positief
beïnvloeden en zal de beloofde levensduur wél behaald worden.
Laagste opstart piek LED genereert geen piekbelasting bij opstarten. Deze piekbelasting kan
vervelende storingen in andere apparatuur opleveren en veel schade veroorzaken.
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Meerdere kleuren (kelvin) De LED kan in verschillende kleuren geleverd worden, namelijk in
3000K, 4000K en 6500K. Maar wat zegt dat 3000K, 4000K of 6500K nu eigenlijk? De K staat
voor graden Kelvin. Simpel gezegd komt het er op neer dat hoe lager de waarde van de
kleurtemperatuur is, hoe warmer het licht. Zie hieronder een aantal voorbeelden:
- Zonsopkomst:
2000K
- Flame gloeilamp:
2300K
- Ongedimde gloeilamp: 2700K
- LED 830:
3000K
- Uur na zonsopkomst: 3500K
- LED 840:
4000K
- Gem. overdag:
5000K
- Heldere blauw hemel: 6500K
Hoogste lm/W verhouding De systeemefficiëntie van een lichtbron is de verhouding tussen de
lichtstoom van de lichtbron en het totaal opgenomen vermogen van de lichtbron. Het
lichtrendement wordt dan ook uitgedrukt in lumen per watt (lm/W). Conventionele TL
verlichting heeft een verhouding van 80 lm/W. De LED TL PRO van Lumeco heeft een
verhouding van 120 lm/W systeemefficiëntie en heeft de laagste vervangingskosten.
Doordat er losse componenten worden gebruikt bij de techniek met externe driver, hoeft
er bij een defect ook alleen het defecte onderdeel vervangen worden. Ook kunnen er, na
de levensduur van de LED’s (50.000uur), alleen nieuwe LED’s geplaatst worden, want de
Osram driver gaat namelijk langer (100.000uur) mee.
Noodverlichting De externe drivers werken op zowel gelijk- als wisselspanning. Hierdoor kunnen ze rechtstreeks toegepast worden op locaties waar gebruik wordt gemaakt van een
centraal 230V noodverlichtingssysteem. Het is ook mogelijk om de LED verlichting uit te
voeren met decentrale noodverlichting (inclusief een accupakket).
Oude C-VSA verwijderd LED TL’s met een interne driver worden vaak in het bestaande armatuur
geplaatst, op de plaats van de oude VSA. Deze VSA blijft stroom gebruiken, en eventuele
bestaande condensatoren kunnen voor flikkeringen van de verlichting zorgen. De LED TL
PRO met externe driver die Lumeco in het bestaande armatuur installeert, staat geheel
los van de oude techniek. De oude VSA en de (uitgeharde) bedrading worden verwijderd,
zodat de kwaliteit die toegepast wordt vergelijkbaar is met een nieuw armatuur.
Dimbaar 1-10V/DALI LED TL met een interne driver kan niet worden gedimd aangezien de interne driver niet geschikt is voor dimmen. LED TL PRO met externe driver kan, wanneer
uitgevoerd met 1-10V/DALI driver, worden gedimd. De besparing neemt hierdoor significant toe.
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