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ter introductie 

Zeker al vanaf 1669 (het jaar waarin de stad Amsterdam werd verlicht met 1.800 
exemplaren van de straatlantaarn van Jan van der Heijde) heeft de straatverlichting 
een niet meer weg te denken rol gespeeld in ons maatschappelijke leven. Vanaf 1854, 
het moment dat de Duitse wetenschapper Heinrich Göbel de eerste functionele 
gloeilamp tot branden bracht, verschoof deze relatie naar de elektrische verlichting. 
En, hoewel de ‘uitvinding’ van de gloeilamp lange tijd onterecht werd toegewezen aan 
de Amerikaanse uitvinder Thomas Edison (zijn versie van de gloeilamp brandde pas op 
21 oktober 1879 voor de eerste keer), is het wél aan deze vindingrijke Amerikaan te 
danken dat vanaf 1881 de relatie is ontstaan tussen de (openbare) verlichting en het 
elektriciteitsnet. In dit jaar richtte Edison namelijk de Edison Lamp Company op en 
legde hij, om in ieder huis zijn gloeilamp te kunnen laten branden, het eerste 
elektriciteitsdistributienet aan. In Nederland heet de elektrotechnische infrastructuur 
niet voor niets in de volksmond ‘het lichtnet’. 
 
Vanaf dit moment is de vanzelfsprekende aanwezigheid van de openbare verlichting in 
ons straatbeeld een onaantastbaar gegeven . . . ten minste, tot nu. De wereldwijd om 
zich heen grijpende milieu- en energiecrisis maken het noodzakelijk om eveneens met 
een kritisch oog te gaan kijken naar de verlichting van onze openbare ruimte. In deze 
notitie zijn een aantal van de gangbare energiebesparingsmaatregelen nader 
toegelicht. Het spreekt vanzelf dat het zo zuinig mogelijk omgaan met energie begint 
in het ontwerpproces; een beschrijving hiervan valt echter buiten de reikwijdte van 
deze syllabus. De inhoud dezes richt zich daarom met name op de diverse variaties 
van het dimmen en op de daarbij behorende gevolgen. De syllabus begint echter met 
een overzicht van de geschiedenis en de activiteiten van de Nederlandse regionale 
netbeheerders. 
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1. de netbeheerders 

1.1. het netbeheer in Nederland 

Het beheer van de Nederlandse energienetten is geregeld in de Elektriciteitswet 1998 
en de Gaswet en in de hiervan afgeleide Codes, zoals bijvoorbeeld de Netcode 
Elektriciteit en de Meetcode Elektriciteit. Deze twee wetten luidden een periode van 
grote veranderingen in. Zij maakten het namelijk mogelijk dat consumenten hun eigen 
energieleverancier konden kiezen, om zo de concurrentie tussen de diverse 
leveranciers te bevorderen. Deze keuzevrijheid strekte zich echter niet uit tot de 
aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet, want beide wetten legden het beheer van 
deze netten in handen van de onafhankelijke netbeheerders. De ontwikkelingen binnen 
de energiesector waren echter nog niet voorbij. In 2007 werd de Wet Onafhankelijk 
Netbeheer (WON) van kracht. Deze wet verplichtte de toenmalige geïntegreerde 
energiebedrijven tot een volledige splitsing van hun organisatie in een netwerkbedrijf 
en een energie productie- en leveringsbedrijf. 
 
Aangezien zij monopolisten zijn binnen hun eigen gebied, staan deze netbeheerders 
onder toezicht van de Energiekamer van de Nederlandse mededingingsautoriteit; de 
NMa. Verder brengt hun rol met zich mee dat zij hun activiteiten non-discriminatoir 
moeten uitvoeren. Zij zijn wettelijk verplicht om elke consument, die om een 
aansluiting verzoekt, aan te sluiten op de netten en vervolgens ten behoeve van die 
consument elektriciteit of gas te transporteren. De activiteiten van de netbeheerders 
zijn hierdoor beperkt tot het zogenaamde ‘gereguleerde domein’. Het is hen bij wet 
verboden om bijvoorbeeld energie te leveren of activiteiten uit te voeren in 
concurrentie met andere marktpartijen. 
 

De regionale netbeheerders zijn sinds 1 oktober 2007 georganiseerd binnen hun 
brancheorganisatie; de vereniging Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland voert 
namens hen de dialoog met de overheid en marktpartijen over de wijze waarop de 
netbeheerders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de gas- en 
elektriciteitsmarkt en de realisatie van de transitie naar een duurzame 
energievoorziening. Netbeheer Nederland bespreekt met de toezichthouder NMa hoe 
de gas- en elektriciteitsvoorziening op een maatschappelijk verantwoord en efficiënt 
niveau kan worden onderhouden en uitgebreid. Daarbij staan betrouwbaarheid en 
veiligheid voorop. Daarnaast doet Netbeheer Nederland namens de gezamenlijke 
netbeheerders voorstellen voor aanpassingen van de wettelijk verankerde regelgeving 
voor, onder meer, de structuur van de nettarieven. Netbeheer Nederland stelt ook de 
algemene voorwaarden op voor aansluiting en transport. 
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1.2. de relatie tot de openbare verlichting 

Het transport van elektrische energie speelt zich van oudsher af op verschillende 
spanningsniveaus. Hierbij geldt in z’n algemeenheid de regel : hoe groter de afstand, 
en hoe groter de hoeveelheid energie, des te hoger de spanning. De regionale 
netbeheerder transporteert de energie onder een spanning die varieert tussen de 
10.000 Volt (10kV) en de 50.000 Volt (50kV). De uiteindelijke verdeling van deze 
energie over onder andere huishoudens en lichtmasten gebeurt, bij een spanning van 
230 Volt, via het laagspanningsdistributienet. De basis voor dit net is gelegd ten tijde 
van de gemeentelijke elektriciteitsbedrijven; de G.E.B.’s. De door hen, naar eigen 
inzicht en soms met de nodige creativiteit, aangelegde elektriciteitsnetten waren in 
eerste instantie vooral bedoeld voor het van energie voorzien van diverse, 
bijvoorbeeld in huiskamers of boven de weg aangebrachte lampen. De G.E.B.’s werden 
op een zeker moment samengevoegd tot provinciale energiebedrijven. Als gevolg van 
de oorsprong van de relatie tussen de openbare verlichting en het energienet zijn de 
diverse, met betrekking tot het kunnen functioneren noodzakelijke functies, 
ongemerkt met elkaar verweven gebleven. Het is daarom wellicht verstandig de 
diverse functies individueel te bekijken. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van netbeheerders en gemeenten ten opzichte van 
de aansluitingen voor de openbare verlichting zijn tot uiting gebracht in met name de 
Technische Codes. Het tot voorkort ‘statische karakter’ van de openbare verlichting (’s 
avonds overal op hetzelfde tijdstip aan, en ’s ochtends overal op hetzelfde tijdstip uit) 
heeft er echter voor gezorgd dat deze taken en verantwoordelijkheden tot op heden 
een beetje een ‘sluimerend bestaan’ hebben geleid. Hierin komt echter, als gevolg van  
de toenemende druk om energie te besparen, steeds meer verandering. De behoefte 
op individueel niveau invloed uit te oefenen op het functioneringspatroon van de 
openbare verlichting, leidt dan ook in toenemende mate tot het verzoek van 
gemeenten en provincies aan de netbeheerder om hen in dit proces te faciliteren; een 
verzoek waaraan de netbeheerders wel willen, maar als gevolg van hun wettelijk 
vastgelegde mogelijkheden en beperkingen veelal niet kúnnen voldoen. 
 

aansluiten : Allereerst is het de taak van de netbeheerder de openbare verlichting 
aan te sluiten op het laagspanningsnet. Hierbij wordt overigens géén specifiek 
onderscheid gemaakt tussen lichtmasten en bijvoorbeeld een huisaansluiting. Het is 
een netbeheerder, in beginsel, om ’t even wat er zich achter de gemaakte 
aansluiting afspeelt.  
 
schakelen : Verder zorgt de netbeheerder in voorkomende gevallen voor het 
schakelen van de energievoorziening van de openbare verlichting; de 
aansluitcategorie ‘1x6Ampére geschakeld net’. Aangezien in het verleden vele 
gemeenten het aan- en uitschakelmoment van hun openbare verlichting echter met 
de schakeltijdstippen van de netbeheerder samen lieten vallen, ontstond in de 
wandelgangen de opvatting dat ‘de netbeheerder de openbare verlichting schakelt’. 
Niets is echter minder waar. 
 
De achterliggende gedachte bij het (overdag) onderbreken van de energietoevoer 
naar de verlichtingsinstallatie komt voort uit de relatieve kwetsbaarheid van de 
lichtmasten. Het is, uit het oogpunt van veiligheid, verstandiger hen tijdens hun 
niet functionele periode spanningsloos te laten zijn. Hierdoor wordt, bijvoorbeeld bij 
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het ontstaan van schade, het risico op contact met spanningsvoerende delen 
verkleind. Het aan- en uitschakelen van de energietoevoer creëert een tijdskader 
waarbinnen de lampen in de verlichtingsarmaturen in- en uitgeschakeld en 
anderszins aangestuurd kunnen worden. Als de netbeheerder over zo’n geschakeld 
net beschikt moet deze, gezien de aansluitplicht, op verzoek van de gemeente de 
openbare verlichting hierop aansluiten. De netbeheerder kan echter niet worden 
verplicht om, als een dergelijk net in het betreffende gebied niet aanwezig is, dit 
voor eigen kosten aan te leggen. Het aanbieden van een geschakeld net houdt 
uiteraard wél in dat de netbeheerder zich ten opzichte van de betreffende 
aangeslotenen verplicht, de energievoorziening op een zeker moment daadwerkelijk 
aan- en uit te schakelen. Zowel de Elektriciteitswet als de Codes geven geen 
uitsluitsel over eventuele verplichtingen rond het tijdstip van in- en uitschakelen 
van de energievoorziening. Het moment van schakelen kan daarom door de 
netbeheerder in beginsel zelf worden bepaald.  
 
energiemeting : Hoewel de samenstelling van het elektriciteitsnet in detail 
behoorlijk kan variëren, wordt het energieverbruik van de openbare verlichting in 
beginsel op twee manieren bepaald. Het meest eenvoudig is dit in het geval van 
een geschakeld net. Aangezien de lichtmasten zijn aangesloten op een gedeeltelijk 
gescheiden energiecircuit (de hulpaders) kan de hoeveelheid verbruikte energie op 
eenvoudige wijze met behulp van een elektriciteitsmeter worden bepaald. Anders 
wordt het als de openbare verlichting is aangesloten op de hoofdaders van het net; 
met andere woorden, op het moment dat de energiestroom richting de lichtmasten 
niet meer is gescheiden van die richting de andere aansluitingen op het net. Bij 
dergelijke ‘onbemeten’ aansluitingen zal het verbruik dan ook moeten worden 
berekend.  
 
Heden ten dage is het energieverbruik van de openbare verlichting echter géén 
constante factor meer. Bij de Nederlandse gemeenten wordt de behoefte aan 
individuele, soms op straatniveau geïmplementeerde, dim- en schakelscenario’s 
steeds groter. Het wordt in zo’n situatie complex om het energieverbruik exact vast 
te stellen; het eenvoudigweg berekenen van het product van systeemvermogen 
maal tijd is in dit geval niet meer voldoende. Het is in zo’n geval de 
verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente zelf, om een overzicht aan te 
leveren van de geïnstalleerde vermogens, de dimscenario’s e.d. zodat het 
energieverbruik van hun openbare verlichting op een zo nauwkeurig mogelijke wijze 
kan worden berekend. 

 
Uiteraard zijn de regionale netbeheerders niet ‘doof’ voor de verzoeken vanuit 
gemeenten en provincies. De projectgroep Openbare Verlichting van Netbeheer 
Nederland overlegt hierover op regelmatige basis met de Taskforce Verlichting van het 
Ministerie van I&M. Op basis van de hierdoor verkregen inzichten streven de 
netbeheerders naar het vinden van oplossingen om zo, binnen de hun wettelijk 
toegestane mogelijkheden, de maatschappij op dit gebied zo goed mogelijk te kunnen 
faciliteren. 
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2. dimmen 

2.1. inleiding 

Het dimmen van verlichting kan in z’n algemeenheid worden gedefinieerd als het 
aanpassen van het verlichtingsniveau aan een, op dat moment actuele 
verkeerssituatie. Er zijn diverse manieren denkbaar waarop het verlichtingsniveau kan 
worden gevarieerd. In z’n algemeenheid kunnen deze manieren worden onderscheiden 
in de categorieën optimalisatie en statisch, actief en dynamisch dimmen. De basis 
voor deze indeling is de mate waarop er invloed kan worden uitgeoefend op het 
daadwerkelijke moment van ingrijpen. 
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door de gewenste reacties op 
externe invloeden (weer/verkeer) 

via internet, PLC 
en ter plaatse 

aanwezige 
sensoren 

Het dimmen gebeurt heden ten dage met behulp van sturingselektronica, maar het 
ingrijpen in het van zonsondergang tot zonsopgang continue functioneren van een 
verlichtingsinstallatie is niet iets van de laatste jaren. De eerste uitingen hiervan 
bestonden uit het, na een bepaald tijdstip, gedeeltelijk of geheel uitschakelen van een 
deel van de installatie. 
 

Dit ‘om-en-om’ uitschakelen van de verlichtingsinstallatie hield in dat de helft van het 
aantal lichtpunten, de ‘avondbranders’, na een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld na 22.00 
uur) werd uitgeschakeld. Deze functie werd (en, in sommige gevallen, wordt) óf 
gerealiseerd door middel van een toonfrequent (TF) signaal of door de lichtpunten 
afwisselend aan te sluiten op één van de twee hiertoe in de laagspanningskabel 
geïntegreerde hulpaders. Deze besparingsmethoden zijn echter desastreus voor de 
kwaliteit van de verlichting, en daardoor niet bevorderlijk voor de sociale en de 
verkeersveiligheid veiligheid. 
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2.2. is dimmen zinvol ? 

Vooropgesteld; het is altijd zinvol de hoeveelheid licht af te stemmen op de situatie 
die, en op de omstandigheden waaronder, verlicht moet worden. De OV-beheerder 
baseert zijn of haar ontwerp hierbij op de ‘worst case’ situatie; de situatie waarin de 
verkeersintensiteit het hoogste is. In vroeger dagen was het, in de verkeersluwe 
periodes reduceren van het verlichtingsniveau óf vanuit energetisch standpunt niet 
zinvol óf waren de (lichttechnische) resultaten ronduit discutabel. Het in serie 
schakelen van een tweede voorschakelapparaat leverde bijvoorbeeld wél een 
gereduceerd verlichtingsniveau, maar vrijwel geen energiebesparing op. Het om-en-
om uitschakelen van lichtpunten, of het uitschakelen van een lamp in een tweelamps 
armatuur, leverde daarentegen wél een lager energieverbruik op. Maar de 
verwoestende werking op de verlichtingskwaliteit deed de populariteit van deze 
maatregel bepaald geen goed. 
 
De introductie van de elektronische aansturing heeft veel bijgedragen aan het 
verminderen van deze ongewenste neveneffecten. Het beordelingscriterium dat 
vervolgens z’n intrede deed, was dat van de terugverdientijd. De extra investering in 
dim-apparatuur moest in ieder geval binnen de technische levensduur (en liefst ook 
nog binnen de economische afschrijvingstermijn) van het verlichtingsarmatuur zijn 
terugverdiend. Bovendien kregen sommige OV-beheerders daarnaast eveneens te 
maken met, meestal véél kortere, maximale terugverdientijden die hen vanuit 
bestuurlijk niveau werden opgelegd. 
 
Het is niet eenvoudig een éénduidig beeld van deze terugverdientijden te schetsen. 
Een en ander is immers direct afhankelijk van de mate waarin het verlichtingsniveau 
gereduceerd gaat worden (het dim-scenario) en van de meerkosten van het 
noodzakelijke dimbare voorschakelapparaat, de dimmer zelf en (bij ombouw ter velde) 
van de bijkomende arbeidskosten. Om in deze syllabus toch een impressie te kunnen 
geven van de mogelijke onderlinge verhoudingen, zijn allereerst een aantal aannames 
gedaan. 
 

De, op basis van dit voorbeeld, met behulp van de contante waarde methode 
berekende terugverdientijden verhouden zich als volgt. Om te voorkomen dat dit 
voorbeeld, ondanks alles, een ‘eigen leven’ gaat leiden, is de bijbehorende 
tijdsverdeling weggelaten. 
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De hogedruk natriumlamp lijkt bijvoorbeeld, in dit geval, als minder efficiënt ‘uit de 
test’ te komen. Er mag echter niet vergeten worden dat juist dit lamptype uitstekend 
geschikt is voor het verlichten van met name verkeerswegen. En ook de rentabiliteit 
van de LED-lamp lijkt een wat minder gunstig beeld te laten zien. Hierbij moet echter 
worden gerealiseerd dat dit lamptype op zich al weinig werkelijke energie verbruikt. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het een langere tijd duurt vóórdat de extra 
investeringen door de cumulatieve waarde van de bespaarde hoeveelheid energie is 
gecompenseerd. Maar keuzes voor armaturen en lamptypen worden uiteraard niet 
alleen gebaseerd op dergelijke rentabiliteitsberekeningen alleen. Voorop staat, en 
blijft staan, de mate waarin de weg zódanig kan worden verlicht dat de 
verkeersdeelnemers zich veilig, en met een gevoel van veiligheid, door het nachtelijke 
duister kunnen voortbewegen. 
 

2.3. ROVL 2011 

De in een bepaalde situatie te realiseren verlichtingsklasse wordt, binnen de 
systematiek van de ROVL 2011, bepaald door het binnen een determineertabel 
toekennen van weegfactoren aan bepaalde parameters. De (in dit geval) van 
toepassing zijnde M-verlichtingsklasse kan vervolgens worden bepaald op basis van de 
vergelijking : M(6–score).  
 
Met name de parameter ‘verkeersintensiteit’ kan als maatstaf worden gebruikt voor 
het samenstellen van een dimscenario. In de onderstaande determineertabel voor 
gemotoriseerd verkeer zijn, ten behoeve van het voorbeeld, de overige parameters 
reeds van een weegfactor voorzien. De voorlopige score komt hierdoor uit op 1.  
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Het dimscenario kan vervolgens worden samengesteld door, per uur, de gemeten 
verkeersintensiteit te beoordelen op basis van de verdeling ‘zeer laag’ tot ‘ zeer hoog’. 
Uitgaande van het onderstaande verloop van de verkeersintensiteit volgt uit deze 
benadering het van toepassing zijnde dimscenario. 

N.B. : Deze handelswijze leidt tot een indicatie van de wijze waarop het dimscenario 
in beginsel zou kunnen worden samengesteld. Dit is echter gebaseerd op de algemene 
beoordelingswijze waartoe de ROVL 2011 zich noodgedwongen moet beperken. Het is 
aan de ontwerper om te beoordelen of dit scenario voldoet aan de specifieke situatie 
die hij of zij onder handen heeft, of dat het gezien de situatie ter plaatse, alsnog 
nodig is het scenario aan te passen. 
 

2.4. het dimmen van licht versus energiereductie 

Dimmen is in essentie het reduceren van de lichtstroom van een lamp. De mate 
waarin, als gevolg hiervan, de door het lampsysteem verbruikte hoeveelheid energie 
verminderd is echter afhankelijk van het lamptype en zelfs van het lampvermogen. De 
mate van dimmen van de openbare verlichting is gebaseerd op de mate, waarin het 
verlichtingsniveau op een verantwoorde wijze kan worden teruggebracht. De reductie 
van het energieverbruik houdt hiermee echter géén gelijke tred. Sterker nog; elk 
lamptype, en zelfs elk lampvermogen, reageert hierop op zijn eigen manier. In het 
onderstaande is, voor een aantal gangbare lamptypen en -vermogens, het verband 
tussen het percentage lichtreductie en het percentage verbruiksreductie aangegeven. 
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2.5. uitleg over de categorieën 

2.5.1. optimalisatie 

Dimtechnologie kan worden gebruikt om een ontwerpprobleem te verhelpen, dat bijna 
net zo oud is als de openbare verlichting zelf. Iets waar een ontwerper van 
verlichtingsinstallaties namelijk (bijna) altijd mee te maken krijgt, is dat de lengte van 
de te verlichten weg niet overeenkomt met een veelvoud van de door haar of hem 
uitgerekende (optimale) afstand tussen de lichtmasten. De laatste lichtmast komt bij 
wijze van spreken altijd midden op straat te staan. Dit houdt in dat de masten in zo’n 
geval, noodgedwongen, dichter bij elkaar gezet moeten worden; verder uit elkaar kan 
immers de gelijkmatigheid teveel aantasten. Hierdoor wordt echter een hoger 
verlichtingsniveau (én een hogere gelijkmatigheid, maar da’s niet zo erg) gerealiseerd 
dan eigenlijk noodzakelijk is. Dit ‘overschot aan licht’ kan met behulp van 
dimtechnologie permanent worden ‘weggeregeld’. Op deze wijze kan én de 
hoeveelheid geproduceerd licht worden geoptimaliseerd én het energieverbruik, ook in 
situatie’s waarin ‘echt’ dimmen minder gewenst is, in bepaalde mate worden 
teruggebracht.  
 

‘oude’ situatie geoptimaliseerde situatie 
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2.5.2. statisch dimmen 

Statisch dimmen houdt in dat het verlichtingsniveau gedurende een bepaalde periode 
en volgens een vast scenario wordt verlaagd. Een dimscenario wordt in principe 
slechts begrensd door het tijdstip van in- en uitschakelen van de verlichting. Tussen 
deze twee momenten kan het verlichtingsniveau volgens elk willekeurig patroon 
worden gevarieerd. De mate waarin dit gebeurt wordt afgeleid in het gestelde in de 
Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL) 2011 en houdt hierdoor over het algemeen 
gelijke tred met het verloop van de verkeersintensiteit.  
 

2.5.3. actief dimmen 

Het actief dimmen houdt in, dat de te dimmen lampen vanuit een centraal punt 
worden aangestuurd. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een 
uitgezonden stuursignaal of door gebruik te maken van een in de distributiekabel 
aanwezige hulpader. Gezien vanuit de weggebruiker verschilt het actief dimmen in het 
functioneren van de verlichting in wezen niet van het statisch dimmen. Er wordt nog 
steeds gevarieerd volgens een vast dimscenario dat daarna niet meer wordt beïnvloed 
door externe factoren. Het voordeel ten opzichte van het statisch dimmen is echter 
dat veranderingen in het dimscenario niet meer ter plaatse hoeven te worden 
ingegeven. Met name binnen omvangrijke installaties waar dit scenario met een 
zekere regelmaat wordt gewijzigd heeft de mogelijkheid om het programma vanuit een 
centraal punt aan te kunnen passen de nodige efficiëntievoordelen. Een ander 
bijkomend voordeel is dat een dergelijk systeem eveneens kan worden ingericht om 
de toestand van de verlichtingsinstallatie op afstand te volgen. Het op deze wijze 
kunnen detecteren van bijvoorbeeld defecte lampen maakt het mogelijk om het 
onderhoud van de verlichtingsinstallatie verder te optimaliseren. 
 

2.5.4. dynamisch dimmen 

Onder dynamisch dimmen, wordt verstaan het aanpassen van het verlichtingsniveau 
op basis van externe stimuli; dus zónder dat hieraan een vast patroon ten grondslag 
ligt. Deze methode wordt veelal gebruikt als de behoefte bestaat om op elk gewenst 
moment het verlichtingsniveau aan te kunnen passen. Voorbeelden van toepassingen 
zijn het, bijvoorbeeld bij slechter wordend weer, door middel van een hoger 
verlichtingsniveau borgen van de verkeersveiligheid of, bij calamiteiten, het bieden 
aan de hulpdiensten van een goed overzicht over de situatie.  
 



12

Er zijn ook situaties denkbaar waarin lichtpunten enkel reageren op bijvoorbeeld 
bewegingssensoren. 
 

2.6. samenvatting 
 
De kosten, en vooral de opbrengsten in de vorm van energiebesparing, van een 
gedimde verlichtingsinstallatie hangen sterk af van de samenstelling van de installatie 
en van het gekozen dimscenario. Samengevat hebben de diverse dimmethoden de 
onderstaande consequenties en, op basis van het in deze syllabus beschreven 
voorbeeld, bepaalde besparingspercentages tot gevolg. 
 

voordelen nadelen kosten besparingen 

o
p
ti

m
a
li
sa

ti
e

gemakkelijk te 
realiseren en in te 

stellen 

elke mast moet 
apart worden 

geprogrammeerd 

af fabriek
Dimbaar vsa :  
Є 20/ Є 60 

dimmer : Є 20 
montage ter 

plaatse
inbouw : af 

fabriek + Є 70 

bij 14% 
lichtreductie
PLL 24 : 15% 
PLL 36 : 18% 

st
a
ti

sc
h

d
im

m
e
n gemakkelijk te 

realiseren en in te 
stellen 

elke mast moet 
apart worden 

geprogrammeerd 

af fabriek
Dimbaar vsa :  
Є 20/ Є 60 

dimmer : Є 20 
montage ter 

plaatse
inbouw : af 

fabriek + Є 70 

in dit voorbeeld
PLL 36 : 24% 
PLL 55 : 25% 

SONT 70 : 13% 
SONT 100 : 13% 
CDO 70 : 21% 
CDO 100 : 23% 
LED 62W : 23% 

a
ct

ie
f

d
im

m
e
n

makkelijk 
instelbaar 

kosten van 
infrastructuur en 
regelapparatuur 

hoog, afhankelijk 
van de gewenste 
functionaliteiten 

in dit voorbeeld
hetzelfde als bij 
‘actief dimmen’ 

d
y
n
a
m

is
ch

d
im

m
e
n past zich ‘real 

time’ aan aan de 
omstandigheden 

kosten van 
infrastructuur en 
regelapparatuur 

hoog, afhankelijk 
van de gewenste 
functionaliteiten 

afhankelijk van 
het gebruiks 

scenario 


