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Verlichtingsproef hoogfrequente voorschakelapparatuur 
 
 
1. Inleiding 
 
Op conventionele verlichting valt energie te besparen door aanpassingen uit te voeren aan 
de verlichting zodat deze hoogfrequent wordt. Hierdoor vindt de gasontlading plaats bij een 
hogere frequentie dan de netfrequentie. Om dit te bereiken is een elektronisch 
voorschakelapparaat nodig, dat minder elektriciteit verbruikt dan een conventioneel 
voorschakelapparaat. Er zijn inmiddels diversen typen adapters op de markt. 
 
Om met bovenstaande apparatuur ervaring op te doen bestond bij adviesbureau De Kleijn 
Energy Consulting de behoefte om de apparatuur in een experiment te testen en diverse 
typen te vergelijken met elkaar. In het experiment is gekeken naar energiebesparing, 
verlichtings-sterkte en duurzaamheid. 
 
 
2. Proefopzet 
 
De proef is uitgevoerd in de inpakruimte bij een farmaceutisch bedrijf. Deze ruimte is 
voorzien van een aantal lichtstraten bestaande uit enkele, conventionele verlichtings-
armaturen met 36 W TL-8 buizen. De armaturen zijn voorzien van kunststof bescherm-
kappen. 
 
Eén van de verlichtingsstraten, bestaande uit 11 armaturen met bovengenoemde 
specificaties, is zodanig aangepast dat deze afzonderlijk van de overige lichtstraten aan- en 
uitgeschakeld kan worden. Daarnaast is de verlichtingsstraat voorzien van een kWh-meter. 
In de verlichtingsstraat zijn de volgende 4 typen adapters getest: 
 
1. Save It Easy S02 (met TL-8 buis) 
2. Save It Easy Inline T5  
3. Retrolux T5   
4. Memosave T5 Tronic   
 
Ook de bestaande verlichting is getest met nieuwe buizen en dient als referentie. 
 
De volgende experimenten zijn uitgevoerd: 
 
• Bepalen elektriciteitsverbruik gedurende 24 uur 
• Bepalen verlichtingssterkte op 12 posities onder de verlichtingsstraat, met de overige 

lichtstraten uitgeschakeld. In de ruimte is geen daglichttoetreding mogelijk. 
• Duurproef gedurende minimaal 4 weken, waarbij van elk type 2 exemplaren zijn blijven 

hangen. Eventueel voorkomende problemen zijn genoteerd. 
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3. Resultaten 
 
 
3.1 Elektriciteitsverbruik 
 
 

Type 
 

Verbruik per stuk  
(24 h) 

Opgenomen wattage Besparing 

 kWh 
 

W % 

• Bestaande verlichting 
 

1,27  51 -- 

• Save it Easy S02 
 

0,91 39 24 % 

• Save it Easy Inline T5 
 

0,64 28 45 % 

• Retrolux T5 
 

0,58 27 47 % 

• Memosave T5 Tronic 
 

0,64 28 45 % 

    
 
 
 
3.2 Verlichtingssterkte  
 
 

Type 
 

Gem. verlichtingssterkte Gem. verlichtingssterkte  
t.o.v. bestaand 

 Lux 
 

% 

• Bestaande verlichting 
 

202  -- 

• Save it Easy S02 
 

208 + 3 % 

• Save it Easy Inline T5 
 

185 -9 % 

• Retrolux T5 
 

184 -9 % 

• Memosave T5 Tronic 
 

178 -12 % 
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3.3 Duurproef en algemene bevindingen 
 
Save it Easy S02: 
• 1 TL is stuk gegaan tijdens duurproef; 
• 1 adapter is stuk gegaan tijdens demontage; 
• Lastige montage, beschermkap kan met veel moeite dicht. 
 
Save it Easy Inline T5: 
• Geen problemen tijdens duurproef; 
• Eenvoudig te monteren, past het beste van de geteste typen. 
 
Retrolux T5: 
• 2 adapters waren reeds defect bij montage; 
• Het enige type dat is getest met reflector, gaf een lichtsterktereductie van 9 %. Zonder 

reflector is een grotere lichtsterktereductie te verwachten; 
• Geen problemen tijdens duurproef; 
• Beschermkap kan maar net dicht. 
 
Memosave T5 Tronic: 
• geen problemen tijdens duurproef; 
• past iets minder goed dan Save It Easy Inline T5. 
 
 
4. Conclusies 
 
• Alle typen bereiken minimaal de energiebesparing die opgegeven wordt door de 

leverancier; 
• Bij vervanging van TL-8 buizen door adapters met TL-5 buizen is de grootste gemeten 

lichtsterktereductie 12 %. Hierbij moet opgemerkt worden dat de lichtsterkte gemeten is 
ten opzichte van de conventionele verlichting met nieuwe TL-8 buizen. Bekend is dat bij 
oudere TL-8 buizen de lichtsterkte snel afneemt en het verschil met de TL-5 buizen snel 
kleiner zal worden; 

• De verschillen tussen de geteste adapters zijn gering, met uitzondering van de Save It 
Easy S02, die gebruik maakt van TL-8 buizen waarmee de energiebesparing kleiner is 
dan de andere typen; 

• Niet elk type past even gemakkelijk in bestaande armaturen. Per locatie dient bekeken te 
worden welk type het beste past. Daarnaast zal de prijs bepalend zijn voor de keuze van 
het type voorschakelapparatuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


