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Kenniscafe Armaturen 

Onderzoeks- en meetresultaten van armaturen 
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Even voorstellen 

 

 

Rob van Heur ( rob.vanheur@laborelec.com ) 

LABORELEC 

Onderzoek & adviescentrum 
 

 

 

 

 

 

 NSVV LED Commissie 

 NSVV OVL Commissie 

 

 

ISO 17025 accredited Laboratory 
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Meetresultaten veroudering armaturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoe zit het nu echt met de veroudering?   

  En wat kunnen we daar praktisch mee?  
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Zegt de ene LED tegen de andere…. 
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Duurproeven armaturen 

 Laborelec duurproeven op LED armaturen sinds 

2009 (1e generatie toestellen) 

Meetmomenten 
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Duurproeven armaturen 

Laborelec duurproeven op LED armaturen sinds 2009 

Extrapolatie naar 60.000h  

(1e generatie toestellen) 
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Oorzaken degradatie 

Chemische degradatie van de LED en lenzen 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

1 maand  

stilstand 

Chemisch proces is omkeerbaar wanneer 

toestel uitgeschakeld is 
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Oorzaken degradatie 

Slechte thermische verbinding (Pasta) 
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Oorzaken degradatie 

Vervuiling optisch systeem 
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Oorzaken degradatie 

Vervuiling optisch systeem 

90-270° 

Weinig variatie 

20-200° 

-20% max 
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Praktische adviezen 

 Reinigen armaturen?  Hou er rekening mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij twijfel? Monitoren! 
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Praktische adviezen 

 Levensduur 

Voorbeeld: 60.000 L70 F10  

 

• 60.000 uur komt overeen met 15 jaar 

 

• Het is niet realistisch om dit te monitoren of afspraken vast te leggen in 
een aanbesteding 

 

• Maak performance afspraken  

 over een kortere periode 
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Praktische adviezen 

Voorbeeld 1: bestekseis lumenbehoud: 

 De lichtstroom van het toestel moet minimum 90% van de initiële waarde 
bedragen, na 25 %van de levensduur, met een maximum van 6 000 h 
(Lumen Maintenance code 9 van IEC/PAS 62717 en 62722 2-1) 

 

    

      

 

     Met andere woorden:  

     is de lichtstroom na 6 000h meer dan 
    10% afgenomen dan wordt er niet voldaan 
    aan het bestek.  Actie! 
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Tot slot: Begin bij het begin 

Zorg dat de initiële gegeven correct zijn! 

 Vraag naar een lichttechnisch meetrapport van een daartoe aangewezen 
instantie. (ISO17025 geaccrediteerd laboratorium) 

 

– Opgenomen vermogen (W) 

– Lichtstroom (lm) 

– Kleurtemperatuur en kleurweergave 

– Efficiëntie (lm/W) 

– I-tabel 

Controlerende instantie   
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Services & Coaching 

From R&D tot operational assistance 

 

 Lighting studies & Simulations 

 

 Evaluation of offers 

 

 Evaluation of lighting plans 

 

 Roadmaps & concept development 

 

 Courses / awareness trainings 

 

 Procuring specifications & assistance 

 

Independent from any manufacture.  ‘Don’t ask the bakery how the bread tastes’   

 

 



Laborelec Belgium  
Rodestraat 125 
1630 Linkebeek  
Belgium   
T. +32 2 382 02 11  
F. +32 2 382 02 41  
RPR/RPM Brussels 0400.902.582  
BTW/TVA BE 0400 902 582 
www.laborelec.com 
info@laborelec.com 

Laborelec The Netherlands 
Amerikalaan 35 
6199 AE 
Maastricht-Airport 
The Netherlands 
T. +31 63 88 26 022 

                                        © LABORELEC 

Laborelec Germany 
Brombergerstrasse 39-41,  
42281 Wuppertal 
Germany 
T. +49 202 250 27 13 
F. +49 202 250 27 15 
 

From innovation to operational assistance in energy 
Laborelec is a leading research and services centre in energy 
processes and energy use, with almost fifty years of experience. 
We are part of the Research and Innovation Division of the GDF 
SUEZ Group, a world leader in the energy sector. 
 

FIVE REASONS FOR YOU TO CHOOSE LABORELEC 

 One-stop shopping for your energy related services 
 More than 45 years of experience 
 Increased profitability of your installations 
 Independent and confidential advice 
 Recognized and certified laboratory 


