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De laatste jaren heeft led een 
enorme groei gemaakt, in zowel 
de techniek als op het gebied 
van verkoop.

In de retailbranche wordt ook 
steeds meer gekozen voor led-
verlichting om zo te besparen 
op het energieverbruik. 

Wellicht staat u ook voor de 
keuze om een juiste investering 
op het gebied van verlichting 
te maken. Het kan dan goed 
zijn om basiskennis te hebben 
van het vakjargon dat gebruikt 
wordt om te voorkomen dat  
appels met peren vergeleken 
worden.

Want welke begrippen 
worden gebruikt als wij het over 
ledverlichting hebben en waar 
letten wij op bij het toepassen 
van ledverlichting in een winkel 
of showroom? 
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Zoals in ieder vakgebied, wordt ook in de 
wereld van verlichting veel gebruik 
gemaakt van diverse termen. 

Hier noemen wij een aantal van de meest  
gebruikte begrippen welke wij later in dit  
document uitgebreider zullen toelichten.

Om te beginnen maken wij onderscheid in de 
lichtbron en het armatuur, welke beide vaak 
worden aangetoond als ‘lamp’.

BEGRIPPEN | VERLICHTING

Watt (W)
Vermogen. Dit geeft 
aan hoeveel energie 
de lichtbron verbruikt.

Lumen (Lm)
Lichtopbrengst: dit  
getal geeft aan  
hoeveel licht de 
lichtbron uitstraalt.

Lux (Lx)
Lichtsterkte: 
hoeveelheidheid licht 
op een oppervlakte.

Kelvin (K)
Kleurtemperatuur: 
het aantal Kelvin laat 
weten welke kleur het 
licht heeft.

Color Rendering 
Index (CRI)
Kleurechtheid: met dit 
gegeven wordt  
getoond hoe  
kleurecht het licht is 
van de lichtbron in 
vergelijking met een 
referentielichtbron.

LICHTBRON:  
het gedeelte 
dat licht 
uitstraalt.

ARMATUUR: 
behuizing om 
de lichtbron



Om een volledig beeld te krijgen en te  
weten hoeveel licht nodig is op een  
bepaalde plek, moet gerekend worden met 
Lux. 

De term Lux geeft namelijk aan hoeveel licht op 
een bepaald oppervlakte terecht komt en wordt 
berekend door het aantal lumen per vierkante 
meter te nemen.

Door de NEN (Nederlands Normanisatie  
Instituut) zijn standaarden opgericht waarbij  
bepaald is hoeveel lux voor een ruimte nodig is. 
Hiermee wordt rekening gehouden met hoeveel 
licht nodig is voor diverse activiteiten. Een aantal 
hiervan staan hiernaast beschreven.

LUX | LUMEN/M2
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Algemene ruimtes
Opslagruimtes
Gangen
Trappen
Sanitaire ruimtes
Kantine
Serviceruimtes

Detailhandel
Showroom
Verkoopruimte

Kantoorruimte
Werkplek aan het raam
Kantoortuin
Vergaderruimte
Tekenkamer

Hotel/Horeca
Receptie 
Keuken
Kamers

Scholen
Leslokalen
Tekenlokalen
Praktijklokalen
Gymnastieklokalen
Kleedkamers

Ziekenhuizen
Wachtkamers
Artsenkamers
Onderzoeksruimtes
Therapieruimtes
Tandarts behandelruimtes

75 Lux
200 Lux
100 Lux
100 Lux
200 Lux
100 Lux

350 Lux
350 Lux

500 Lux
500 Lux
500 Lux
500 Lux

200 Lux
500 Lux
300 Lux

500 Lux
800 Lux
750 Lux
375 Lux
150 Lux

300 Lux
500 Lux
1000 Lux
300 Lux
1000 Lux

Zonlicht
Daglicht, indirect zonlicht
Bewolkte dag 
Erg donkere dag
Lichte schemering
Donkere schemering 
Volle maan

100 000 - 130 000 Lux
10 000 - 20 000 Lux
1000 Lux
100 Lux
10 Lux
1 Lux
0,1 Lux
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Natuurlijk licht



Led is er niet meer alleen in 
koel en koud licht. Steeds  
vaker wordt de warm witte  
variant gebruikt, die de 
kleur van de oude gloeilamp  
(nagenoeg) evenaart.

De temperatuur kleur wordt 
gemeten in Kelvin. Daarnaast 
is het van belang dat de licht-
bron kleurecht is. Dit wordt met  
behulp van CRI vastgesteld.

Verder is het mogelijk om 
met een RGB ledstrip te  
werken. De ledstrip kan alle  
kleuren tonen binnen het 
RGB-spectrum ofwel een 
combinatie van rood, groen 
en blauw. Hiermee kan uw  
specifieke merkkleur benadrukt 
worden.
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Zoals aangegeven wordt de temperatuur 
van de kleur van verlichting gemeten in het 
aantal Kelvin. Dit is gemeten aan de hand 
van een zwarte straler. 

Een volledig zwarte straler absorbeert al het 
licht bij kamertemperatuur. Bij het verho-
gen van de temperatuur wordt minder licht  
opgenomen en meer gereflecteerd.  
Naarmate de temperatuur nog hoger wordt, 
verschuift het licht in het kleurenspectrum naar 
de blauwe kleuren. 

In winkels wordt voornamelijk 3000 en 4000 
Kelvin toegepast. Voor woonhuizen geldt dat 
vaak gebruik wordt gemaakt van 2700 Kelvin of 
lager, vergelijkbaar met de oude gloeilamp.

KELVIN | KLEURTEMPERATUUR
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Deze index geeft aan hoe kleuren worden 
weergegeven door de lichtbron. Hiermee 
wordt het vergeleken met een referentie-
lichtbron. 

De waarde kan varieren tussen de 0 en 100. De 
referentielichtbron is afhankelijk van de kleur-
temperatuur. 

> 5000K : zonlicht
< 5000K : zwarte straler

In totaal worden 8 referentiekleuren  
genomen en verlicht door zowel de lichtbron  
als de referentielichtbron. Om een goede kleur-
echtheid te hebben moet het minstens een 
CRI-waarde van 80 hebben.

CRI | KLEURECHTHEID
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In de verlichting wordt gebruik 
gemaakt van diverse soor-
ten lichtbronnen. Toegepast in  
verschillende armaturen. De een 
vraagt om een E-27 fitting, een 
ander om een GU10 aansluiting 
en in weer een ander armatuur 
is de led geintegreerd etc. Deze 
lichtbronnen hebben allemaal 
een verschillende levensduur. 

De levensduur is ook van  
invloed op de besparing wat 
betreft verlichting. Niet alleen 
het energieverbruik heeft hier  
invloed op, ook het wel of niet 
hoeven vervangen van de  
lichtbronnen. Dat kost immers 
ook geld, zowel de aanschaf als 
de installatie hiervan.
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Hoe lang een lichtbron meegaat, verschilt 
per lichtbron. Dit is afhankelijk van de  
lichttechniek en het soort lichtbron.

Led heeft hierin een flinke slag gemaakt ten  
opzichte van voorgaande lichttechnieken. Dit zal 
de komende jaren door innovatie waarschijnlijk 
nog meer toenemen.

Hiernaast is led als maatstaaf genomen en daar-
mee weergegeven hoeveel lichtbronnen van  
andere lichttechnieken voor dezelfde termijn  
nodig zouden zijn.

LEVENSDUUR | UREN
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Gloeilamp

Halogeen

3.000 uren

LedLed

30.000 uren50.000 uren

MR16

Geïntegreerd

20.000 uren

1.000 uren

Spaarlamp

Led

8.000 uren

E27



Alle diverse soorten lichttech-
nieken hebben een verschil-
lend rendement. Voorheen 
werd dit rendement berekend 
door te bepalen hoeveel van de  
gebruikte stroom wordt omge-
zet in licht en wat verloren gaat 
aan warmte. 

Nu wordt met het rendement  
gekeken naar het aantal Lumen 
per Watt. Dit geeft aan hoeveel 
licht een lichtbron geeft per 
1 Watt. Op deze manier kan 
het meest nauwkeurig worden 
aangegeven hoeveelheid licht  
verwacht kan worden ten op-
zichte van het stroomverbruik. 
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Met behulp van de term wattage wordt het 
vermogen van de lichtbron uitgedrukt. Het 
geeft aan hoeveel energie een lichtbron 
verbruikt. 

Door nieuwe lichttechnieken is een grote slag 
geslagen in besparing van energie. Met het  
wattage is het dan niet meer mogelijk om de 
lichtopbrengst te bepalen, aangezien hier per 
lichttechniek grote verschillen in zitten. 

Voorbeeld: een huidige E27 ledlamp van  
4.5W geeft dezelfde hoeveelheid licht als een 
gloeilamp van 50W.

WATT | VERMOGEN
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Met recht wordt nu gesproken over  
Lumen als we het over de hoeveelheid licht  
hebben. Waarom?

Deze term geeft aan hoeveel licht een lichtbron 
in totaal geeft. Hier wordt niet rekening gehou-
den met de richting van of het oppervlakte waar 
het licht terecht komt.

Met deze bepaling van aantal lumen wordt reke-
ning gehouden met het menselijk oog. Mensen 
kunnen namelijk sommige kleuren beter zien 
dan andere kleuren. 

Wij zijn het meest gevoelig voor groen-geel 
(golflengte 550nm) en bijvoorbeeld nauwe-
lijks voor ultraviolet (<450nm) en infrarood 
(700nm). Bij eenzelfde vermogen (Watt) met een  
verschillende kleurtemperatuur (Kelvin) kan het  
aantal lumen flink verschillen, doordat de kleuren  
anders worden waargenomen door ons oog.

LUMEN | LICHTSTROOM
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Het aanschaffen van ledver-
lichting betekent een flinke  
investering. Al daalt de prijs, het 
blijft duurder in aanschaf dan 
halogeen. Echter is halogeen 
per 1 september 2016 verboden 
om nog te produceren.

Led heeft daarnaast diverse  
eigenschappen welke ervoor 
zorgen dat binnen een aantal 
jaar de investering is terug te 
verdienen met daarnaast een 
aanvullende besparing, aange-
zien het (veel) langer mee gaat.

Dit alles heeft onder andere 
te maken met de levensduur 
en het energieverbruik van de  
lichtbron.
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Om met cijfers aan te kunnen tonen dat 
ledverlichting over het geheel beter uit de 
bus komt dan andere (oudere) ledtechnie-
ken, wordt op deze pagina een voorbeeld 
getoond.

In de retail wordt tegenwoordig veel gebruikt 
van railverlichting. Daarom hebben wij in de  
vergelijking een railspot (3000K) gebruikt in  
diverse, veel gebruikte technieken in de retail:  
gasontlading, halogeen en led. 

De lichtopbrengst in deze vergelijking komt niet 
met elkaar overeen. Een exacte vergelijking  
tussen  halogeen en gasontlading is lastig tot niet te  
maken, aangezien de mogelijkheden in lichtop-
brengst hierin ver uit elkaar ligt. Led heeft op dit 
gebied meer mogelijkheden. 

Verder is te zien dat op sommige gebieden de 
gasontlading en halogeen de voorkeur kunnen 
hebben, maar dat over het geheel de ledspot 
de beste resultaten heeft.

BESPARING | VERGELIJKING
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Verbruik
Watt

Lichtopbrengst
Lumen

Levensduur
Uren

Kleurechtheid
CRI

Aankoopprijs  
excl. BTW

Totaalbedrag 
50.000 uren
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Deze cijfers moeten als voorbeelden worden gezien, aangezien door innovatie cijfers veranderen. 
Deze getallen zijn overgenomen van webshops van diverse leveranciers.
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3300

12000

> 82

€ 184,-

€ 766,67

50

870

5000

100

€ 29,59

€ 295,90

17

2000

50000

> 97

€ 176,-

€ 176,-
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