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Energie efficiëntie en duurzaamheid in binnenverlichting

Energieaspecten

Duurzaamheidsaspecten

De toekomst



Energieaspecten:
Elektriciteitskosten

Lichtefficiëntie: de lm/W-verhouding; de lichtverdeling-
efficiëntie.

Lichtstroom per 'lichtpunt’ 
Voorbeelden kantoor en industrie

Evolutie NBN EN 124646-1 500lux ...1000lux :



Elektriciteitskosten.

Min: 0,06€ (industrie (Noorwegen) Noorwegen: water dat van de berg stroomt

Max: 0,16€ Industrie (Duitsland) 267%

Bron: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-household_consumers

trend: goedkopere elektriciteit? ... belastingen (30%)! 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-household_consumers


Industrie: * 21.000lm; 126W; 167 lm/W; UGR17.4/22.1 (4H 8H) 
* 10.500lm; 57W; 184lm/W; UGR 15.0/19.7 (4H 8H)

smart lighting

stupid lighting?



Industrie: * 21.000lm; 126W; 167 lm/W; UGR17.4/22.1 (4H 8H) 
* 10.500lm; 57W; 184lm/W; UGR 15.0/19.7 (4H 8H)

slimme verlichting

stomme verlichting?



Kantoren: 145lm/W → 168 lm/W
UGR 16 ?? UGR19? →Uniformiteit!

UGR 16 UGR19



Industrie: 
Doorlopende lijnen 182 lm/W

IP66: 163lm/W



NBN EN 12464-1 °2021
500lx → 750 lux met management systeem!
500 lux: 1990: proefpersonen: studenten met ogen van 25 jaar... 2020: personen > 55 jaar
Verschillende redenen om "de sprong te wagen" →



Analyselevenscyclusbeoordeling

De mensen willen zoveel mogelijk weten over de "wieg-tot-graf"-impact van een product op de 
beschikbare grondstoffen, op de beschikbare energiebronnen, op de mogelijkheden van 
"reïntegratie" in de natuur of in een industrieel proces. 

Er is wishfull thinking, er is echte wetenschap.

Een wiskundige en enigszins filosofische benadering...

Denk, analyseer... maar beslis.

Maart 2021 
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Levenscyclusanalyse van Repro-light
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TRILUX/ITZ 

Presentatie over het LpS: Geleid professioneel symposium. www.led-professional-

symposium.com

http://www.led-professional-symposium.com/


REPRO-licht: Europees REsearch PROJECT: 
Ondersteuning van de Europese 
verlichtingsindustrie bij haar streven naar 
een duurzamere en "concurrerendere" 
toekomst

Belangrijkste O&O-activiteiten:

* Duurzaamheid en circulaire economie

* Modulaire armatuurconstructie

* Intelligent productieschema

Het Repro-light project en consortium

RE-BRUIKBARE EN HERCONFIGUREERBARE ONDERDELEN VOOR DUURZAME, OP LED GEBASEERDE VERLICHTINGSSYSTEMEN



Levenscyclusanalyse (LCA): kwantificering van 
de milieueffecten van een product gedurende 
zijn gehele levenscyclus.

Milieutechnische levenscyclusanalyse

metalen

kunststoffen

bekabeling MLED

elektronische apparatuur: "ALED"

E-Line LED (°2018:) 

Toegekende macht 53 W

Lichtstroom 8.300 lm

Efficiëntie 157 lm/W

Levenslang L80 70.000 h



...Formules waarmee we dingen grafisch kunnen voorstellen om voorspellingen beter te 
begrijpen, om ze zichtbaar te maken.

- De degradatie van de LED-flux leidt tot minder lichtenergie.

- ADP-elementen: "niet-biologische" elementen met een waarschijnlijkheid van uitputting.

- de vraag naar primaire energie,

• De " inputs" zijn verbruikte middelen {elements ADP, PEDs} die lineair met de tijd evolueren

𝐴𝐷𝑃 𝑡 = 𝐴𝐷𝑃0 +𝑚𝐴𝐷𝑃 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡 𝑃𝐸𝐷 𝑡 = 𝑃𝐸𝐷0 +𝑚𝑃𝐸𝐷 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡

Energie-efficiëntie en materiaal-efficiëntie... een beetje wiskunde'

Materiaal efficiëntie

𝜂𝐴𝐷𝑃 𝑡 =
𝑄∞ ⋅ 1 − exp −𝛼 𝑡

𝐴𝐷𝑃0 +𝑚𝐴𝐷𝑃 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡

Energie-efficiëntie

𝜂𝑃𝐸𝐷 𝑡 =
𝑄∞ ⋅ 1 − exp −𝛼 𝑡

𝑃𝐸𝐷0 +𝑚𝑃𝐸𝐷 ⋅ 𝑃𝑒𝑙 ⋅ 𝑡



Beide rendementen hebben een maximum, maar op verschillende tijdstippen:

De derde curve, kostenefficiëntie omvat de (fabricage)kosten van de armatuur, installatie, elektriciteit tegen 18 

ct / kWh.

→3 optima:

→PED: Energy deployment

→ADP: Material deployment

→Cost efficiency

→Bureau:

→103000h: 41,2 jaar

→18000 h: kantoor: 7,2 jaar

→295000h: 118 jaar..

Energie-, materiaal- en kostenefficiëntie

𝑳𝟗𝟒 = 𝟏𝟖 𝟎𝟎𝟎 h 𝑳𝟕𝟐 = 𝟏𝟎𝟑 𝟎𝟎𝟎 h 𝑳𝟑𝟗 = 𝟐𝟗𝟓 𝟎𝟎𝟎 h



Hoe zit het met "we hebben hernieuwbare 
elektriciteit?

Als energie hernieuwbaar is, zijn alleen materiële hulpbronnen van belang:
• Evenwicht tussen ADP-elementen voor verlichtingsproductie en ADP-elementen voor

productie van hernieuwbare energie
Voorbeeld van fotovoltaïsche panelen: dezelfde materialen als voor LED's worden verbruikt

• de optimale levensduur hangt af van de netmix: 
o Zuiver fotovoltaïsche 𝑳𝟕𝟖 = 𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎 h
o Zuiver wind               𝑳𝟓𝟎 = 𝟐𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎 h
o Noorwegen Grid 𝑳𝟐𝟐 = 𝟒𝟕𝟎 𝟎𝟎𝟎 h
o IJsland Netwerk 𝑳𝟏𝟔 = 𝟓𝟖𝟎 𝟎𝟎𝟎 h



Leidt naar " basic products":

gestandaardiseerd ontwerp ("uitzicht van de armatuur") om een lange
beschikbaarheid van vergelijkbare producten te garanderen

Beschikbaarheid op lange termijn", modulair opgebouwd (interne 
modulariteit), met behoud van de externe compatibiliteit (interface, 
ontwerp) met vorige versies: " de downlight", " de lichtlijn", " de LED tegel" 
in plaats van verschillende ontwerpen.

Design van de toekomstige armatuur - TRILUX voorstel Doorlopende 
lijn

Elektromechanische compatibiliteit 
maar verschillend armatuurfront 

LED electr. 
app.

M LED 

optis

lichaam
bekabeli

ng

gebruiker



PRAGMATISCHE AANPAK REPARATIE - ONDERHOUD 
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Reparatie van niet verwisselbare of verwisselbare LED modules

Verwachte uitval vóór het einde van de levensduur (gegevens na
verkoopanalyse)

• 1% defecte armaturen: 
¾% defecte LED-drivers, 
¼% defecte MLED (LED-modules) 

Praktijk scenario:

• Industriële hal met 369 armaturen 1%: 4 zullen defect zijn

Resultaat: 

• Bespreking ADP's zeer zeer kleine verschillen In dit scenario, klein
negatief effect negatief effect!
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*Bron: Davis et al 2017 - Systeembetrouwbaarheidsmodel voor SSL-armaturen

MLED niet verwisselbaar Verwisselbare MLED

3 LED-drivers vervangen 3 LED-drivers vervangen

1 armatuur vervangen 1 MLED vervangen 

speciale connectoren

connec-

tors

- – 31 %

+ 0,4 %

totaal:

+ 0,15 %



Wat is er precies aan de hand?

• Van de 400 armaturen zullen er naar verwachting slechts 
4 defect zijn, waarvan 1 met defecte LED-modules

• Zijn de kleine toevoegingen van extra materiaal - extra 
ADP - voor de 400 armaturen gerechtvaardigd om het te 
kunnen gebruiken voor één enkele defecte armatuur?

• ... Een verschil in perceptie tussen massaproductie en 
enkelvoudige productie.

PRAGMATISCHE AANPAK MLED's voor reparatie



Levenscyclusanalyse

VRAGEN?


