led en lep
inzoomen op nieuwe lichttechniek

Led betekent light emitting diode, dat is bekend. Maar wat is LEP? LEP
betekent Light Emitting Plasma, een recent ontwikkelde piepkleine
en zeer krachtige lichtbron. De lichttechnische details van beide
lampen worden in dit artikel beschreven.
Johan Smits

De gevel van de Domtoren wordt verlicht met remote fosforledlampen. (Bron: Proliad)

De led is momenteel de meest actuele lichtbron.
Iedereen die projectmatig of privé iets met licht
doet, kan er niet meer omheen. We worden dagelijks overspoeld met ledlampen die vaak niet
voldoen aan een bepaalde kwaliteit, zoals die
van de gloei- en halogeenlamp. Want er is nog
steeds geen beter en mooier licht dan licht dat
wordt uitgestraald door gloeiend metaal, zoals
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de zon, gloei- of halogeenlamp dat doen. Helaas
dreigen deze lampen geruisloos uit te sterven
terwijl ledlampen met een overdreven gejubel
werden binnengehaald. Een voorbeeld daarvan
is dat zelfs bestaande verlichtingsnormen en
richtlijnen worden aangepast om de zwakke kanten van de ledlamp te verdoezelen. De werkelijkheid is dat we niet meer om de ledlamp heen

kunnen. Daarom doen we er goed aan om maar
eens persoonlijk kennis te maken. Als we de
sterke en zwakke kanten van de ledlamp leren
kennen, kunnen we er ons voordeel mee doen.

Dimregeling
Een ledlamp brandt direct na inschakeling. Wanneer een ledlamp door de juiste fabrikant wordt
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verlichting

geleverd, is hij uiterst efficiënt. Hij heeft een vele
malen langere levensduur dan conventionele
lichtbronnen: 30.000 tot 50.000 uur tegen 1.000
tot 15.000 uur.
Tenminste, als een andere schakel in de keten het
niet begeeft. Een zwakke soldeerverbinding (driver), slecht contact of losgeraakte draad kan de
stroomkring zomaar onderbreken. Dan is de ledlamp niet stuk, maar wel uit. Zolang een ledlamp
in bedrijf is, mag hij volgens de L70-regel 30 procent minder licht geven, voordat hij dient te worden vervangen (L staat hier voor Lifetime). Maar
daar moet bij het ontwerpen en installeren wel
rekening mee worden gehouden. Om bij nieuwwaarde niet te veel licht (en stroomkosten) en na
jaren niet te weinig licht op tafel te hebben, kan
een (automatische) dimregeling de oplossing
bieden.

Techniek
Het is echter goed om te weten dat het niet alleen om de ledlamp zelf gaat. Ook de techniek
erachter bepaalt de efficiëntie. Denk hierbij aan
de juiste (aantallen) drivers en aansturing. Maar
ook toepassing van de meest optimale reflectoren en/of lenzen horen hierbij. Ook het thermisch
ontwerp is van groot belang, een doordachte
temperatuurhuishouding is cruciaal om een
maximale levensduur en lichtopbrengst te bereiken. Retrofit is een verzamelnaam voor spaar- of
ledlampen die gloei- en halogeenlampen kunnen
vervangen. Veel mensen gaan er direct vanuit dat
retrofit-ledlampen een stuk duurzamer zijn dan
conventionele lichtbronnen.
Vaak is dat niet zo, daarom is het belangrijk om
goed te worden geïnformeerd over de werkelijke
lichtopbrengst, kleureigenschappen en de mogelijkheden en beperkingen bij het schakelen en
dimmen voordat er tot aankoop wordt overgegaan. Want een in eerste instantie ogenschijnlijke
duurzame aankoop kan wel eens duurder zijn
dan het behouden van de huidige verlichting.

Specifieke lichtstroom
De lichtopbrengst van een lamp per 1 watt noemt
men de specifieke lichtstroom. Deze wordt uitgedrukt in lumen per watt, afgekort: lm/W. De specifieke lichtstroom van ledlampen neemt nog
steeds elk jaar toe. Vandaag laten ze in lichtopbrengst halogeen-, gloei- en compacte fluorescentielampen ver achter zich.
In energieverbruik en efficiëntie streven sommige
ledarmaturen de meest efficiënte fluorescentieoplossingen nu zelfs voorbij. Koelwitte ledlampen
met een kleurtemperatuur van 5.000 Kelvin (of
hoger) halen vandaag soms al meer dan 160
lm/W.
Ledlampen met een warmere lichtkleur (dus een
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Overzicht levensduur en lichtopbrengst.

Een emitter gekoppeld aan een leplamp.

lagere kleurtemperatuur, tussen 2.700 tot 4.000
Kelvin) hebben doorgaans een lagere efficiëntie.
Juist dit zijn de lampen die wij in Noord-Europa
het meest gebruiken voor verlichtingstoepassingen. In deze lagere kleurtemperaturen zijn medio
2013 ledlampen met specifieke lichtstromen van
120 lm/W en meer voor projecten leverbaar. De
kwaliteit van ledlampen die in winkels en bouwmarkten te koop zijn, is doorgaans minder dan
lampen die projectmatig worden toegepast. Algemeen verwacht men evenwel een limiet bij
180/200 lm/W voor warme kleuren.
Let op: ledlampen met een lagere kleurtemperatuur (dus warm wit of lux wit) hebben doorgaans
een betere kleurweergave dan ledlampen met
een zeer hoge kleurtemperatuur (koud wit).

binning
Ledlampen zijn meestal opgebouwd uit een configuratie of cluster van ledjes. Anders dan bij
andere lampen kan de kwaliteit van elk ledje tijdens de productie niet worden gecorrigeerd. De
lichtopbrengst en het kleurpunt van de leds kan
onderling duidelijk verschillen. Daarom worden
ledlampen na productie gesorteerd, dat noemt
men ‘binning’. De criteria zijn:
• Colourbinning, het sorteren volgens kleurcoördinaten (x,y) gecentreerd rond individuele
kleurtemperaturen;
• Fluxbinning, het sorteren volgens lichtopbrengst: lichtstroom, gemeten in lm;
• Voltagebinning, het sorteren volgens de voorwaartse spanning, gemeten in volt.
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De met metaalgas gevulde ballon heeft geen elektrodes.

Remote fosforleds zijn stabieler en comfortabeler. Ze worden veel toegepast in interieurverlichting, maar ook in straatlantaarns.

De tolerantie of binning wordt aangegeven met
een bincode voor de lichtopbrengst (groepscode
helderheid) en voor het kleurpunt (regio kleurcode). Door het selecteren van een bepaalde
‘kleurbin’ wordt een constante lichtkwaliteit van
de verschillende ledlampen gegarandeerd. Ledlampen van dezelfde bin hebben dus eenzelfde
waargenomen kleur. Verschillen in kleurbins vallen bijvoorbeeld sterk op bij gelijkmatige uitlichting van een egale wand. Er is een steeds betere
controle van kleur en dus zijn er nauwere kleurbinnings, waardoor sommige fabrikanten nog
maar één bin aanbieden.

Ledlampen kunnen op efficiënte wijze over een
breed bereik worden gedimd: van nét geen 0 tot
100 procent. Ook kunnen ledlampen dynamisch
worden aangestuurd op basis van gestandaardiseerde dimmethoden. De dimverliezen bij ledlampen in de lagere dimbereiken zijn vergelijkbaar
met de dimverliezen bij fluorescentielampen met
de modernste dimballasten. Bij volledig dimmen
bedraagt het residuele opgenomen vermogen
(van de dimapparatuur) nog 10 procent van het
nominaal opgenomen vermogen. Evenals bij fluorescentie-, compact- en spaarlampen wijzigde
de kleurtemperatuur door het dimmen nauwelijks. Anders dan bij gloei- en halogeenlampen
wordt de lichtkleur niet warmer en ‘gezelliger’.

del te plaatsen. Wit licht bevat alle spectrumkleuren, zodat het filter de meeste kleuren blokkeert
(absorbeert) en één kleur doorlaat. Het geabsorbeerde licht is verlies en dat is inefficiënt.
Ledlampen kunnen echter zo worden gemaakt
dat ze oorspronkelijk één kleur licht produceren.
Wanneer we zo’n rode, groene en blauwe led
(kortweg rgb) bij elkaar zetten, kunnen we door
wisselende dimstanden van de drie leds alle kleuren van de regenboog maken. Een nadeel hiervan
is dat er gekleurde schaduwen kunnen ontstaan.
Daarom zijn de remote fosforledlampen ontwikkeld. Remote fosfor is de roepnaam geworden
voor alle leds met tussenruimte tussen de cluster
blauwe ‘ruwe’ ledjes en een plaatje met roodgroene fosforcoating (met ‘ruwe’ wordt bedoeld
dat de led oorspronkelijk onbewerkt licht produceert). De afstand is beter voor de warmtehuishouding, voor de menging van het ‘ruwe’ B-ledlicht en heeft een beter kleurbehoud. Het (warm)
witte licht van een remote fosforledlamp ontstaat
dus uit blauw licht van de led zelf, plus rood en
groen licht door omzetting in de coating. Bij deze
lampen zijn de lichtpuntjes van de ledlampen niet
meer te zien. Kortom, een remote fosforled is
stabieler en comfortabeler. Het wordt heel veel
toegepast bij interieurverlichting, maar ook in
straatlantaarns. Zelfs de buitengevel van de
Domtoren in Utrecht is met remote fosforledlampen verlicht.

remote fosfor

Kleurwaardering

Gekleurd licht werd tot voor kort bijna altijd gemaakt door een kleurfilter in een witte lichtbun-

De kleurwaardering wordt al jarenlang aangegeven met de kleurweergave-index. Los daarvan

Ledlampen en dimmen
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kennen we de kleurtemperatuur met de eenheid
Kelvin, die aangeeft hoe warm of koud een kleur
toont. De kleurweergave-index is een getal tussen 1 en 100 dat de kwaliteit van de kleursamenstelling in een getal uitdrukt. Deze kleurwaardering, aangeduid met Ra of CRI, is vastgesteld op
basis van acht testkleuren. Inmiddels is dit palet
uitgebreid tot vijftien testkleuren. De uitbreiding
bevat de primaire kleuren en huidkleuren. Men
onderscheidt deze in de regel met Ra8 of Ra15.
De laatste jaren is daar een nieuwe benadering
bijgekomen, die ontwikkeld is door David Lewis
MacAdam. Hij was een Amerikaans natuurkundige en kleurwetenschapper die een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan de kleurwetenschap
en -technologie. Hij onderzocht welke kleurafwijkingen (vanaf een vast kleurpunt) voor het menselijk oog acceptabel zijn, omdat ze niet opvallen.
Daarbij werd duidelijk dat kleurafwijkingen in de

Rechts is halogeen en links led (Xicato Artist Series).

verlichting

de kleurweergave presenteert volgens MacAdam, terwijl de kleurweergave-index Ra die
verwachting niet wekt. Het licht van deze nieuwste ledlampen is echter niet of nauwelijks te onderscheiden van halogeenlampen.

LEP: Light Emitting Plasma

Elk kleurpunt in een ellips is niet te onderscheiden van die
op de stip.

ene asrichting acceptabeler zijn dan loodrecht
daarop. Zo ontstonden de zogenaamde MacAdam-ellipsen. Zo’n ellips is een gebied in het
CIE-diagram die alle kleuren omvat die het menselijk oog niet kan onderscheiden van de kleur in
het centrum van die ellips. De grootte van de ellips is afhankelijk van het kleurgebied. Op de afbeelding is een willekeurig aantal ellipsen afgebeeld in de CIE-driehoek. De CIE-driehoek is de
standaard waarin alle kleuren van de regenboog
worden afgebeeld. Ledfabrikanten gebruiken de
maat Standard Deviation Colour Matching (SDCM), waarbij 1 SDCM overeenkomt met 1 MacAdam-ellips. Het cijfer 1 of hoger staat voor een
afwijking van circa 30 Kelvin.
Enkele fabrikanten van ledlampen en ledarmaturen zijn vergevorderd in het benutten van deze
nieuwe ontdekkingen. Xicato bijvoorbeeld heeft
een aantal lampen ontwikkeld dat een zeer goe-

Light Emitting Plasma is een totaal ander product
dan wat wij kennen als plasma-tv-schermen. Leplampen zijn zeer kleine lichtbronnen met een
extreem grote lichtopbrengst. Leplichtbronnen
maken een licht uitstralend plasma door een radiofrequente (rf) energiekoppeling in een lamp.
Dit vindt plaats zonder elektrodes of andere contacten die door het glas steken. De radiofrequente energie wordt gemaakt en versterkt door een
circuit dat wordt aangestuurd door een vermogensversterker, een soort voorschakelapparaat.
Het systeem bevat een eenvoudige omvormer
230-240V en een rf-coupler die het hoogfrequente veld voedt. De volgende drie stappen geven
een idee van de lichtopwekking:
• Stap 1: Rust. Een radiofrequente kring wordt
gemaakt door een signaalversterker aan te
sluiten op een (bij Luxim) keramische resonantieholte: de ‘puck’. In het midden van de puck
zit een verzegelde kwartslamp (materialen
zoals bij metalhalide lampen).
• Stap 2: Opstarten. De puck creëert een staande
golf. Dit elektrisch veld is het sterkst in het
midden van de bol waarin de gassen worden
geïoniseerd (paarse gloed).
• Stap 3: Branden. op zijn beurt verhit en verdampt het geïoniseerde gas de metalhalide

vulling, die een helder stralende plasmakolom
(blauw naar helder wit licht) maakt. Deze plasmakolom is gecentreerd in de kwartsbol en
straalt zeer efficiënt licht uit. In de achterzijde
van de lamp, wordt (bij Luxim) een weerspiegelend poeder aangebracht om bijna alle licht
in de voorwaartse richting te sturen.
Voordelen in vergelijking met metaalhalogeenlampen zijn:
• geen elektroden – lange levensduur;
• stabiele werking;
• geen boogflikkering elektroden;
• geen zwarting kwartsglas (wolfraam sputter);
• dimfunctie verlengt de levensduur;
• geen glas-metaalverbindingen.
Lichttechnische voordelen zijn:
• korte start en herstarttijd;
• directe straling;
• goede lichtcontrole;
• zeer hoge lichtstroom;
• hogere efficiëntie armatuur;
• compacte bouw.
Led en lep zijn de nieuwe energie-efficiënte ‘long
life’-technologieën. Led is ideaal voor kleine lichtvermogens zoals die worden gebruikt in scholen,
kantoren en winkels. Lep is ideaal voor high baytoepassingen zoals vides, hallen, gevelaanlichting, pleinen en terreinen.
Johan G. Smits is lichtspecialist bij
Lichtconsult.nl.

Drie stappen tonen het proces van lichtverwekking bij een leplamp.
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