
In Nederland zijn anno 2015 meer dan 56.500 bedrijven geves-
tigd met een industriële functie (CBS, 2014). Deze bedrijven maken 
vaak gebruik van een of meer fabriekshallen. Veel van deze hal-
len zijn nog voorzien van een conventioneel, ofwel niet-energie-
zuinig verlichtingssysteem. Het doel van het onderzoek was om 
de mogelijkheden te beoordelen van een ledverlichtingsinstallatie 
in industriële fabriekshallen door deze te toetsen aan een con-
ventionele verlichtingsinstallatie door de kwalitatieve- en � nan-
ciële e� ecten te vergelijken.
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De vele tienduizenden bedrijven in Nederland met een industriële functie maken vaak nog 
gebruik van niet-energiezuinige verlichtingssystemen in hun fabriekshallen. Deze verlichting 
brandt op werkdagen minimaal acht uur en tijdens drieploegendiensten tot wel 24 uur per dag 
en zeven dagen in de week. Dit zorgt uiteindelijk voor een hoog energiegebruik. 
Duurzaamheid en innovatie staan gelukkig hoog op de agenda. Vandaar dit case-onderzoek 
naar de relatie verlichtingssystemen en fabriekshallen, met aandacht voor de besparingsmoge-
lijkheden in een bestaande situatie.
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Kobato

Om onze doelstelling te bereiken is in dit onderzoek 
gebruikgemaakt van een specifi eke case in Oot-
marsum, namelijk de fabriekshal van Kobato. Deze 
organisatie is gespecialiseerd in het aanbrengen van 
slijtvaste coatings op voornamelijk metalen waarbij 
een goed en betrouwbaar verlichtingssysteem, zoals 
voor veel bedrijven, onmisbaar is. De fabriekshal wordt 
gebruikt voor de opslag van materialen en producten, 
en het verrichten van grof constructiewerk. In veel 
fabriekshallen, zo ook in de fabriekshal van Kobato, 
wordt gebruikgemaakt van zogeheten belarmaturen 
om de gewenste lichtsterkte te krijgen op een werk-
hoogte van 0,8 m. Volgens NEN-EN 12464-1 moet voor grof 
constructiewerk de verlichtingssterkte (Eav) een waarde 
hebben tussen de 200 en 375 lx met een gelijkma-
tigheid (Uo) van 0,4 en een kleurweergave (cri) van 80 
(NEN-EN 12464-1).
Belarmaturen worden vaak zo hoog mogelijk opge-
hangen om eventuele kraanbanen niet te hinderen. 
Aan de andere kant kunnen de kraanbanen wel hin-
derlijke schaduwmakers zijn. Voor tl-verlichting zijn de 
fabriekshallen vaak te hoog om voldoende lichtsterkte 
te halen. De fabriekshal van Kobato is twintig jaar oud 
en heeft  een volume van 18x36x8 m. De hal is op 7,5 m 
hoogte voorzien van twaalf belarmaturen (fi guur 1).

Prestatie oude verlichtingsinstallatie

De oude verlichtingsinstallatie bestond uit twaalf 
Sylvania Indy-belarmaturen met Philips-HPi Plus-
lichtbronnen van elk 400 W. De armaturen zijn opge-
hangen in vier rijen van drie stuks. Om de verlich-

tingssterkte en de gelijkmatigheid van het licht in de 
hal te bepalen, is er een lichtmeting gedaan met een 
Gt-392 luxmeter. De meting heeft  ’s avonds plaatsge-
vonden zodat intredend daglicht geen invloed heeft  op 
de resultaten. Op elf plekken is de lichtsterkte gemeten, 
zowel op de vloer als op werkhoogte (fi guur 2). De 
gemiddelde lichtsterkte (Eav) in de hal was 118 lx met 
een gelijkmatigheid (Uo) van 0,4. Volgens databladen 
van de fabrikant (Philips) hebben de lichtbronnen een 
crt-waarde van 4.500 K en een cri-waarde van 65.
Het gemiddelde gemeten vermogen over zes belar-

maturen was 475 W per armatuur. Dit is gemeten met 
een Fluke 43 power-analyzer. De lichtbronnen zelf 
hadden een vermogen van 400 W, maar door inef-
fi ciëntie van de nodige voorschakelapparatuur kwam 
het totale gebruik hoger uit. Het totale vermogen 
van de gehele verlichtingsinstallatie komt daarmee 
op 5.700 W. Er was geen bijzondere lichtaansturing 
gebruikt in deze installatie. De eigenaar en gebruikers 

LED-INSTALLATIE BRENGT AL 
NA VIJF JAAR LAGERE KOS-
TEN MET ZICH MEE DAN EEN 
 CONVENTIONELE INSTALLATIE

1. De bedrijfshal van Kobato met belarmaturen.
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van de fabriekshal ervoeren enkele problemen met de 
oude installatie. Door trillingen, veroorzaakt door het 
verplaatsen van de kraanbaan, lieten de lichtbronnen 
in de belarmaturen los. Dit gaf storingen in de verlich-
tingsinstallatie. De verlichtingssterkte van de con-
ventionele installatie lag tevens ver onder de norm. 
Ouderdom van de installatie is hier de oorzaak van. 
Verder was het snel in- en uitschakelen van dergelijke 
belarmaturen niet mogelijk. De belarmaturen moeten 
na uitschakeling volledig zijn afgekoeld, voordat deze 
weer kunnen worden opgestart.

Prestatie toekomstige verlichtingsinstallatie

Om te bepalen welke ledlampen het meest geschikt 
zijn op die locaties, is er een simulatie uitgevoerd in 
Relux Pro. Dit soft wareprogramma is in staat inzicht 
te geven in de verlichtingssterkte en lichtverdeling 
(fi guur 3). De refl ectiewaarde van het plafond, de vloer 
en de wanden is ingesteld op 20 procent. Deze opper-
vlakten zijn in fabrieken niet refl ecterend genoeg om 

een hogere waarde aan te houden. Dit komt veelal 
door vervuiling of doordat er machines en magazijnen 
tegen de wanden staan. Qua onderhoudsfactor is een 
waarde van 0,9 aangehouden. Een ledverlichtingsin-
stallatie heeft  immers nauwelijks last van een afne-
mende lichtstroom bij veroudering: LM-80 testreporten 
van de Helios-armaturen geven een vermindering 
in lichtstroom van 2,6 procent na 6.500 branduren. 
Deze vermindering voldoet ruim aan de hedendaagse 
vereisten van maximaal 20 procent vermindering na 
6.000 h. Na analyse van een lichtsimulatie in Relux Pro 
is er gekozen voor twaalf LedNovate Helios-armaturen 
met 120°-aluminiumrefl ectoren. De opdrachtgever 
heeft  besloten de huidige verlichtingsinstallatie te 
vervangen door een ledverlichtingssysteem. De nieuwe 
armaturen zijn op dezelfde locatie gehangen als de 
oude armaturen, zodat de huidige elektrische instal-
latie en ophangpunten kunnen worden hergebruikt en 
de lampen geen hinder ondervinden van de loopkraan.
Na plaatsing is er opnieuw ’s avonds een lichtmeting 

innovatie

2. De resultaten van de lichtmeting 
met de conventionele installatie.

3. De simulatie van de lichtsterkte 
met Relux Pro.

parameter oude conventionele verlichting nieuwe ledverlichting verschil Δ

gemiddelde lichtsterkte E
av

 (lx) 118 254 +136

minimale lichtsterkte E
min

 (lx) 59 97 +38

gelijkmatigheid U
o
 (E

min
/E

av
) 0,4 0,41 +0,01

lichtkleur crt (K) 4.500 4.500 0

kleurweergave cri (-) 65 80 +15

vermogen (W) 475 200 -275

levensduur (h) 20.000 50.000 +30.000

Tabel 1. Overzicht van prestaties per parameter.
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gedaan in de hal (figuur 4). De gemiddelde lichtsterkte 
in de hal (Eav) is nu 254 lx met een gelijkmatigheid (Uo) 
van 0,41. De gebruikte ledarmaturen hebben volgens 
databladen van de leverancier een crt-waarde van 
4.500 K en een cri-waarde van 80. Het gemeten ver-
mogen van de led-armaturen is 200 W en het totale 
vermogen is 2.400 W. Er is wederom geen speciale 
lichtaansturing gebruikt in deze installatie.
Trillingen, veroorzaakt door verplaatsen van de 
kraanbaan, zullen geen invloed hebben op de ledarma-
turen. Verder kunnen de led-armaturen – ongeacht 
hun temperatuur – worden aan- en uitgeschakeld.

Analyse

Beide verlichtingsinstallaties worden geanalyseerd op 
basis van hun technische en financiële prestatie.

Technische prestatie

Er zijn grote verschillen te zien in parameters, zoals 
Eav, vermogen en levensduur (tabel 1). Deze para-
meters zijn voor bedrijven wel erg belangrijk om een 
investeringsbeslissing te maken. De gebruikelijke 
vragen zijn immers: 
•  Hoeveel werklicht geeft een dergelijke ledverlich-

tingsinstallatie?
• Hoeveel energie gebruikt deze?
• Wat is de levensduur ervan?
Uit de analyse blijkt dat de ledverlichtingsinstallatie 
op al deze punten beter tot veel beter scoort dan de 
huidige conventionele installatie. Het is met de ledver-

lichtingsinstallatie nu ook mogelijk vaker tussentijds 
de armaturen aan of uit te zetten, bijvoorbeeld tijdens 
een pauze of werkzaamheden, dan wel overleg, in een 
andere ruimte. Ledverlichting hoeft immers niet op 
te warmen of af te koelen. Verder zijn de problemen 
met de verlichting door trillingen, veroorzaakt door de 
overloopkraan, ook verleden tijd.
Dit is een probleem dat vaker voorkomt in bedrijfs-
hallen. Conventionele verlichting is niet trillings- of 
schokbestendig. Ledverlichting zal echter geen last 
hebben van storingen door trillingen of schokken.
Gelijkmatigheid, crt en cri zijn nagenoeg hetzelfde 
gebleven of zelfs ook verbeterd. Vooral de cri-waarde is 
gestegen van 60 naar 80, hierdoor is de kleurweergave-
index hoger waardoor kleuren van bijvoorbeeld 
spuitwerk beter overeenkomen met daglichtkleur.

Financiële prestatie

De huidige verlichtingsinstallatie bij Kobato was 
afgeschreven en zal door ouderdom moeten worden 
vervangen. Er zal daarom een vergelijking worden 
gemaakt tussen een nieuwe conventionele instal-
latie en een nieuwe led-installatie. Voor de financiële 
uitvoerbaarheid zijn er twee offertes aangevraagd voor 
de aanschafkosten van conventionele belarmaturen en 
led-armaturen. Uit de offertes kwam naar voren dat 
een led-armatuur een meerprijs had van 275 euro ten 
opzichte van conventionele armatuur.
Doordat de conventionele installatie meer vermogen 
verbruikt dan de led-installatie, wordt bij deze laatste 
bespaard op vaste energiekosten. Doordat het bedrijf 
gebruikmaakt van een gezamenlijke inkoopregeling 
voor elektrische energie (> 300.000 kWh/a) valt hun 
energiebelasting in de laagste schijf. De totale vaste 
energieprijs is in dit geval dan ongeveer 0,07 €/kWh. 
Deze energieprijs is tot 2018 vastgezet. Verder zullen 
bij een led-installatie de onderhouds- en vervan-
gingskosten lager liggen, aangezien led-armaturen in 
tegenstelling tot conventionele lampen niet hoeven 
te worden vervangen tijdens de levensduur van de 
installatie. Uitgaande van 250 werkdagen per jaar, 
negen branduren per dag en honderdvijftig overuren, 
is een berekening gemaakt (figuur 5). Het blijkt dat de 
led-installatie al na vijf jaar lagere kosten met zich 

4. De resultaten van de lichtmeting 
met de nieuwe led-installatie.
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5. Weergave van het break-even point voor de verlichtingsinstal-

laties.
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meebrengt dan een conventionele installatie. De totale 
levensduur van de led-installatie is twintig jaar. Bij 
deze berekening is rekening gehouden met vervan-
gingskosten, de rente op de investering en met het feit 
dat organisaties subsidie kunnen krijgen voor het toe-
passen van een energiezuinige verlichtingsinstallatie, 
op voorwaarde dat de gebruikte armaturen voldoen 
aan de eisen van de EiA (rVO, 2014).

Conclusies

Uit dit onderzoek is gebleken dat ledverlichting energie 
kan besparen in fabriekshallen en daarmee de opera-
tionele kosten kan drukken. De aanschaf van ledver-
lichtingssysteem is ten opzichte van een conventioneel 
systeem wel een grotere investering, maar het break-
even point ligt op vijf jaar, terwijl de levensduur van 
ledverlichting vele malen langer is. Uit metingen bleek 
dat led Helios-armaturen conventionele belarmaturen 
één-op-één kunnen vervangen waarbij vooral licht-
sterkte, levensduur en energiegebruik een duidelijke 
verbetering gaven. Elektrische installaties zullen niet 
veranderd hoeven te worden. Kortom, voor industriële 
toepassingen kan ledverlichting een technisch gelijk-

waardig, maar ook energiezuinig en fi nancieel voor-
delig alternatief zijn. Simulaties met en metingen van 
deze led-armaturen zullen bijdragen aan een goede en 
betrouwbare verlichtingsinstallatie.

Aanbevelingen

In beide gevallen van de verlichtingsinstallatie is 
gekozen om geen gebruik te maken van een regel-
systeem voor de verlichting. De reden hiervoor is dat 
het ging om het vervangen van een conventionele 
installatie zonder de elektrische installatie aan te 
passen. Nieuwbouw leent zich daarentegen uitstekend 
voor het toepassen van sensoren die de verlichting 
kunnen regelen. Aanwezigheidsdetectoren worden al 
vaak toegepast, maar een daglichtregelsysteem is nog 
niet zo bekend in fabriekshallen.
Led-armaturen zouden eveneens gebruik kunnen 
maken van slimme aansturing om zo nog meer 
energie te besparen en de levensduur te vergroten. 
Hierdoor wordt het voor industriële toepassingen nog 
interessanter om voor ledverlichtingsinstallaties te 
kiezen. <<

VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN KAN LEDVERLICHTING 
EEN TECHNISCH GELIJKWAARDIG, MAAR OOK ENERGIE-
ZUINIG EN FINANCIEEL VOORDELIG ALTERNATIEF ZIJN

6. Regelsystemen, zoals een daglichtregelsysteem, kunnen het energiegebruik nog verder terugdringen, maar worden in fabriekshallen nog 
niet vaak toegepast.
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