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Energievriendelijke lichtlijnen met negatieve UGR
Threshold increment: ins & outs bij OVL
Geen brug te ver

—
DALI-noodverlichting
Integratie voor toezicht in
slimme gebouwen

DALI-noodverlichting van VanLien is een eenvoudige, veilige en betrouwbare
oplossing die voldoet aan de vereisten voor noodverlichting in slimme gebouwen.
Met automatisch uitgevoerde tests om een veilige noodverlichtingsinstallatie te
waarborgen en eenvoudig te downloaden rapporten die dit aantonen. Betaalbare
installatie en betaalbaar onderhoud. VanLien en DALI: de intelligente manier om
noodverlichting te installeren www.vanlien.nl
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NU OOK
DRAADLOOS

De nieuwe
vrijheid
Huisbesturing was nog
nooit zo gemakkelijk

Busch-free@home ® regelt jaloezie, licht, verwarming, airconditioning en
deurcommunicatie, perfect op elkaar afgestemd – voor maximale vrijheid,
het hoogste comfort en merkbare energie-efficiëntie. Nieuwbouw of
renovatie: dankzij draadloze of draadgebonden communicatie zijn alle
mogelijkheden beschikbaar. www.busch-jaeger.nl

Va n d e r e d a c t i e

In beweging
De lichtwereld is en blijft in beweging, zo blijkt weer uit het artikel over de beurs in Milaan.
Daar lijken sommige armaturen ook echt te bewegen. Bij Lichtontwerp Nederland gaat het over
subtiele lichtlijnen die lijken te bewegen, en waarbij er goed is nagedacht over de uitlichting
en eventuele lichthinder. Nog een voorbeeld van de lichtwereld in beweging zijn de lichtlijnen
met een negatieve UGR, voor minder verblinding en meer comfort. De NSVV is ook volop in
beweging, met een nieuwe voorzitter aan het roer.

Verder in deze editie: een bijdrage over Threshold Increment (TI) van Duco Schreuder, met op de
site van [inst]ALLICHT ook het uitgebreide rapport. En een scherpe column over het aanlichten
van gebouwen en landmarks via de app. Tenslotte gaan in een aantal Limburgse gemeenten led
in OVL en duurzaamheid hand in hand met kansen geven aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Weer voldoende leesvoer dus! Wij wensen u een heerlijke zomer toe, met een voor u prettige mate
van beweging.
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

1 jaar (10) edities
[inst]ALLICHT
Nu voor
maar
Meer informatie: www.installicht.nl

€ 92 50

€50,Voor het
ee
Regulier rste jaar
à €92 50
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Actueel

Avant-garde
patisserie verlicht
Patissier en chocolatier Thierry Bamas is een meester in zijn vak. Hij heeft al veel prijzen
gewonnen en verkoopt zijn zoete creaties in winkels in het Franse Baskenland. In de
nieuwste winkel, in Biarritz, laat hij zijn visie op de toekomst van deze lekkernijen zien.
Ook anders is dat klanten in een avant-garde omgeving terechtkomen, in plaats van een
nostalgische winkel.

De ontwerpers van MoMa uit Lyon tekenden hiervoor, en
zij werkten samen met BÄRO voor de ideale lichtbalans
in dit experimentele interieur. De lichtkleur die vooral is
toegepast, is de speciale lichtkleur Pearl White, die de
kleurverzadiging verhoogt en die kleuren er neutraal,
natuurlijk en fris laat uitzien. Direct licht op de horizontale
vitrines komt van de Pendiro ID pendelarmaturen, die
de producten verblindingsvrij verlichten en ze fraai laat
uitkomen. De tweede lichtcomponent is verticaal licht
van de Ontero ID-armaturen met WallBeam lenzen,
die zowel de verticale vitrines met zoetigheden als de
bijzondere muurpanelen gelijkmatig verlichten. Meesterlijk
vakmanschap en durven experimenteren: het werk van
Thierry Bamas combineert ze, en dat laten het interieur en
het lichtontwerp van zijn nieuwste winkel ook zien.
www.baero.com
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Actueel

Lichtcode

Een boek waarin de theorie en de praktijk van lichtvormgeving in de
openbare ruimte worden belicht, dat is het nieuwe boek van Norbert
Wasserfurth. “The Light Code - Licht codiert die Wirklichkeit” is ontstaan
uit talloze vakdiscussies, uit onderzoek en ervaring.
Vier hoofdartikelen vormen de basis voor een gestructureerd ontwerp voor
stadsverlichting, en dit wordt verder geïllustreerd in tien voorbeelden van door
de schrijver gerealiseerde projecten. Dit boek is een aanrader voor ontwerpers
van de openbare ruimte en lichtprofessionals die zich met moderne
lichtvormgeving in de openbare ruimte bezighouden.
Zie www.installicht.nl/nieuws/lightcode voor meer informatie.

Zwevende
verlichting

Finstral heeft 45 jaar ervaring met
het ontwikkelen en produceren van
industriële en residentiële ramen en
deuren. Zij heeft onlangs een nieuw
gebouw van 550 m2 laten bouwen
in Duitsland. Het doel hiervan
was om een soort showroom te
creëren voor haar klanten, waar
alle informatie over de nieuwe
technologieën en oplossingen op
maat in de branche samenkomt.

Performance in Lighting werd bij het
project betrokken om lichtoplossingen
te creëren die aan de functionele
behoeften van de ruimte voldoen, en
het lichtontwerp uit te werken op basis
van de bijzondere architecturale ideeën
volgens de bedrijfsfilosofie van Finstral.

Ook zou men armaturen op maat
maken om de doelstellingen van het
project te halen. GUELL-projectoren
van Performance in Lighting zijn
speciaal ontworpen om het ‘vliegende
dak’ elke nacht te benadrukken,
ook na zonsondergang. Voor de
aanlichting van de parkeerplaats en
de toegangswegen naar het gebouw
zijn SPILLO-armaturen toegepast,
die onopvallend in hun omgeving
opgaan. Bij de ingang zorgt SL764
met het geintegreerde aluminium
profiel en speciale 3D-lenzen voor
een bijzonder 3D-effect bij de entree.
Deze serie is ook toegepast voor de
algemene verlichting. De EB435-serie
zorgt voor verticale aanlichting van
de binnenmuren en accentverlichting.
Bij het ontwerpen van dit bijzondere
project maakte Performance in
Lighting gebruik van haar eigen
Light-Performer, een online software
tool die onmiddellijk alle technische
en commerciële informatie geeft
die benodigd is voor een volledig
lichtontwerp en een complete
berekening.
www.performanceinlighting.com

Nieuw collectief voor inzameling
Producentencollectief Weee Nederland start per 1
januari 2019 ook met de inzameling van (led-)lampen en
armaturen, en geeft zo de importeurs en producenten
van lampen een alternatief. Weee Nederland is een
vernieuwend inzamelsysteem voor producenten/
importeurs van afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur. De nadruk ligt op sociaal verantwoorde
inzameling, praktische en vernieuwende inzameloplossingen, en een efficiënte wijze van uitvoering - met
lagere kosten en handige inzamelmiddelen. Met het
aflopen van de AVV kan de lampenimporteur zich nu bij
één producentensysteem aansluiten voor al zijn typen

apparaten. Weee Nederland zamelt in bij circa 100
gemeenten, grote retail-organisaties, zoals Coolblue,
en tientallen kleine retail-organisaties. Ook rollen ze
in 2018 en 2019 samen met PostNL Pakketten een
inzamelsysteem uit bij de voordeur van de consument.
Daarnaast zet het collectief nieuwe manieren op voor de
inzameling van elektrische apparaten, en binnenkort dus
ook lampen, die nu nog te vaak in een kliko of vuilniszak
belanden.
www.weee.nl
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Actueel

Royale
lichtarchitectuur

In het Quintessence-programma voor plafondinbouwarmaturen zijn speciale dubbelfocus lichtwerktuigen
toegepast, die zijn geoptimaliseerd voor het gebruik
in hoge ruimten met bijzondere eisen aan visueel
comfort. Ze combineren krachtige led-lenzensystemen
voor precieze lichtverdelingen met een zwarte
antiverblindingsconus.

ERCO breidt nu het bestaande programma uit met nog
krachtigere downlights en met speciale wallwashers die
ook bij zeer hoge wanden en geringe wandafstanden
een gelijkmatige verticale verlichting genereren.
Representatieve architectuur wordt niet alleen gekenmerkt
door hoogwaardige materialen en esthetische vormen,
maar ook door gewaagde afmetingen, want ruimte is in
de metropolen over de hele de wereld een echte luxe. Die
gebouwen hebben lichtconcepten nodig die de hoogte
en breedte van de ruimte efficiënt accentueren. Daarbij
hoort enerzijds de verblindingsvrije basisverlichting op het
horizontale vlak die grote afstanden overbrugt, en anderzijds
de op de waarneming gerichte, gelijkmatige verlichting
van de wanden als verticale begrenzing. Wallwashing
definieert de ruimte en vormt de indruk van de helderheid.
Bovendien laat het de weelderige oppervlakken of grote
kunstwerken op effectieve wijze tot hun recht komen. Tot
zover de theorie. In de praktijk hebben ontwerpers voor
dergelijke prestigieuze projecten vooral lichtwerktuigen
nodig die een buitengewoon vermogen combineren met
een hoge planningsveiligheid en -betrouwbaarheid, zoals
de Quintessence dubbelfocus-downlights en -wallwashers
van Erco. Deze zijn dankzij de hoge lichtstromen en speciale
lichtverdelingen met name geschikt voor het gebruik in
hoge ruimten. Led-lenzensystemen van collimator en
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Spherolit-lenzen zorgen daarbij voor
efficiency en precisie. Door de
zwarte antiverblindingsconus
maken de dubbelfocusplafondinbouwarmaturen
enerzijds een onopvallende
gevoelsindruk, anderzijds
minimaliseert deze de
luminantie wanneer
in de armatuur wordt
gekeken, en verhoogt zo het visuele comfort. In de
nieuwe Quintessence dubbelfocus-wallwashers gebruikt
Erco een innovatieve lensoptiek die, vergeleken met de
oplossingen tot dusver, nog geringere wandafstanden bij
een goede gelijkmatigheid mogelijk maakt: bij deze nieuwe
ontwikkeling is de ideale wandafstand nog slechts een vijfde
van de hoogte van het vertrek; wat nu juist in hoge ruimten
een positief effect heeft op het beeld en de indruk van
het plafond. Een andere vernieuwing in het dubbelfocusprogramma betreft zowel de wallwashers als de downlights:
alle drie de maten van de plafondinbouwarmaturen
zijn nu in twee vermogens verkrijgbaar. Ontwerpers
kunnen met deze verlichting in veel situaties, ondanks
hoge plafonds, met kleinere armatuurdiameters werken
dan eerst. Het totale aantal armaturen kan vaak worden
verminderd – met overeenkomstig positieve gevolgen voor
de rentabiliteit bij investering en exploitatie. Bij de montage
en de bedrijfsapparatuur volgen ook de dubbelfocusinbouwarmaturen de systeemlogica van het Quintessenceprogramma: plafondvlakke, afsluitende inbouw is met
een optionele inbouwring mogelijk. Er zijn schakelbare,
fasedimbare of DALI-bedrijfsapparaten verkrijgbaar.
www.erco.com

Actueel

T’ai Chi
in licht

Ontwerper Cris van Amsterdam wilde graag een
spectaculaire lichtsculptuur maken voor het atrium
van het luxueuze hotel TwentySeven op de Dam in
Amsterdam.
Voor het licht koos hij voor de ledbol van DYDELL die
werd voorzien van een messing middenring, voor een
slanke taille. Samen met Dydell programmeerde hij een
lichtschema in DMX. Het idee was om met de led-bollen
van Dydell resonating lights te creëren, waarbij de ene
lamp de andere lamp aansteekt en tevens van kleur
verandert. Hierdoor is er een ‘T’ai-Chi’-beweging van licht
ontstaan. De led-bollen zijn verwerkt in 60 handgeblazen
armaturen uit Leerdam, en voorzien van een ‘frosted’
laagje. Samen vormen ze een soort druppelwolk door het
atrium. Het is een waar schouwspel geworden dat een
fabelachtige sfeer geeft aan het hotel.
De video van dit schouwspel is hier te bekijken:
www.installicht.nl/nieuws
www.dydell.com

Circulaire economie
voor verlichting
Tijdens het derde jaarcongres van EucoLight eind april
in Sassenheim kwamen 70 professionals bijeen die in
hun land de inzameling en recycling van verlichting
organiseren. Delegaties van de inzamelsystemen uit 18
Europese landen spraken over de laatste ontwikkelingen
in de recycling van afgedankte verlichting en over de
transitie naar de circulaire economie, die momenteel in
de sector plaatsvindt.
LightRec organiseerde deze conferentie, die voor
het eerst plaatsvond in Nederland. Hoewel Europese
wetgeving inzameldoelstellingen voor afgedankte
verlichting oplegt, blijkt er nog steeds rek te zitten in het
verbeteren van de inzamelresultaten, zo bleek tijdens de
conferentie. Bijvoorbeeld door effectievere inzameling,
het beïnvloeden van gedrag van consumenten en het
aanpassen van beleid. Er is een toename van ledlampen
in de afvalstroom van verlichting, maar deze vormt nu
nog slechts 2% van de totale afvalstroom van verlichting
in Europa. Dit komt door de lange levensduur van deze
lampen (meer dan 10 jaar). Het betekent echter wel
dat de industrie zich moet gaan voorbereiden op de
verwerking van deze nieuwe afvalstroom. Daarom werden

tijdens de jaarconferentie de allernieuwste technieken
op het gebied van het recyclen van led gedeeld. Om een
circulaire economie te realiseren, is het creëren van een
gelijk speelveld een belangrijke randvoorwaarde, aldus de
leden van EucoLight. De nieuwe, uitgebreidere eisen aan
de producentenverantwoordelijkheid, afkomstig van de
Europese Unie, worden door de aanwezigen dan ook zeer
toegejuicht. Dit geldt ook voor de nieuwe mogelijkheden
om bij online verkopen de regels na leven en het
bestrijden van fraude in het WEEE-restitutiesysteem.
Ton Holtkamp (voorzitter van het Monitoringsberaad),
Jan Vlak (directeur van Wecycle) en Gied van Hoorn
(directeur van Stichting LightRec) informeerden het
internationale gezelschap over de status van de WEEE
Directive en de resultaten van de inzameling van verlichting
in Nederland. Tenslotte kreeg onder meer Nederland
tijdens de conferentie een EucoLight Light Recycling
Award overhandigd voor een project dat de inzameling van
armaturen bij sloop- en renovatieprojecten bevordert.
www.lightrec.nl
www.wecycle.nl
www.eucolight.org
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Specialisatiecursus
verlichting
De verlichtingssector is in Vlaanderen een belangrijke economische
speler. Veel van deze bedrijven zijn een KMO. De volledige waardeketen
omvat een verscheidenheid aan spelers die de doelgroep vormen voor
deze specialisatiecursus: fabrikanten, distributeurs en groothandelaars
van lichttechnologie (lichtbronnen, armaturen, randapparatuur) en
lichtregelsystemen, toeleveranciers van componenten en elektronica,
studiebureaus, ESCO’s, (interieur-) architecten, ontwerpers, productontwikkelaars, elektro-installateurs, verkopers en gebruikers van
verlichtingsinstallaties, energie-, milieu- en preventieadviseurs, gebouwbeheerders en technische diensten, facilitair managers, EPB-deskundigen
en verslaggevers.

De steeds sterker concurrerende Europese en
geglobaliseerde markt dwingt de sector tot innovatie:
introduceren van vernieuwde lichtbronnen en
ontwikkelen van aangepaste optica voor deze armaturen,
implementeren van intelligente sturingen, ontwikkelen
van geconnecteerde verlichting (IoT), correct interpreteren
van de impact van visuele en niet-visuele aspecten
van verlichting op de mens (Human Centric Lighting).
Tegenover deze enorme uitdagingen staat het gebrek
aan opleidingsinitiatieven rond het thema verlichting.
Deze specialisatiecursus probeert hieraan tegemoet
te komen door de deelnemers een stevige basis mee
te geven waarop ze verder kunnen bouwen in hun
professionele leven. Voor de meer dan 200 cursisten
uit de voorbije edities was deze opleiding tevens een
ontmoetingsmoment waaruit nieuwe samenwerkingen
zijn ontstaan. Het programma bestaat uit drie modules
met in totaal 22 sessies, verdeeld over twee semesters; in
totaal komt dit neer op 103 contacturen.

Module 1: Licht en verlichting: de basiskennis (7 sessies)
Module 2: Lichttechnologie en lichtregelsystemen (7 sessies)
Module 3: Verlichtingsontwerp en nieuwe tendensen in 		
verlichting (8 sessies)
De opleiding start op dinsdag 11 september 2018 om
13u30. De sessies vinden meestal plaats op dinsdag
tussen 13u30 en 19u in de lokalen van KU Leuven, op de
Technologiecampus Gent. Er zijn ook praktijksessies en
bedrijfsbezoeken gepland. De meeste lesgevers maken
deel uit van de onderzoeksgroep Laboratorium voor
Lichttechnologie van KU Leuven of zijn betrokken bij de
werking van Groen Licht Vlaanderen. Meer informatie over
het programma en de modaliteiten van de opleiding zijn
terug te vinden op de website, onder activiteiten, en dan
bij Specialisatiecursus Verlichting. Daar gebeuren ook de
inschrijvingen.
www.groenlichtvlaanderen.be

Werkgroep IoTS opgericht
De populariteit van Internet of Things leidt tot
uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en
privacy. Daarom moet hier al bij het ontwerpen van een
systeem rekening mee worden gehouden. Dit kan het
beste door hier afspraken over te maken en die vast te
leggen in standaarden.
De Nederlandse werkgroep ‘IoT Security en Privacy’ stelt
experts en belanghebbenden in staat om invloed uit te
oefenen op de internationale standaarden die momenteel
worden ontwikkeld in verschillende standaardisatiegroepen
op Europees en mondiaal niveau, namelijk CEN/CLC JTC
13 Cybersecurity and Data Protection, en ISO/IEC JTC1
SC 41 Internet of things and related technologies, en ISO/
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IEC JTC1 SC 27/WG4 Security Control and Services. Op dit
moment wordt er aan volgende de thema’s gewerkt: product
security, de richtlijn voor security en privacy in Internet of
Things (IoT), en IoT-betrouwbaarheid. Wilt u als expert
of belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van
normen op dit gebied? Dit kunt u doen door lid te worden
van normcommissie Informatiebeveiliging, Cyber Security
en Privacy, of de normcommissie Internet of Things. Voor
meer informatie over deze werkgroep, IoT, Cyber security
en Privacy, of over het normalisatieproces kunt u contact
opnemen met NEN, Kennis- & Informatiediensten, e-mail
kid@nen.nl.
www.nen.nl

Actueel

Energiekosten verlagen,
werkplezier verhogen
Door de mooiere lichtopbrengst,
minder lampen en een lagere
energierekening is Wilber Kruger
van de KT groep in Veenendaal
helemaal tevreden. Dankzij
nieuwe ledverlichting bespaarde
deze ondernemer flink op de
energiekosten en verkleinde de
eigen CO2-voetafdruk met 35 ton
CO2-uitstoot.
KT Groep is een groot distributiecentrum voor fashion. Aangezien er een
enorm oppervlak op de juiste manier moest worden belicht, is meegedacht
en geadviseerd over de juiste kleurtemperatuur en type verlichting. Daarnaast
werden alle kantoren en overige ruimten voorzien van ledpanelen, zowel in
ronde als standaardformaten.
Bij dit project van Klimaatplein partner LedsgoEco zijn ruim 2000 ledtubes
geplaatst. Kruger: "De lichtopbrengst is met 15% gestegen. Onze orderpikkers
hebben nu veel beter zicht op wat er in de stellingen staat en dat werkt een
stuk plezieriger. Omdat we de investering uit de besparing terugbetalen,
hoeven we met deze ingreep niet te investeren. We zijn nu dus geld aan het
verdienen terwijl we duurzamer ondernemen. Wie wil dat nou niet?”
www.ledsgoeco.nl

Agent251 executive recruitment is specialist
in het werven van kandidaten voor accounten salesmanagement en directie functies in
licht-, interieur- en architectuur gerelateerde
branches. Wij komen graag in contact met
kandidaten voor de volgende vacatures:

Lichtontwerper (20u)
voor BERLUX lichtarchitectuur in Blokzijl
Accountmanager
voor Performance in Lighting regio Zuidoost

Accountmanager
voor Lumenplan in Amsterdam
Accountmanager
voor QC lightfactory in Bavel
Lichtplanner
voor diverse bedrijven
Lighting Consultant
voor diverse bedrijven
Interesse? Bel Agent251 voor een gesprek.

SLV garantie
Verlichtingsmerk SLV gaat een garantietermijn van vijf jaar op haar
producten verlenen. SLV streeft ernaar uitstekende klantenservice en
producten te bieden met de best mogelijke kwaliteit. Daarom is SLV
Nederland er trots op te kunnen melden dat in de toekomst met extra
zekerheid en vertrouwen de producten van dit bedrijf aan klanten kunnen
worden aanbevolen. Vanaf nu onderstreept men de productkwaliteit met
het verlenen van een garantie van vijf jaar op de levensduur van al haar
armaturen. Deze garantie dekt alle armaturen vanaf de huidige catalogus
"BIG WHITE 2018". Uitgesloten zijn lichtbronnen, ledstrips, lichtbalken
en enkele aanvullende producten en componenten. SLV staat al meer dan
35 jaar voor design, service en topkwaliteit. Met deze stap wil men de
eindklant het vertrouwen geven dat hij zijn vertrouwen in de toekomst
stelt door een SLV-armatuur te kopen.

Agent251 executive recruitment
1901CZ-34 Castricum
post@agent251.nl
+31 614 009 251
agent251.nl/installicht

www.slv.nl
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Milan
2
Design Week
Er was dit jaar dan wel geen Euroluce,
maar tijdens de Milan Design Week viel
er genoeg spraakmakende verlichting te
ontdekken: zowel bij de bekende Italiaanse
fabrikanten als bij jonge Nederlandse
ontwerpers.
12

– Door Monique van Empel

Extra Extra Large

Altijd een must-see in MiIaan: de enorme show van
Moooi, waar Marcel Wanders stevig op zijn troon
zit. Bij binnenkomst kon men niet om deze Mega
Chandelier heen. Een XXL kroonluchter die door Moooi
Works (projecten) custom-made wordt gemaakt van
verschillende Moooi-lampen.

Maskers

Het Nederlandse ontwerpduo Jos
Kranen en Johannes Gille bracht
dit jaar diverse nieuwe lampen
uit, onder andere voor Moooi en
deze gestileerde Orthenaartjes:
keramische maskers met ronde
monden en ogen waar licht uit straalt.
Het is ontworpen voor HiberinkBosch
Architecten in het kader van de
vernieuwing van de buurt Orthen
Links in Den Bosch. De lampen zijn
geïnspireerd op de zogenaamde
Neidkopf, koppen van steen of hout
voor op buitendeuren en gevels om
‘het kwaad af te wenden’. De lampen
zijn 55 x 50 x 40 cm.

Rijstkorrels

Jacqueline Harberink is de ontwerpster en maakster van
deze (non)Transparancy Chandelier; een kroonluchter
gemaakt van porselein. De gaten zijn gemaakt met de
Chinese ‘rice grain’ techniek uit de veertiende eeuw, en ze
zijn weer dichtgemaakt met transparant glazuur. Hiermee
geeft ze haar visie op de openheid en transparantie van de
digitale wereld, waarin ‘alles’ op straat lijkt te liggen, terwijl
iedereen volgens haar het recht heeft om ook een eigen
privéleven offline te hebben. Voor haar eigen label JHA
Porcelain.

Akoestische hoed

De Buzzihat van Alain Gilles voor
BuzziSpace is een akoestische
hanglamp, die de vorm heeft van een
hoge hoed. De kap is verkrijgbaar
in verschillende stoffen en maten:
small, medium, large en extra large.
De kleuren van de ring en de stoffen
kap kunnen naar wens worden
aangepast. In drie maten.
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2x Dyna Drum SO
(IP66)

6x 4 Dyna Flood XT
(IP66)

4x Dyna Drum HO
(IP66)

Oude Zendmast
Alphen aan de Rijn, Nederland

Acclaim Lighting EU
Junostraat 2, 6468 EW Kerkrade
Phone: +31 45 546 85 60

Acclaim Lighting USA
6122 S. Eastern AVE
Los Angeles, CA 90040

Acclaim Lighting Asia
Hong Kong
Singapore

www.acclaimlighting.com

Cartoon

Koper en leer

Het label Blow van het Italiaanse Seletti en de
Nederlandse Studio Jo zijn altijd goed voor een
flinke glimlach. Deze cartooneske ‘straatlantaarn’
Cora is gemaakt van aluminium. Ontwerper Job
Smeets haalde zijn inspiratie uit een stripboek,
waarin de held een lantaarnpaal boog om zijn
sigaret mee aan te steken. Waar zijn voorgangers
brandden op gas, heeft Cora uiteraard een ledlamp.
Voor een vleugje humor en vintage romantiek op de
(winkel)vloer.

Lamp Zero 2 uit de Zero Collection
van Jacob de Baan voor het Turkse
designlabel Uniqka. De twee koperen
delen zijn aan elkaar gestikt met een
lederen koord. In twee maten: Ø 33
cm, hoogte 16 cm; Ø 46 cm, hoogte
23 cm. Lamp Zero 1 is hetzelfde
model, maar dan in stevig leer
(naturel of zwart).

Bevroren glas

De lamp Culo, ontworpen door Joeny Veldhuyzen van
Zanten, is opgenomen in de collectie van Linteloo. De
lampen worden met de hand geblazen in Nederland
bij Van Tetterode Glass Studio, van glas dat speciaal is
gekozen om een sfeervol licht te verspreiden: soms vooral
helder, soms vooral mat. Na het blazen wordt het glas
‘bevroren’ in een mal met de vorm van een vierkant. Zowel
aan als uit een prachtig object. Culo is als liggende lamp
verkrijgbaar en er zijn ook drie maten staande tafel- en
vloerlampen.

Goudspray

Light in construction is een stoer ontwerp van
binnenhuisarchitect Karel Bodegom. Volgens hem ‘speciaal
bedoeld als baken voor een meeting point in de openbare
binnenruimte’. De hangconstructie is samengesteld uit
bestaande materialen vanuit de steigerbouw, bedekt met
een dunne laag goudspray.
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Geen schijnwerpers,
maar subtiele lichtlijnen
Voor het aanlichten van de Baanderij
is er een opvallende techniek gekozen,
waarbij de 11 aluminium stroken in
de voorgevel strak en egaal worden
verlicht. Daarbij zijn er enorm veel
dynamische lichtbeelden weer te geven
met verschillende kleuren, zonder
enige lichthinder. Lichtontwerper Paul
Cremers was verantwoordelijk voor het
lichtplan, de technische uitwerking en
de lichtprogrammering
– Door Rienk Visser en Paul Cremers

Fotografie: Ilja Huner
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De Baanderij heeft een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van de scheepsbouw in Amsterdam Noord.
In 1957 is het als kantoorpand gebouwd voor de NDSMscheepswerf. Hier werden de technische tekeningen
gemaakt en was er een assemblagehal. Later deed de
ruimte dienst als cafetaria voor de NDSM-werf. In de
jaren 80 ging de werf failliet vanwege een tekort aan
orders. Duizenden mensen verloren hun baan, waarop
de Belangenvereniging Baanloze Scheepsbouwers
het pand gebruikte als ontmoetingsplek en men dit
de Baanderij ging noemen. Nu worden verschillende
gebouwen en ruimten van de NDSM-werf gebruikt voor
culturele evenementen. Sinds 2005 is het restaurant de
IJ-kantine te vinden op de begane grond, daarboven zijn
kantoorruimten.

Nieuw licht aan de gevel

Door verzakking en verouderde halogeen-lichtbronnen
waren de grondspots die de gevelstroken aanlichten
aan vervanging toe. Architect Rodger van Leeuwen van
Studio MAAK werd door de eigenaar Daan Braspenning
gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken. Om nog
iets extra’s toe te voegen, werd ook de optie bekeken om
RGB-led te gebruiken voor weergave van verschillende
kleuren, in plaats van enkel warm wit. Daarvoor werd
lichtontwerper Paul Cremers van Fosfor Design, tevens lid
van Lichtontwerp Nederland, gevraagd om een voorstel te
doen voor de aansturing van nieuwe RGB-grondspots en
om mee te denken over een oplossing voor het uitlichten
van de verticale banen in de gevel. Deze stroken moesten
strak en gelijkmatig worden aangelicht.

Fotografie: Ilja Huner

Eisen in conflict

De twee vereisten van het strak en gelijkmatig aanlichten
bleken samen een flinke uitdaging. Voor het strak
uitlichten van de relatief smalle baan aan de gevel zou
er een spot moeten worden gekozen met een smalle
uitstraalbundel. Deze zou dan bijna evenwijdig langs
de gevel omhoog schijnen. Omdat de intensiteit van het
licht tegen de gevel afneemt naarmate de afstand groter
wordt, ontstaat onderaan een felle lichtvlek met een
verloop omhoog naar donker. Helemaal bovenaan tegen
het dak wordt vervolgens weer veel licht gereflecteerd,
omdat de lamp daar loodrecht tegenaan schijnt. Om een
meer gelijkmatige lichtspreiding te creëren, zou de spot
veel verder van de gevel af moeten worden geplaatst,
en misschien wel op een mast. Hoe verder de spot
van de gevel af staat, des te breder en ronder wordt de
lichtvlek. Zonder een speciale lens zou zo’n verticale baan
daarmee nooit strak kunnen worden aangelicht. Een
tweede hindernis vormde de draagconstructie van de
zonnewering aan de voorzijde. Hierdoor ontstaan allerlei
schaduwen en strooilicht aan de gevel.

Alternatief lichtconcept

Juist die specifieke draagconstructie van de Baanderij
dacht de lichtontwerper goed te kunnen gebruiken om
een compleet ander voorstel te doen. In plaats van het
gebruik van een spot zou er gebruik kunnen worden
gemaakt van verticale lichtlijnen in een profiel, van
onder tot boven, die de gevelstrook aanlicht. In dat geval
zou dit mooi aan de draagconstructie kunnen worden
gemonteerd, om zo voldoende afstand tot de gevel te
creëren en nauwelijks op te vallen.

Er werden drie verschillende voorstellen onderzocht
en uitgewerkt. Deze konden worden vergeleken in
prijs, duurzaamheid, de mogelijke lichtbeelden en
benodigdheden voor de installatie.

Nog meer pixels

De lichtlijn kan worden uitgevoerd met RGB of RGBledstrip. Hierbij zou voor elke strook een aparte kleur
kunnen worden gekozen. Een tweede optie was om
de lichtlijn in vier delen op te bouwen, waarbij ook
in de hoogte een enkele baan verschillende kleuren
kan aannemen. Daarbij ontstaat een abstract laag
resolutiescherm van 11 x 4 pixels en zijn er meer
lichtbeelden weer te geven. Elk deel van de lichtlijn
wordt hierbij apart gevoed vanuit een RGB(W)-decoder
die een DMX-signaal vertaalt naar dimmen door middel
van pulsbreedtemodulatie (PWM). Een volgende stap
zou het gebruik van een adresseerbare led zijn, waarbij
de segmenten van enkele centimeters lang in de strip
individueel worden aangestuurd door een data-signaal.
Hierbij is minder bekabeling nodig en wordt elke lichtlijn
opgedeeld in nog meer pixels, waardoor de mogelijkheden
van de lichtbeelden en bewegend licht enorm toenemen.
De DMX-aansturing wordt dan wel complexer en de
kosten van de bedieningssoftware worden hoger.
Vanwege het unieke karakter van deze laatste optie is
hier uiteindelijk voor gekozen en ging men verder met de
technische detaillering.
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Officiële distributeur
in de Benelux
www.koningenhartman.com

SPECIALISATIECURSUS
VERLICHTING 2018-2019
START CURSUS 11/9/2018
LOCATIE
KU Leuven Technologiecampus Gent
PROGRAMMA 3 modules – 22 sessies – dinsdagnamiddag – 103 contacturen

MODULE 1 Licht en verlichting: de basiskennis (7 sessies)
MODULE 2 Lichttechnologie en lichtregelsystemen (7 sessies)
MODULE 3 Verlichtingsontwerp en nieuwe tendensen in verlichting (8 sessies)

Na 6 succesvolle edities met
meer dan 200 alumni biedt
deze unieke modulaire

opleiding Specialisatiecursus
Verlichting, opnieuw het
volledige kennis- en praktijk
pakket voor iedereen die
succesvol wenst te zijn in de
verlichtingsbranche.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE: www.groenlichtvlaanderen.be/opleidingen
ANDERE MOGELIJKE OPLEIDINGEN: ReluxDesktop, DIALux evo
ORGANISATOREN:
Laboratorium voor Lichttechnologie
KU Leuven Technologiecampus Gent
Groen Licht Vlaanderen vzw

Fotografie: Ilja Huner

Technische optimalisatie

Met het uitwerken van een dergelijke lichtinstallatie
hebben verschillende onderdelen een nauwe samenhang.
Zo bepaalt het aantal leds per meter de mate van
lichtintensiteit, maar ook het benodigde vermogen en
de maximale lengte, totdat een extra voedingspunt
noodzakelijk is om spanningsverlies te voorkomen.
Vervolgens hebben het aantal delen (pixels), die
individueel worden aangestuurd, weer invloed op het
aantal benodigde DMX-kanalen, de benodigde elektronica
en de besturingssoftware. Ook zouden de installatie
en de bijbehorende bekabeling zo minimaal mogelijk
zichtbaar moeten zijn. Daarnaast zouden de afstand, de
positie en de hoek ten opzichte van de gevel zodanig
moeten worden gekozen, dat de strookdikte volledig
en gelijkmatig wordt aangelicht, zonder lichthinder op
het terras en naar binnen in het restaurant. Een laatste
onderzoek richtte zich op eventueel suizen of fluiten door
de wind door de toevoeging van de aluminium profielen
aan de gevel. Doordat er geen herhaling op korte afstand
plaatsvindt en de wind voldoende wordt verstrooid, is dit
gevaar niet aanwezig.

Opbouw van de installatie

Het gebouw is 14 m hoog. Om eventueel vandalisme
te voorkomen en lichthinder op het terras en restaurant
te minimaliseren, beginnen de lichtlijnen op een hoogte
van 2 m. Per gevelstrook komen vier zwarte aluminium
profielen van 3 m aansluitend boven elkaar. In het profiel
is de adresseerbare ledstrip geplaatst en vervolgens
ingegoten met epoxy hars. De strip heeft een dubbele
data-lijn, waardoor het signaal altijd door blijft lopen, zelfs
bij een mogelijk defect in de lijn. Hierdoor zal er bij een
defect enkel een segment kunnen uitvallen, in plaats van
de hele lijn. De montagebeugels zijn uitgetekend door
de lichtontwerper en vervolgens gezet en gepoedercoat.
Vanwege de korte omlooptijd is er besloten om de
productie en assemblage van de lichtlijnen uit te besteden
aan het bedrijf Invent Design, waar Cremers enkele
jaren heeft gewerkt als led-technicus en programmeur.
Ondertussen is hij met zijn onderneming Fosfor
Design aangesloten bij het collectief van Doorgedraaid
Sfeeringenieurs in Leiden en delen zij een werkplaats.

Hier worden decorstukken ontworpen en gebouwd en is
er voldoende ruimte voor assemblage en programmering
van lichtinstallaties.

Inspiratie en bedieningsgemak

Natuurlijk werd er ook overlegd hoe de gevel vervolgens
zou worden uitgelicht. De weerspiegeling van de
gekleurde lucht bij zonsondergang in de grote ramen
is absoluut fenomenaal en gaf de lichtontwerper
de inspiratie om de zonsondergang en opkomst
te simuleren. De architect Rodger van Leeuwen
stelde tevens voor om ook iets van een noorderlichtprojectie en themaverlichting voor feestdagen en
evenementen te creëren. Met behulp van de aanwezige
schemeringsschakelaar zou een vast lichtprogramma
rond zonsopkomst en ondergang in- en uitschakelen.
Vervolgens zou er een app op de gsm kunnen worden
gebruikt om de verschillende lichtscènes met een thema
op te roepen. Dat laatste had wat voeten in de aarde,
omdat de applicatie toen nog een bèta-versie betrof met
de nodige bugs. Uiteindelijk werkt de app prima en is
hiervoor met een Wifi access point een eigen draadloos
netwerk ingericht om het bereik buiten te vergroten.

Samenwerking voor realisatie

Samen met elektricien Teun Buijs zijn de mogelijkheden
voor stroomtoevoer en plaatsing van de installatiekasten
besproken. Zij pakken de voorbereidende werkzaamheden
op vanuit de meterkast. Nadat het technisch ontwerp
door de lichtontwerper was afgerond, werd het
installatiewerk ingepland en werden benodigdheden zoals
de hoogwerker gereserveerd. Samen met installateur
Vasco de Almeida heeft Paul Cremers vervolgens ook alle
lichtlijnen en de bekabeling aan de gevel gemonteerd.
Tot slot zijn er twee momenten geweest waarop de
verschillende lichtprogramma’s werden bekeken en
aangepast en werd het lichtprogramma samengesteld.
Met een goede samenwerking is het project tot een mooi
resultaat afgerond. De opdrachtgever vindt het een fraaie
verlichting geworden en is zeer tevreden met het werk.
www.lichtontwerpnederland.nl
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Puk LED

»Light is a beautiful way
to sense the world.«

Top Light e.K.
Kontakt: Jessica Pollpeter
fon (+ 49) 52 25 . 8 63 12 - 29
jessica.pollpeter@top-light.de
www.top-light.de

®

Co l umn

Geen brug
te ver
Pakweg 10-15 jaar geleden werd ledverlichting veelal geassocieerd met leuke
kleurtjes maken. Een marketingmanager uit de verlichtingsindustrie was er
vroeg bij, installeerde wat in zijn slaapkamer en wist mij met een vette glimlach
te verzekeren: het werkt, met rood licht vrij je een stuk lekkerder. Op een
gegeven moment kon je zelfs in supermarkten van die geinige Philips bollen
kopen waarmee je thuis je favoriete kleur kunt instellen. Ze zijn verdwenen en
Philips heet inmiddels Signify.

– Door Aribert Guiking
Net voordat die naamsverandering officieel werd,
ontving ik een bericht van Philips over een app waarmee
je het verlichten van gebouwen, bruggen en andere
landmarks kunt regelen. Anytime and anywhere. Met
die cloud-based Scene management app, uiteraard aan
te sturen via tablet of mobieltje, kun je met even swipen
complete bruggen, kathedralen en wolkenkrabbers een
metamorfose geven. Als voorbeeld stuurt Philips een foto
van een brug in Minneapolis in een winters landschap. De
hele omgeving, inclusief brug en sneeuw, is roze gekleurd,
alsof de plaatselijke homobeweging even een statement
wil maken. Dat kan zij natuurlijk niet, dat kan alleen de
bediener van die app. En daar zit meteen de zwakke schakel.
Eén van de functies is remote content management, dus
lekker vanuit kantoor, thuis of de hangmat op vakantie
het kleurbeeld, de intensiteit of de tijden aanpassen is
kinderlijk eenvoudig. Maar wat als de zaak wordt gehackt?

Het zal ongetwijfeld beveiligd zijn, maar internet lekt aan
alle kanten, dus dat kan wat worden met het WK voetbal.
De Brandenburger Tor uitlichten in de kleur van de
Belgische vlag? Sorry, we hadden de strepen een beetje
door elkaar gehusseld. De Franse driekleur projecteren
op de Houses of Parliament in Londen? Merkel en May
hebben wat uit te leggen. Het Christusbeeld in Rio de
Janeiro voorzien van de blauwwitte strepen van de
Argentijnse vlag als Argentinië en Brazilië tegen elkaar
aantreden? Daar ligt de kiem voor een oorlog.
Gelukkig dat Philips een reden heeft voor de
naamsverandering in Signify: 'omdat licht een intelligente
taal wordt die verbindt en betekenis overdraagt'. Leg dat
maar eens uit als de kleuren van de Iraanse vlag zichtbaar
zijn op een wolkenkrabber in New York, want Iran doet
wel mee met het WK en de Verenigde Staten niet.
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Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

Spheres

Gonio’s

Camera’s

Lichtmanagement systeem voor draadloos
regelen van de verlichting door middel
van Bluetooth.
3-adrige bekabeling is voldoende
Draadloos netwerk via Bluetooth Low Energie
Bediening d.m.v. in de handel verkrijgbare schakelaars,
of via smartphone en tablet
App is gratis te downloaden (Android/IOS)
Licht en bewegingsensor kan worden geintegreerd
Tunable White en RGB toepassingen zijn uitvoerbaar
Door het compacte ontwerp perfect toepasbaar
voor inbouw in armaturen

Meer informatie kunt u vinden in
onze video´s of op :
www.rzb.de

Tutorial Video

Keuze uit regelbare armatuur serie‘s :

Pascala

Product Video

www.rzb-lighting.com

free

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

smart+free_2018.indd 1

Toledo Flat

Sidelite

Sidelite ECO

Back office Nederland T: +31 (0) 85 27 31 260

28.05.18 11:57

GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Voor meer info of aanmelden:

http://www.hulphond.nl/gastgezin

Naamloos-3 1

07-06-18 16:32

– Door Trea ten Kate

Nieuwe voorzitter NSVV:
“In het juiste licht kan iedereen
het beste uit zichzelf halen”

John de Joode is met ingang van 1 juni 2018 de
nieuwe voorzitter van de NSVV. Na het vertrek
van Rob Metz als voorzitter in december
2017 zocht de NSVV iemand met kennis van,
ervaring met en visie op de lichtwereld.
In de 53-jarige lichtontwerper en manager it’s me
Lighting Technology vond de stichting de voorzitter
die zij zocht. Iemand met passie voor licht en trots op
zijn vak. “Ik ben al ruim 30 jaar lichtontwerper, een
ambachtelijk vak waar ik trots op ben.” De Joode is 30
jaar geleden het lichtvak ingerold. Zijn nieuwsgierigheid
en juist het ontbreken van licht speelden daarbij een
rol: “Ik werkte als jongste bediende bij een elektrische
groothandel. Mijn werkplek was het verst van het raam,
omdat mijn ogen nog jong en goed waren. In het plafond
zaten alleen maar een paar brommende lampen en ik
wilde weten wie dat zo bedacht had. Dat bleek het werk
van de plafondbouwer. Na een bezoek aan Philips was ik
verkocht en zag ik dat er zoveel meer kon met licht.”

Kwaliteit voorop

Zijn passie voor licht is in die jaren alleen maar
gegroeid. Voor De Joode is het vanzelfsprekend dat
licht van een hoge kwaliteit moet zijn en met kennis
van zaken ontworpen en geïnstalleerd. Daarin ziet
hij een belangrijke taak voor de NSVV weggelegd:
”De NSVV Gedragscode Lichtberekeningen speelt
hierbij een grote rol, het wordt het keurmerk waar
de markt zo lang op heeft gewacht.” De NSVV is als
onafhankelijke Nederlandse autoriteit op het gebied
van licht op de hoogte van nationale en internationale
ontwikkelingen, wetenschappelijke onderzoeksresultaten

en (internationale) wet- en regelgeving. Dé partij om een
onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk te ontwikkelen,
aldus De Joode. “De overheid stelt wet- en regelgeving
vast en er zijn altijd partijen die de mazen in de wetten
vinden of de regels op hun eigen manier interpreteren.
De NSVV Gedragscode Lichtberekeningen maakt een
eind aan de vrije interpretatie. Het zorgt ervoor dat iedere
lichtontwerper vertrekt met dezelfde uitgangspunten en
het beschermt de gebruiker die vaak in een woud van
regels en aanbieders door de bomen het bos niet meer
ziet.” Als voorzitter zal hij de verdere ontwikkeling van de
NSVV Gedragscode en het keurmerk onder de aandacht
houden. “Alleen het ondertekenen van de Gedragscode
is niet voldoende. De gedragsregels moeten in de praktijk
worden nageleefd. Door een keurmerk te ontwikkelen,
gaan we ook de verplichting aan om het te monitoren.
Alleen een keurmerk met een zorgvuldig controlerende
instantie is van waarde voor de lichtmarkt en onze
klanten.” Naast de Gedragscode zijn de juiste opleidingen
van groot belang voor de kwaliteit van licht. Ook daarop
zet de NSVV de komende jaren in. “We zien nog steeds
dat veel opleidingen niet aansluiten bij de praktijk. Ook
hierin blijft de NSVV een rol spelen, door opleidingen te
certificeren, door te luisteren naar de vragen in de keten
en door waar nodig bij te sturen.”

Omdenken

“Dankzij de komst van led zijn de mogelijkheden met licht
bijna onbegrensd, maar worden we ook geconfronteerd
met een aanwas van merken en producten waarvan de
aanbieders niet altijd de juiste intenties hebben. Met alle
nieuwe ontwikkelingen in een veranderend landschap is
omdenken noodzakelijk. Die bereidheid is er binnen het
bestuur van de NSVV, en dat gaf voor mij de doorslag
om ja te zeggen tegen de voorzittersfunctie.” De Joode
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ARTECTA:
Flexibele LED oplossingen
voor vele toepassingen

Havana Ribbon mood lights
ARTECTA biedt lichtoplossingen voor de meest diverse toepassingen. De Havana Ribbon mood lights passen
hierbij perfect in dit plaatje. Neem de Havana Ribbon 240-24V versie: beschikbaar in 5 kleurtemperaturen
van 2400K tot en met 6000K en daarbij een lumen output van 4620-4970lm/m. Uitermate geschikt voor
indoor gebruik met verschillende separaat verkrijgbare profielen, daardoor zeer goed toepasbaar in verschillende woon- of kantoorruimtes.
Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

legt uit hoe dat
omdenken er in
de praktijk uitziet:
“We bepalen niet
meer van bovenaf
wat goed is voor
de klant. Klanten
zoeken online en
bepalen hun keus
steeds vaker op
basis van online
reviews. We
moeten naar de
eindgebruikers
luisteren, vragen hoe wij hen kunnen helpen om licht van
hoge kwaliteit op de juiste plek te krijgen.”

Licht verrijkt

De samenleving verrijken met licht is het motto van de
NSVV. De Joode onderschrijft dat motto vol overtuiging:
“Als voorzitter van de NSVV kan ik een positieve
bijdrage leveren aan de maatschappij. In het juiste licht
kan iedereen het beste uit zichzelf halen. Denk aan het
onderwijs en leerprestaties, denk aan zorg en veiligheid,
denk aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Licht
speelt overal een rol in.” De Joode is een netwerker,
hij staat erom bekend dat hij in staat is om mensen te
enthousiasmeren en in beweging te krijgen. “Dat komt
waarschijnlijk omdat ik iedereen waardeer”, zegt hij daar
zelf over. “Zaken zijn niet goed of slecht. Ik zeg altijd:
het is goed of het kan anders.” Deze eigenschappen
neemt hij mee in de koers die de NSVV wil uitzetten. “De
NSVV staat voor kwaliteit en samenwerking. We moeten
beter zichtbaar en toegankelijk zijn als Nederlandse
autoriteit, onafhankelijke vraagbaak en deskundige
samenwerkingspartner voor alle betrokkenen in de keten,

die zoeken naar het juiste licht. Ook zal mijn aandacht
uitgaan naar de koepel, waarin alle brancheverenigingen
die met licht te maken hebben, verenigd zijn. De NSVV
moet binnen de koepel de rol van spin in het web
oppakken met als resultaat dat alle betrokkenen in de
keten, van overheid tot gebruiker, inzien dat investeren
van tijd en geld in kwaliteit van licht zichzelf snel
terugverdient. Niet alleen in geld, maar ook door het
behalen van doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied
van klimaat, veiligheid en kwaliteit van leven.”

Klimaatdoelstellingen

Zowel overheden als bedrijfsleven moeten
klimaatdoelstellingen halen. “Het laaghangend fruit zien
we in het grote aantal bebouwde industriële vierkante
meters. In de hele keten kan dit fruit worden geoogst. De
overheid bereikt sneller klimaatdoelstellingen, de fabrikant
verlaagt de total cost of ownership, de eindgebruiker ziet
zijn kosten voor energie en onderhoud dalen, personeel
werkt veiliger in een omgeving waar het licht goed is
geregelds, om maar een paar voorbeelden te noemen. De
NSVV zet zich er de komende jaren voor in om hierin een
rol te spelen als onafhankelijk adviseur en laagdrempelige
vraagbaak. We werken aan de juiste online middelen om
ons in die rol te ondersteunen.”

Sexy en uitdagend

Met John de Joode aan het roer gaat de NSVV een
ambitieuze koers varen vol kansen en uitdagingen. Als de
vraag wordt gesteld wat de grootste uitdaging is, komt de
gepassioneerde lichtontwerper in De Joode naar boven:
“Ik wil laten zien dat de lichtwereld sexy en uitdagend
is. Of het nou om een snelweg gaat, een kunstwerk, een
industrieel object of de nachtlounge in een romantisch
hotel, een lichtplan kan de uitstraling van een object,
ruimte of project maken of breken.”

Lichtagenda
Er wordt in Nederland veel georganiseerd op het gebied van verlichting.
Soms vinden er meer bijeenkomsten plaats in dezelfde week of op dezelfde dag.
Om dit te voorkomen, kunt u zelf uw evenement vermelden in de lichtagenda.

Datum

Activiteit

Plaats

9 - 12 september

Licht 2018

Davos

18 oktober

NSVV Workshop Lichthinder
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De revolutie van
energievriendelijke
lichtlijnen met
negatieve UGR
De revolutie van energievriendelijke lichtlijnen met negatieve UGR (Unified Glare
Rating) geeft de mate van lichthinder aan, volgens een norm die verschilt naargelang
de ruimte. Minder verblinding is meer comfort. PROLICHT ontwikkelde innovatieve
technologie die voor het eerst een negatieve UGR levert.

– Door Greet Verleye
Unified Glare Rating werd in 1987 geïntroduceerd
door Sørensen en overgenomen door de CIE
(International Commission on Illumination). In
NEN 12464-1 geven tabellen de UGR-waarde
aan die vooropgesteld wordt voor diverse soorten
ruimten. Deze waarde wordt ten eerste bepaald
door het meetpunt of de positie van het oog ten
opzichte van de lichtstraling, en door reflectie door
al dan niet glimmende of witte oppervlakken in de
ruimte, ten derde door de grootte en functionaliteit
van de ruimte, waarbij er minder verblinding is
in grotere ruimten of lokalen waar men niet vaak
naar boven kijkt. Tot slot wordt de UGR-waarde
bepaald door de mate waarin de verblinding door
verlichtingsproducten wordt ingeperkt, vaak door
een niet-transparante afscherming.
De gemiddelde voorgeschreven UGR-waarde ligt
tussen de 15-30. Een lage waarde staat voor weinig
verblinding, en een waarde lager dan 10 betekent
geen verblinding. Afhankelijk van de functionaliteit
van een ruimte is de verplichte waarde al dan niet
strenger. Zo mag ze in omgevingen met zware
industrie niet hoger liggen dan 25, in kantoren niet
hoger dan 19, en waar technisch tekenaars aan het
werk zijn, niet hoger dan 16.
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Nieuw profielsysteem en UGR-prestaties

Midden jaren ‘90 werden de eerste profielsystemen
met fluorescentielampen op de markt gebracht door
verschillende verlichtingsfabrikanten. Toen de led zijn
opmars kende, werden fluorescentielampen naar de
vergeethoek verwezen, maar profiellijnen bleven bestaan.
Om de lichthinder te beperken tot een UGR van <19 in
werkruimten waar armaturen storend dreigen te blinken
in ramen, op bureaubladen en in computerschermen,
wordt traditioneel gebruikgemaakt van enerzijds
opaalplexi en anderzijds micro-prismatische plexi.
Kortom, elke profieluitvoering en elke oplossing komt
neer op een aluminium extrusie met een plexi en leds, en
lichtprofielen waren tot voor kort weinig gespecialiseerde
bulkgoederen.
Tot voor kort, dat is tot de lichtingenieur van Prolicht
een accuraat antwoord formuleerde op de vraag om
profielsystemen of lichtlijnen te ontwikkelen waarbij men
de plexi of het opgelichte oppervlak niet zou zien. Er werd
gestreefd naar een lichtlijn waarbij je enkel de lichtbundel
zou zien, maar niet meer waar het licht vandaan komt: de
droom van elke architect of interieurarchitect.
De oplossing van Prolicht is een systeem dat elke led op
de lineaire printplaten, voldoende diep gemonteerd opdat

de armatuur niet zichtbaar zou zijn, van
een eigen rechthoekige microreflector voorziet. Een
transparante afdichting beschermt tegen stof.
Wat bleek na het testen en uitmeten van deze lijnvormige
microreflectoren? Dat er op het vlakvan UGR-waarden
geschiedenis werd geschreven. Er werd een UGR-waarde
van -10 verkregen op basis van een referentieruimte
met een gemiddelde reflectiewaarde van 0,7 en 0,5
en 0,2 (plafond, wanden en vloer). Een ophefmakende
vaststelling, want nooit eerder werd er uitgegaan van
de mogelijkheid om een negatieve UGR te realiseren. De
theoretische formule van de verhouding van luminantie
van het opgelichte oppervlak tot luminantie van de lamp
ligt aan de basis van deze negatieve UGR. In die formule
wordt een logaritme (log) gebruikt en een ‘log’ van een
getal <1 is automatisch negatief. In mensentaal betekent
dit dat de luminantie van de armatuur (of de verblinding)
kleiner is dan de luminantie van het opgelichte oppervlak.

Meerwaarde en ongezien visueel comfort

De lijnvormige microreflectoren van Prolicht, RICOreflectoren genoemd (Reflector Integrated
Cut-Off), werden zo ontworpen dat ze in
het transversale vlak een uitstralingshoek
van 45° geven en in het longitudinale vlak
60°. Zo ontstaat een perfect afgelijnde
rechthoekige uitstraling zonder lichtverlies. In vergelijking
met een opaalplexi is te zien dat dit type plexi wel een
adequate oplossing biedt voor algemeen licht, maar in
alle richtingen zoveel licht verloren laat gaan, dat het niet
geschikt is voor kantoren. Een micro-prismatisch plexi
zorgt voor een totaal andere lichtverdeling en beperkt
dan wel het lichtverlies, maar de UGR-waarde van een
dergelijke armatuur gaat niet lager dan de gevraagde
norm NEN-EN 12464-1 voor kantoren, namelijk <19.
De Rico reflectortechnologie van Prolicht zorgt voor
zo’n gefocust licht dat hetzelfde profiel met gelijke leds,
gelijke lengte en gelijk wattage, tot ruim drie keer meer
licht uitstraalt op het op te lichten oppervlak, vergeleken
met hetzelfde profiel met een micro-prismatische plexi.
Carl Devolder, international sales manager bij Prolicht:
“Dit betekent dat deze nieuwe Rico-technologie de
energiefactuur in kantoren met meer dan 60% laat dalen.
Een economisch argument, maar ook van belang in het
kader van rationeel energieverbruik en duurzaamheid.
Nu al wordt in sommige landen een maximaal wattage
per vierkante meter opgelegd voor kantoren en ik zie dit
evolueren naar een algemene regel. De Rico-reflector
maakt kantoorverlichting ook in die zin future proof.”

De verklaring
is dat een continue lichtlijn
niet langer noodzakelijk is, want enkele kleine
segmenten boven het bureau volstaan. Die worden
op een welbepaalde afstand geplaatst, waarbij de
rechthoekige bundels zo overlappen, dat ze voor een
perfecte verblindingsvrije uitlichting zorgen, met een nooit
eerder geziene UGR van ongeveer -10.

Elk (s)potje zijn dekseltje

De Rico reflector heeft een uitstekend visueel comfort:
je ziet de lichtbron zelf niet meer, noch neem je
storende reflecties waar in de ramen van bureaus of op
computerschermen en monitors. Het wegnemen van
al wat storend blinkt, zorgt voor een serene, efficiënt
uitgelichte werkplek in kantoorruimten. Dit wil echter
niet zeggen dat de Rico reflector nu de opaal en microprismatische plexi overal kan en mag vervangen. Het
blijft een gefocuste lichtbundel, in kantoren bijzonder
gewaardeerd omwille van zijn negatieve UGR en uiterst
hoog visueel comfort. Elke omgeving stelt echter zijn
specifieke eisen; waar zich bijvoorbeeld een balie
bevindt, zal er ook algemeen licht nodig zijn, wat niet
wordt geleverd door de Rico reflector. Het punt blijft dat
lichtdesigners nu een beroep kunnen doen op een nieuwe
technologie die het ontstaan van een nieuwe generatie
verlichtingsmodi mogelijk maakt.
Prolicht heeft bijvoorbeeld ook een
multifunctioneel Hypro-profiel ontworpen
waar de Rico-technologie wordt toepast
in combinatie met verblindingsvrije
MAGIQ wallwashers en verblindingsvrije Magiq spots.
Architecten die houden van het samenspel van licht en
architectuur, maar niet van opgelichte armaturen, zien een
veelheid aan creatieve toepassingen ontstaan. Of: hoe
juist wat niét blinkt van goudwaarde kan zijn.

‘Wat niet blinkt,
is goud’

Info: www.prolicht.at en www.prolicht.at/en/products/
reflector-technology/rico-reflector/
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Duurzaamheid
met een persoonlijk
tintje

Led betekent een grote stap in de verduurzaming van de openbare
verlichting in de gemeenten in Limburg. Naast de reguliere
besparingen heeft het ombouwproject ook een bijzonder neveneffect:
kansen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaamheidsambitie
– Door Miranda Zonneveld

Peter van Leeuwen - Lumin Special Projects
- en Con op den Kamp - LuxPark Ingenieurs
Bureau Energiesystemen - trekken samen op bij
dit project. Van Leeuwen: “Toen ik in 2012 een
productpresentatie zag van ledstrips bestemd voor
binnenverlichting maakte ik gelijk de connectie
met buitenverlichting, want waarom zou je dat
daar niet gebruiken? In buitenverlichting heb je
toch ook lineaire lichtbronnen? Ik werkte het idee
technisch helemaal uit en nam contact op met Con
op den Kamp. Ik kende hem nog van mijn tijd als
penningmeester bij de NSVV, waar hij destijds
medebestuurder en later voorzitter was.
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Op den Kamp: “Ik zag het idee helemaal zitten,
met name voor gemeenten. Vanuit mijn carrière bij
diverse energiebedrijven ben ik mij vanaf 2000 gaan
bezighouden met openbare verlichting. Ik had dus
ook contacten bij relevante gemeenten die echt iets
zouden hebben aan dit product. Bij de gemeenten in
Limburg bijvoorbeeld wist ik dat zij, ondanks de vele
milieu-inspanningen van de laatste jaren, nog steeds op
zoek waren naar besparingsmogelijkheden. Zij wilden
hun duurzaamheidsambitie echt waarmaken, door
verlichtingsinstallaties energiezuiniger te maken en de
onderhoudskosten te verminderen. Dit product sloot daar
perfect bij aan.”

Analyse

Van Leeuwen: “We zijn gestart met een analyse. We
zagen dat in de ruim 170.000 armaturen binnen de
gemeenten maar liefst 43% een PL24-lichtbron heeft.

Ook constateerden we dat een belangrijk deel van deze
PL24-armaturen een leeftijd van tien jaar of minder had.
Dit betekent een restlevensduur van 12 jaar of langer, dus
het is heel geschikt om om te bouwen naar led. Vanwege
het grote potentiële volume vonden we het verantwoord
om hier een aparte retrofit-ledunit voor te ontwikkelen. Zo
geschiedde.”

Spectaculaire besparingen

Op den Kamp: “De eerste pilot was in Valkenburg aan
den Geul. Door de
ombouw naar led zagen
we al spectaculaire
energiebesparingen die
ook later in het project in
andere gemeenten te zien waren. Het systeemvermogen
van de PL24-lichtbron is bijvoorbeeld 26 W. Onze ledunit heeft een vermogen van 12,5 W, oftewel een reductie

van 52%!” Van Leeuwen: “Er zijn nog veel meer positieve
punten. Ten eerste is het prettig dat we de grondstoffen
kunnen hergebruiken. We vervangen namelijk alleen de
lichtbron, dus de armaturen zelf krijgen een tweede leven.
Daarnaast zien we ook geweldige besparingen op de
onderhoudskosten, aangezien je met de hoge levensduur
van led de eerstkomende 12 jaar niet aan vervanging
hoeft te doen. Ook reduceren we de CO2-uitstoot met
50%.”

‘SOX-lampen zijn binnenkort
trouwens niet meer leverbaar’

Kers op de taart

In Landgraaf, Venlo, Heerlen,
Brunssum en Weert zijn een
groot deel van de armaturen
inmiddels omgebouwd naar
led. Op den Kamp: “Wat ik persoonlijk fantastisch vind,
is dat er naast de besparingen nog een grote sociale
component aan dit project zit.
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LOOKING
FOR A
BRIGHTER
FUTURE?
better
switcH to
LeDVANce.

BENELUX.LEDVANCE.COM

LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.
Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld, zowel
qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met LEDVANCE® LED
armaturen heeft u een winnende combinatie: aantrekkelijk design,
hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit en tot 5 jaar garantie.

De productie en montage van de led-units kan namelijk
door medewerkers van het eigen werkbedrijf van
de gemeente worden gedaan. Als na de eerste pilot
in de gemeente de lichten op groen staan, leveren
wij persoonlijk bij het desbetreffende werkbedrijf
de materialen, de voorbeeldexemplaren en de
gereedschappen af. Wij geven de medewerkers een
goede montagetraining en ze kunnen aan de slag!”
Van Leeuwen: “Het is geweldig dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt op deze manier nieuwe
kansen krijgen. We hebben het zelfs al meegemaakt
dat medewerkers met hun nieuwe technische
inzicht doorstroomden naar het bedrijfsleven. Hun
zelfvertrouwen kreeg een oppepper en daardoor durfden
zij deze stap te zetten. Dat is toch fantastisch, dat dat
komt door ons project? Ik vind dat echt een kers op de
taart.”

Patent

Ongeveer 30% van de armaturen in de gemeente heeft
nog andere lichtbronnen, namelijk de PL36 en SOX. Deze
lichtbronnen komen in vrijwel alle gemeenten voor. Van
Leeuwen: “Al vrij snel konden we deze typen armaturen
ook meenemen in de ombouw naar led. Inmiddels hebben
wij op de led-unit voor de zogenaamde kofferarmaturen
ook een patent gekregen. Dit patent erkent technisch
de door ons ontwikkelde oplossing. Er is tijdens de
productontwikkeling veel tijd gaan zitten in de juiste
lichtverdeling. Aan de armatuur en de kap wil je niets
veranderen en toch wil je ook dat de nieuwe lichtverdeling

gelijk is aan de oude. Uiteindelijk is dat heel goed gelukt.
Oud en nieuw kunnen als het ware door elkaar worden
gebruikt. De SOX-lampen zijn binnenkort trouwens niet
meer leverbaar. Dit terwijl de meeste van die armaturen
nog in perfecte technische staat zijn. Het moment om nú
om te bouwen is dus ideaal, dan kunnen ze weer jaren
mee.”

Nederlands product

Rena Elektronica in Zundert fabriceert de led-units en
drivers. Van Leeuwen: “Dit werkt echt perfect. Rena zit
dichtbij en ze zijn in staat om bij pilots bijvoorbeeld ook
kleinere batches of samples te leveren.” Op den Kamp:
“Door deze lokale productie kunnen we gemeenten
ook aanbieden om het in fasen aan te pakken. Zo
kunnen zij ervoor kiezen om de volgorde te volgen
van de toch al geplande lampvervanging, en dan is
het prettig om de mogelijkheid te hebben om kleinere
batches aan te vragen, waarmee het werkbedrijf
dan aan de slag gaat.” Op den Kamp besluit: “We
zien ook tussen de werkbedrijven van de gemeenten
samenwerkingsverbanden ontstaan. Ik vind het
persoonlijk heel mooi dat de werkbedrijven door dit
project hun werkpakket kunnen uitbreiden. Dit aspect
zagen wij in eerste instantie niet direct aankomen, maar
omdat we zelf persoonlijk ook door onze trainingen zo
betrokken zijn, zien we 1-op-1 wat voor effecten dit heeft.
Dat is duurzaamheid met een persoonlijk tintje.
www.luminspeciallighting.com
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Threshold
increment:
ins en outs
bij openbare
verlichting
Bij de openbare verlichting van publieke ruimten
is al heel lang aandacht besteed aan de hinder die
gebruikers van de openbare ruimte kunnen ervaren,
meer in het bijzonder de mate van verblinding in
installaties voor openbare straatverlichting. Tot nu
toe is het gebruikelijk om de hinder uit te drukken
in een grootheid die met TI wordt aangeduid. TI
betekent threshold increment. De achterliggende
gedachte is tweevoudig. Ten eerste is aangenomen
dat de kwaliteit van een installatie voor openbare
straatverlichting onder meer wordt bepaald door
de drempelwaarde van de contrastgevoeligheid
van het menselijk oog in de betreffende
verlichtingsinstallatie. Ten tweede wordt bij
aanwezigheid van verblinding deze drempelwaarde
hoger, omdat de verblinding de optimale
waarneming verstoort. Dit is dus uitgedrukt in de
term threshold increment TI. In de meeste nationale
en internationale aanbevelingen en normen is voor
de meest voorkomende weg- en verkeerstypen
aangenomen dat een TI van 10% acceptabel is. De
gebruikelijke ontwerpmethoden zijn op deze waarde
gebaseerd.
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Problemen

Bij de toepassing van deze normen zijn problemen naar
voren gekomen. Sommige van deze problemen zijn al
heel lang bekend, maar vooral de recente toepassingen
van leds op grote schaal hebben nieuwe problemen
opgeroepen. Deze problemen hebben geleid tot een
initiatief van de NSVV om nader onderzoek te initiëren.
De eerste stap was een onderzoek naar de historie en
werkwijze van de berekening van de TI-waarde, zoals
opgenomen in documenten van CIE, CEN en NEN.
Over dit onderdeel is een rapport opgesteld, dat hier is
samengevat.
De gedachte achter het concept van de threshold
increment is dat het negatieve effect van verblinding, dat
leidt tot een verhoging van het drempelcontrast, teniet
kan worden gedaan door de luminantie in het gezichtsveld
te verhogen. Voor het bepalen van de verhoging van het
drempelcontrast is het nodig om terug te gaan tot de
oorspronkelijke gedachtegang, zoals beschreven in de
betreffende vakliteratuur. Daarin is TI gedefinieerd als:
TI = 65 * Lveil/ Lav0,8
Hierbij is Lav de gemiddelde wegdekhelderheid. Dit geldt
voor 0,05 < Lav < 5 cd/m2, Lveil: de sluierlumimantie voor
een blikrichting recht vooruit, langs de wegas, en 1° onder
de horizon.

Dit vereist een verdere toelichting. Eerst Lav: het is
gebruikelijk om de gemiddelde wegdekluminantie als
maat te nemen voor Lav. Dit is door de CIE als maat
gedefinieerd. Voor de bepaling van Lav geldt een vaste
procedure. Ten tweede Lveil: over het algemeen wordt
aangenomen dat de invloed van verblinding op de
waarneming van kleine details wordt veroorzaakt door
de verstrooiing van het licht dat het oog binnentreedt. Dit
verstrooide licht kan worden beschreven als een lichtsluier
in het oog, die op haar beurt kan worden gekwantificeerd
door een luminantie buiten het oog, aangeduid als de
equivalente sluierluminantie. De totale sluier van een
aantal (kleine of grote) verblindingslichtbronnen is
additief. De sluier wordt zwakker bij een toename van
de hoek θ tussen de verblindingsbron en de kijkrichting.
Over de afhankelijkheid van θ bestaat echter nog veel
onzekerheid.

Andere aspecten

Het is echter de vraag of drempelwaarden veel met
de verkeersveiligheid te maken hebben. De praktijk
leert dat andere aspecten, met name de aandacht en
de verdeling ervan, van meer belang kunnen zijn. De
maat voor de ernst van de verblinding is gekoppeld aan
drempelwaardemetingen. De betreffende metingen zijn
zeer oud, vele decennia oud, en het is maar de vraag of
ze nog wel relevant zijn voor de meer recente condities.
Zo zijn de drempelwaarden alleen statisch bepaald.
De kijkrichting en de grootte en aard van het waar te
nemen object lagen vast, en er was steeds een grote
achtergrond gebruikt, waarvan de luminantie per meting
constant was. Ook de waarnemingstijden waren in
vaste stappen gekozen. Het is onbekend in hoeverre de
resultaten relevant zijn voor een verkeerssituatie, waarbij
de waarnemingscondities van moment tot moment
veranderen, en soms in sterke mate.

Alleen als rekeneenheid

TI berust op de verhouding van twee luminanties.
Het begrip luminantie, de theoretische definitie, en de
getalwaarden ervan, zijn vastgelegd in wat bekend
staat als de CIE-standaard waarnemer. Eigenlijk zou
deze standaard alleen als rekeneenheid moeten worden
gebruikt. Daar is nog een extra probleem bijgekomen.
Traditioneel werd gewerkt met gloeilampen die de 'zwarte
straler' dicht benaderen, maar leds hebben meestal een
sterk afwijkende energieverdeling. Momenteel zoekt men
naar aanpassingen in de methodiek om de lichttechnische
kenmerken van leds op goede, nauwkeurige, en
eenduidige wijze te kunnen meten.

Verdere kanttekeningen

Er is nog een probleem. Ondanks de verbetering van de
meet- en rekenmethoden blijkt het nog steeds moeilijk
om luminanties, zoals ze in gewone straatverlichting
voorkomen, op eenvoudige wijze en met voldoende
nauwkeurigheid te meten en te berekenen. De bepaling
van de luminantie van wegdekken levert speciale
problemen op. Dit heeft te maken met de grote variaties
in plaats en tijd voor de reflectie-eigenschappen van
wegdekken. Er is nog een probleem bij het gebruik
van luminantie-waarden in de straatverlichting. Voor

verkeerswegen wordt de kwaliteit van de verlichting
uitgedrukt in luminanties. Deze luminanties worden
berekend aan de hand van gegevens die zijn verkregen
uit metingen, hetzij in het laboratorium of op de weg.
In het verkeer wordt de weg echter bekeken door de
voorruit van de auto. Dit heeft twee effecten, ten eerste de
bovenste afsnijhoek van het gezichtsveld, en ten tweede
de lichtdoorlating van de voorruit. De invloed daarvan
is waarschijnlijk aanzienlijk, maar er is weinig over
bekend. Het betekent echter dat de helderheid zoals de
automobilist die ziet, lager is, en soms veel lager, dan de
luminantie zoals die wordt berekend.

Niet rijp voor de norm

Voor een betere onderbouwing is nader onderzoek
gewenst. Men zou met enig recht kunnen zeggen dat
het begrip TI goed bruikbaar is voor ontwerpdoeleinden,
alsmede voor een globale waardering van de resultaten.
Ook voor aanbevelingen voor het ontwerp, de uitvoering, en het bedrijven van verlichtingsinstallaties
kan TI in de huidige vorm worden gebruikt, maar het
is ook duidelijk dat TI in de huidige vorm eigenlijk
nog niet rijp is voor normen, en voor de daarop
gebaseerde wettelijke maatregelen. Sinds ruim een
decennium hebben twee, van elkaar onafhankelijke,
ontwikkelingen een grote impact gekregen op het bedrijf
van de openbare verlichting. Het gaat om de ruime
toepassing van enerzijds de leds, en anderzijds van de
computertechnologie. Beide ontwikkelingen hebben een
grote impact op allerlei aspecten van het economisch
bestel, en op het dagelijks leven meer in het algemeen; de
combinatie van die twee heeft geleid tot wat men wel een
revolutie in de openbare verlichting zou kunnen noemen.

In het rapport zijn een aantal aanbevelingen
opgenomen:

1	Heroverweging van de normen en wetten van
fotometrische karakteristieken van straatverlichting in
relatie tot aanbevelingen dienaangaande;
2 	Bepalen van geschikte, meetbare, en relevante
verblindingsmaten voor straten waarbij langzaam
verkeer en voetgangers belangrijk zijn;
3 	Onderzoek naar de relevantie van de traditionele
verblindingsformules voor de momenteel gangbare
condities;
4 	Onderzoek naar de mate waarin drempelwaarden
van belang zijn in het huidige wegverkeer, meer
in het bijzonder in relatie tot de verdeling van de
aandacht;
5	Onderzoek naar de samenhang, en de eventuele
conflicten, van de aanbevelingen voor verblinding en
voor gezichtsherkenning;
6	Inpassen van bovenstaande overwegingen in de
eisen te stellen aan de verlichting voor de openbare
ruimte in meer algemene zin.

dr. ir. D.A. Schreuder, Duco Schreuder Consultancies
Het complete rapport is te vinden op
www.installicht.nl/nieuws
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Piatto
Armaturenserie PIATTO van Lena
Lighting valt op door het elegante design,
en kan enkelvoudig worden toegepast
of als groep. Piatto is een decoratief
element dat sfeerverhogend werkt
in elke ruimte, en het geïntegreerde
energiebesparende Led Go! paneel zorgt
voor een hoge lichtkwaliteit en langdurig
gebruiksgemak.
De aluminium kap (doorsnee 340 mm) is
verkrijgbaar in drie fraaie kleurcombinaties
(wit en goud, zwart en zilver, en zwart
en goud). Als lichtgewicht pendel- of
wandarmatuur zal Piatto ruimten doen
oplichten die opvallen door hun esthetische
vormgeving. Het kan worden toegepast
in openbare ruimten, zoals restaurants en
hotels, maar ook in woningen.
www.lenalighting.com

Kracht van
herhaling

De lampen van Alex Groot Jebbink
gaan uit van de kracht van de
herhaling. Er is gezocht naar een
manier om dezelfde vorm zo te
verbinden, dat er iets nieuws
ontstaat; een ontwerp waarin het
geheel meer is dan de som der delen.
Een ontwerp dat een schijnbare
eenvoud uitstraalt, maar ook direct de
vraag oproept: “Hoe zit dit eigenlijk
in elkaar?” Uitgangspunt voor deze
lampen waren materiaal en techniek.
Deze zijn onlosmakelijk verbonden
aan het uiteindelijke ontwerp; geen
drager van de vorm, maar een
essentieel onderdeel van het geheel.
De ontwerpen zijn herkenbaar door
het gebruik van eerlijke materialen
met een eigen karakter en heldere,
rustige vormen. De verwondering zit
‘m in de schijnbare eenvoud. Zo is er
Angles No. 41 – een pendelarmatuur
die uitgaat van wel 64 rechthoeken,
van groot naar klein, die met een
laser zijn gesneden uit een dun
plaatje MDF. De rechthoeken vormen
de basis van deze volumineuze lamp,
die in twee formaten verkrijgbaar is.

www.a-lex.nl
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Licht en
akoestiek

In de nieuwe Lighting Pad
combineert de Nimbus Groep
hoogwaardige licht- en akoestiekoplossingen in één product. De
geluidsabsorberende led-armatuur
is een aanwinst voor werk- en
ontmoetingsplekken, lounges, voor
hotels en horecagelegenheden –
overal waar wordt gewerkt,
gecommuniceerd en waar mensen
samen eten.
Concentratie en ontspanning liggen
niet ver uiteen, en werk en informele
momenten wisselen elkaar af en
gaan soms naadloos over in privétijd.
Licht en akoestiek spelen daarbij een
belangrijke rol om de verschillende
stemmingen te begeleiden en een
gevoel van welbehagen te creëren.

www.nimbus-group.com
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Hooggeplaatst
Deze architectonische, elegante pendelarmatuur
genaamd King is bij uitstek geschikt voor
representatieve ruimten met hoge
plafonds. Met schaduwvrij visueel
comfort (3000 en 4000 K) en de strakke
behuizing is het armatuur geschikt voor
toepassing in atria, hotels, entrees,
showrooms en horeca. Met een diameter
van 900 mm en 600 mm is de King een
absolute eyecatcher.

www.norton.nl/king
www.spaapen.nl

Tunable white
Citizen heeft met de LCN tunable white ledmodules
uitgebracht met een instelbare lichtkleur tussen 2700
en 6500 K. Er zijn drie behuizingen met de volgende
specificaties:
15x15 mm
19x19 mm
23,5x23,5 mm

Tot 1100 lm
Tot 2200 lm
Tot 3300 lm

350 mA 25 V
700 mA 25 V
350 mA 37 V

Belle d’I The Great

De Ra is >80 en de efficiëntie tot 127 lm/W. De ledmodule
heeft vier aansluitingen, voor elke kleur twee. Bender +
Wirth heeft een standaard connector beschikbaar voor de
kleinste twee uitvoeringen. De toepassing kan zijn voor de
retail (bijvoorbeeld het optimaal uitlichten van een sterk
wisselend assortiment) en voor algemene verlichting, om
aanpassingen te kunnen doen aan de gewenste sfeer.

www.elincom.nl

Belle d’I
De Marokkaanse Beldi-theeglazen
vormden de inspiratiebron voor
deze collectie van Hind Rabii. De
eenvoudige, heldere belijning van
Belle d’I the Great wordt benadrukt
door het handgeblazen glas. Deze
tijdloze armatuur is stijlvol en uniek,
en past zich aan aan elk interieur,
zowel klassiek als modern, om er een
warme, prettige sfeer te creëren.

www.hindrabii.com
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1959

Steinhauer is al 85 jaar een begrip in de
wereld van interieur verlichting.
Met nu de derde generatie aan het roer is het
2018

1963

2018

bedrijf uitgegroeid naar een internationale
speler in de markt die met veel verlichting
speciaal zaken en woonwinkels een hechte en
langdurige band heeft opgebouwd.

85 jaar Steinhauer verlichting!
2017
1974

1981

Deze zomer organiseert Steinhauer in de zomermaanden
juni, juli en augustus een huisshow waar u weer
de laatste trends en de nieuwste armaturen kunt
bezichtigen onder het genot van een hapje en drankje.

2016
2016

2018

Mark Steinhauer

Maak nu een afspraak bij u vertegenwoordiger
of bel met de verkoopbinnendienst 055 582 28 58.
Ook als u nog geen klant bent bij Steinhauer

55

bent u van harte welkom.

The collections

1978

Eindelijk een volwaardige SON-T vervanger in led 2200K
Beschikbare modellen:
Power: 25 tot 250 Watt (3000 tot 29.000 lumen).
Beam: Wide 120, medium 60 en narrow 35 graden.
LED:
Citizen.
Driver: Osram of Tridonic.

Leverancier:
Bovenrijweg 83 - 85
3077 CB ROTTERDAM
www.keraf.nl

Proefopstelling Molens Kinderdijk
UNESCO werelderfgoed.
4 LED armaturen van 55 Watt per stuk,
met een kleurtemperatuur van 2200 K zorgen ervoor
dat het geheel een warme uitstraling krijgt en
de bakstenen en voegen goed naar voren komen.
Bedrijfszeker, mooier en zuiniger in gebruik.
Made in Holland.

Productnieuws

Revo
Inground
IP67

Smaak vanuit
een andere lichtinval

LED
Technologie
Klassiek
Ontwerp
Flexibele
Gloeidraad

LED Filament Heliax dimbare lampen
De LED Filament Helix is een gloednieuw productassortiment dat
werd onwikkeld met de nieuwe LED gloeidraadtechnologie: de
flexible gloeidraad. Dit nieuwe assortiment is ontworpen met een
spiraal en geïnstalleerd in mooie, deoratieve vormen, waardoor het
een kwalitatief, hoowwaarding en esthetisch licht biedt en voor
een bijzondere sfeer zorgt in uw toepassing op maat.
Deze lamp komt zowel tot zijn recht in restaurants, ontvangstruimtes van hotels en designwinkels als in uw wookamer.
Een lichtbundel van 310 graden en een levensduur van 15 000 uur.

CLS introduceert de REVO Inground met volledig
geïntegreerde DMX-elektronica en voeding in de
armatuur. Revo Inround heeft wit licht, RGBW,
RGBA, AWB en Tunable White versies. De verkrijgbare lichtopeningshoeken zijn (in graden): 8, 12, 30,
60, 80 of 12 x 46 graden.

www.emea.gelighting.com

Deze armatuur is uitgerust met Dynamic Power
Control voor een lichtopbrengst die tot 25% hoger
is. De lichtbron is zowel in horizontale als verticale
richting verstelbaar, en heeft een rvs 316 frontring.
Met ventilatiewartel om condens in de armatuur
te voorkomen, een eenvoudige bekabeling met
vijf-aderige DMX/voedingskabel, en het geheel
wordt geleverd inclusief een gel mof kit voor een
waterdichte aansluiting. Het DMX-adres wordt in de
fabriek voorgeprogrammeerd door CLS. Dat betekent
dus geen zorgen meer voor installaties met externe
stuurprogramma’s die in afzonderlijke installatieboxen
moeten worden geplaatst, problemen met maximale
kabellengtes en dergelijke. De foto’s zijn van het
Hollands Paartje. Deze standbeelden zijn 10 m hoog
en zijn bij een buitentemperatuur van -8 °C aangelicht
met de Revo Inground DMX-8 in RGBW.

www.cls-led.com
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bezoek ons tijdens ARCHITECT@WORK - stand 42
12 en 13 september 2018 - AHOY Rotterdam

www.performanceinlighting.com

(advertentie)

jaar*

garantie
* Er zijn garantievoorwaarden van toepassing, zie:
www.slv.com > Service > Downloads > Garantievoorwaarden
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