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Samenvatting 
Een museum heeft tot taak kunst en objecten 

van historische waarde te conserveren en 

tegelijkertijd te exposeren.  Een galerie heeft 

vooral tot doel kunstwerken te verkopen.  

Hoewel de verlichting daardoor vanuit een 

geheel verschillend perspectief ontworpen 

moet worden, gaat het er in beide gevallen om 

de toeschouwer in de juiste ambiance het 

tentoongestelde te laten zien.   

De werken kunnen verlicht worden middels egale verlichting of middels contrastrijke 

gerichte verlichting. De keuze hangt af van de doelstelling die men met de tentoonstelling 

heeft, de tentoon te stellen werken  en de persoonlijke voorkeur. Egale verlichting wordt 

vooral bereikt met fluorescentie armaturen die een asymmetrische lichtverdeling hebben. 

Met een dergelijke lichtverdeling worden wanden en andere  verticale vlakken gelijkmatig 

verlicht. 

Gerichte, contrastrijke verlichting wordt gemaakt met behulp van halogeen- of ledspots, bij 

voorkeur geplaatst op een spanningsrail voor maximale flexibiliteit. Daarnaast kan men met 

railspots de investeringen in de spots uitsmeren over een langere periode.  

Egale diffuse verlichting kan ook met zgn. wallwash armaturen verkregen worden, die ook 

met halogeen lampen geleverd worden. Er bestaan ook wallwashers die op een 

spanningsrail te plaatsen zijn. 

In musea komt het voor dat de tentoongestelde stukken zeer te lijden hebben van de 

verlichting. Om die reden moet in samenwerking met de conservator een lichtregime 

vastgesteld worden. Is er geen conservator in dienst en moet er toch een project gestart 

worden, ga dan voor het begroten uit van 50 lux maximaal op de werken. Gebruik daarbij 

halogeen lampen voorzien van een UV-filter. Bij onvervangbare stukken mag men geen risico 

nemen en is niet tentoonstellen beter, dan met 50 lux tentoonstellen als er geen 

conservator beschikbaar is.  
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Inleiding 
Het verlichten van een galerie (of museum) lijkt 
eenvoudiger dan het is. U wordt geconfronteerd 
met een heel universum aan verschillende 
lichtbronnen en evenzo veel armaturen. Welke 
lamp en welk armatuur is de beste keus? Hoeveel 
kost dat eigenlijk?  
 
Op deze vragen en meer zal dit artikel  een 
antwoord trachten te geven zonder in de 
techniek te verdrinken. Het artikel heeft niet  
de pretentie uitputtend te zijn, noch is het bedoeld  
voor (inter)nationaal bekende, grote musea. Het beperkt zich ook tot de verlichting van de 
toonzalen. 
 

 

 

Zelf een verlichtingsinstallatie ontwerpen. 

Een museum heeft tot taak kunst en objecten van historische waarde te conserveren en 

tegelijkertijd te exposeren.  Een galerie heeft vooral tot doel kunstwerken te verkopen.  

Hoewel de verlichting daardoor vanuit een geheel verschillend perspetief ontworpen moet 

worden, gaat het er in beide gevallen om de toeschouwer in de juiste ambiance het 

tentoongestelde te laten zien.   

Het is niet de bedoeling om een algemeen geldend lichtontwerp te maken, maar een globale 

opzet waaraan een begroting gehangen kan worden. In sommige gevallen zal dit plan prima 

volstaan, maar soms kan het bij musea nodig zijn op basis van dit globale ontwerp, samen 

met een professionele lichtontwerper, de lichtinstallatie in meer detail uit te werken. 

Lumilab kan u hierbij helpen. 

 

  

OCT design museum – Shenzen (china) 
Ontwerp: Studio Pei-Zhu, Hr. Zhu-Pei 
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Verlichtingseisen  

Verlichtingsprincipe 

Het eerste waar u een beslissing over moet nemen 

is het verlichtingsprincipe. De bezoeker komt naar u 

toe met een bepaalde verwachting. Een bezoeker 

wil zich ontspannen en zich in vervoering laten 

brengen door hetgeen hij/zij ziet. Bij een galerie 

komt er de extra dimensie bij dat het tot een 

aankoop moet leiden.  

Dit betekent, dat de verlichting afgestemd moet zijn op die verwachtingen en op de 

tentoongestelde kunstwerken. Globaal zijn er 2 polen waartussen de verlichtingsprincipes 

zich doorgaans bewegen: 

A. De wanden en/of de gehele ruimte worden verlicht in een zacht, diffuus licht, 

waarbij alles gelijkmatig verlicht is. Het is dus contrastarme verlichting. Dit wordt 

ook wel wallwashing genoemd. 

B. De kunstwerken worden enkel verlicht met spots die verlichten wat gewenst is en de 

rest niet. Het is dus contrastrijke verlichting. 

De keuze tussen die twee polen of een nuance daartussen wordt bepaald door de 

kunstwerken en ook door persoonlijke voorkeur van de kunstenaar en/of conservator dan 

wel galeriehouder. Hierover moet u dus nadenken, alvorens verlichting te gaan kopen. 

 

Lichtregime 

Een zeer belangrijke factor is de schadelijke belasting die verlichting is. Een kunstwerk 

tentoonstellen wil zeggen schade accepteren. De vraag is hoeveel schade. Dat is afhankelijk 

van de materialen en kleurstoffen waarmee het kunstwerk gemaakt is. Een schilderij dat 

gemaakt is met de eerste synthetische kleurstoffen moet zeer voorzichtig belicht worden. 

Kunstwerk van beton mag sterk verlicht worden met een relatief schadelijke lichtsoort. 

De schadelijke werking van licht hangt o.a. af van zijn samenstelling, de intensiteit, de duur 

van de belichting, de gevoeligheid van het materiaal, de relatieve luchtvochtigheid en de 

temperatuur. 

Een lichtbron die Ultra Violet (UV) levert naast het zichtbare licht is zeer schadelijk. Zit er 

geen UV in maar wel veel blauw licht, dan kan het nog steeds een schadelijke lichtbron zijn. 

Houdt daarom als vuistregel aan, dat een 12V halogeenlamp met UV filter de meest veilige 

keuze is. Bepaalde leds komen ook in aanmerking, maar daarvoor adviseren we toch vooral 

eerst advies in te winnen.  

De belichtingsdosis is een ander aspect dat zorgvuldig bepaald moeten worden. In musea is 

het de conservator die daarover veel kan zeggen. Het is erg afhankelijk van de 

tentoongestelde kunstwerken. Zo kunnen materialen bros worden en verpulveren. Kleuren 

kunnen verschieten of geheel verdwijnen.  
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De bestendigheid van bijvoorbeeld drukinkten, gekleurde textiel, verven enz., tegen 

verkleuring wordt omschreven met het begrip lichtechtheid en gewaardeerd volgens de 

wolschaal. Het gaat om een soort rapportcijfer, waarbij de waarderingen voor bestendigheid 

tegen verkleuring als volgt zijn:  

1. = zeer gering gevoeligheidsklasse I 

2. = gering   gevoeligheidsklasse I 

3. = matig   gevoeligheidsklasse I 

4. = vrij goed  gevoeligheidsklasse II 

5. = goed   gevoeligheidsklasse II 

6. = zeer goed  gevoeligheidsklasse II 

7. = uitstekend gevoeligheidsklasse III 

8. = uitzonderlijk gevoeligheidsklasse III 

De waardering wordt bepaald volgens een 

gestandaardiseerde methode. De beschrijving ervan valt 

buiten het bestek van dit artikel. Ook oude kunstwerken 

worden gewaardeerd volgens dit systeem. Heeft u unieke 

werken, waaraan zeker geen schade te accepteren is, dan 

is tentoonstellen af te raden. Moet het toch gebeuren, 

neem dan contact op met een deskundige op dit gebied. 

Bijvoorbeeld een conservator uit een bevriend museum. 

In dit artikel gaan we uit van kunstwerken die 

gemakkeijker opnieuw te maken zijn, zoals foto’s en dergelijke. M.a.w. kunstwerken 

waarvan de maker het niet direct erg vindt als die verkleuren of die waar van te verwachten 

is dat ze weinig zullen verkleuren.  

Voor de begroting van de verlichting, mag u voorlopig uitgaan van de vuistregel dat 50 lux 

maximaal op het kunstwerk toelaatbaar is, met  12V halogeen verlichting voorzien van een 

uv-filter.  

Een conservator is ook nodig voor het bepalen hoelang het kunstwerk belicht mag worden 

met de genoemde 50 lux. Heeft u werken die hoog gevoelig zijn voor de schadelijke werking 

van licht (gevoeligheidsklasse I), dan mag de maximale belichtingsdosis (uren x lux) 0,22 

Mlx.h (megaluxuur) ofwel 220.000 lux.h zijn. Bij een niveau van 50 lux, is de tijd totdat een 

juist waarneembare verandering (jwv) optreedt  220.000/50 = 4.400 uur.  Dus 4.400/8 uur 

per dag=  550 dagen en dat is gelijk aan 1,5 jaar.  Stel dat het kunstwerk een jwv mag 

ondergaan in 50 jaar, dan mag dit kunstwerk  1,5/50 x 100%= 3% van de tijd belicht worden.  

Bij 8 uur geopend per dag, is dat dus 0,24 uur ofwel  14 minuten. Om dit voor elkaar te 

krijgen zullen dus maatregelen getroffen moeten worden. Dank aan benaderingsschakeling 

en dergelijke. 

Is het kunstwerk van de gevoeligheidsklasse III, dan is de maximale dosis 50 Mlux.h en onder 

dezelfde omstandigheden mag het 342,5 jaar tentoongesteld worden bij 8 uur per dag.  
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Armatuur typen. 

Afhankelijk van de gekozen verlichtingprincipes, heeft u de mogelijkheid bepaalde 

armaturen te kiezen. Voor wallwashing bestaan er speciale armaturen, zgn. wallwashers. 

Hun lichtverdelingskarakteristiek is zodanig dat een vertikaal vlak, zoals een wand, egaal 

wordt verlicht van boven tot beneden.  Als vuistregel staan deze armaturen op één derde 

van de hoogte uit de wand, maar het hangt uiteindelijk af van het optisch ontwerp van de 

combinatie reflector en lamp.  Het kunnen plafond inbouw armaturen zijn, pendelbare 

profielen of railspots. 

 

 

 

 

 

  

Op de afbeeldingen hierboven is het resultaat te zien van wallwashing met behulp van 

inbouw T5 fluorescentie armaturen met asymmetrische optiek. De wand is egaal verlicht.  In 

dit voorbeeld is een wand van 10 meter lengte verlicht met 6 armaturen T5 1 x 35W, gedimd 

tot 50 lux op de werken. 

Houdt er s.v.p. rekening mee, dat fluorescentiebuizen UV-licht bevatten. Dat is mogelijk, 

omdat fluorescentiebuizen in eerste instantie UV-licht leveren, die middels de 

fluorescentiepoeders omgezet wordt in zichtbaar licht. UV kan bijv. naar buiten komen door 

micro scheurtjes in de fluorescentiepoedercoating. 

 

 

 

 

 

 

Een andere manier om een wand egaal te verlichten is met wallwash downlighters. Daarbij 

bestaat de keuze uit compact fluorescentie wallwashers  of halogeen wallwashers. Een 12V 

halogeen wallwasher levert meer sprankeling dan fluorescentie en compact fluorescentie. 

Dat is vooral zichtbaar bij glanzende objecten. Dat komt omdat de halogeenlamp een zeer 

kleine puntbron is. In alle gevallen is het zeer belangrijk te weten wat er tentoongesteld zal 

worden. Zo kunnen lijsten met anti-reflectie glas het kunstwerk volledig contrastloos maken 

wanneer het met een puntbron verlicht wordt.  En andersom kunnen hinderlijke hotspots 

reflecteren in de kunstwerken. 
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In het algmeen kan gesteld worden dat alle verlichting dimbaar moet zijn uitgevoerd. Alleen 

op die manier kan men er zeker van zijn dat de max. toegelaten verlichtingssterkte ook op 

de kunstwerken zal vallen.  

 

 

 

 

 

 

De verlichting hierboven is gemaakt met railspots en 12V halogeen reflectoren lampen. Deze 

lampen zijn te verkrijgen in verschillende bundelbreedtes. In dit voorbeeld is een 

bundelbreedte van 60o gebruikt.  Door gebruik te maken van focusseerbare spots, kan 

worden volstaan met de aanschaf van de 60o uitvoering, maar kan men de bundelbreedte 

aanpassen aan de afmetingen van het kunstwerk, hoewel er grenzen aan zijn. 

 

 

 

 

 

 

Hierboven is het verschil te zien met een matig gefocusseerde spot (midden), een sterk 

gefocusseerde spot (rechts) en niet gefocusseerde spots (links). Het is dus mogelijk meer 

nadruk te leggen op kunstwerken dankzij het focusseren.  

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand het resultaat van verlichting met de QR-111 lamp in twee verschillende 

bundelbreedten. Links met een 45o bundel, het werk in het midden en rechts zijn verlicht 
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met een 24o bundel. De QR-111 heeft als eigenschap dat het licht nog enigzsinds uitwaaiert 

en daardoor een fraai effect kan leveren. 

De volgende veel gebruikte lichtbronnen staan tot uw beschikking, maar is niet 

beperkt tot:  

 

  

Halogeen 

230V 

QPAR16 

QPAR30 & 38 

12V 

QR-CBC35 

QR-CBC51 

QR-111 

Compact 
fluorescentie 

TC-DEL 13-18-26W 

TC-DEL 
13-18-26-32-

42W 

Fluorescentie 

T8 
10-15-16-18-23-
30-36-38-58W 

T5 

HE: 14-21-28-
35W 

HO: 24-39-49-
54-80 W 

LED 

Armaturen 
Modules + 

drivers 

Retrofit 
QR-CBC-LED 

QR111-LED 
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De volgende veel gebruikte armatuurtypes staan tot uw beschikking: 

  

Inbouw 

Wallwashers 

T5/T8 

TC-DEL  

TC-TEL 

Halogeen 

LED 

Spots 
(richtbaar) 

Halogeen 

LED 

Opbouw 

Wallwashers T5/T8 

Spots 
(richtbaar) 

Halogeen 

LED 

Rail of profiel 

T5/T8 

Halogeen 

LED 

Pendel Rail of profiel 

T5/T8 

Halogeen 

LED 
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U heeft dus nogal wat keuzes te maken. Ga als volgt te werk: 

1. Bepaal de gevoeligheidsklasse van de werken. 

2. Bepaal of de werken een jwv per 10 jaar of per 30 jaar mag ondergaan. 

3. Kies het type verlichting dat uw wil hebben. Egaal of gericht. 

4. Kies de lichtbron afhankelijk van punten 1 t/m 3.  

a. T5/T8 of compact fluorescentie (CFL)  voor egaal licht. 

b. 12V halogeen of led  voor gericht licht. 

c. 12V halogeen of led wallwashers 

5. Kies de armatuur. 

a. Kies een T5/T8 wallwasher of een CFL wallwasher voor diffuus licht. 

b. Kies spots voor gericht licht. 

c. Kies 12V halogeen wallwashers voor een tussenoplossing. 

6. Ontwerp de lichtinstallatie. 

a. Kies inbouw, opbouw of gependeld afhankelijk van uw plafond, 

plafondhoogte en uw persoonlijke voorkeur. 

b. Voor de meest flexibele indeling kiest u voor 3-fase spanningsrail van Global 

Track (meest universeel) of het segment systeem (zie verderop). Een 3-fase 

rail kan zowel ingebouwd, opgebouwd als gependeld worden. 

7. Bereken de de tijd gedurende de openingstijd dat het werk verlicht mag worden. 

8. Bepaal of er extra maatregelen nodig zijn i.v.m. de uitkomst van punt 7. 

Het ontwerpen van een verlichtingsinstallatie zou nu mogelijk moeten zijn, maar u zult al 

gauw merken dat u nog gegevens tekort komt. Het valt buiten het bestek van dit artikel om 

alles tot in detail te behandelen en daarom geven we graag enkele standaard 

verlichtingsontwerpen, waar u voorlopig van kunt uitgaan. Zodra u concreet het project gaat 

opstarten, kunt u Lumilab vragen om de punten op de i te zetten.  

LED verlichting. 

Op dit moment is er veel belangstelling voor led verlichting. De technologie is nog in 

ontwikkeling en producten die 6 maanden geleden als nieuw werden geïntroduceerd, zijn 

thans al weer verouderd. Is investeren in led dan wel verstandig? Dat is alleen verstandig als 

met led het gewenste lichtbeeld gemaakt kan worden, tegen een redelijke investering en 

met de beoogde energiebesparing. Bedenk dat de levensduur van een led armatuur vooral 

afhankelijk is van de temperatuur huishouding in de armatuur en de kwaliteit van zijn „led- 

trafo“, ook wel driver genoemd. Ga in zee met leveranciers die bepaalde claims op papier 

willen zetten. Vraag Lumilab naar de mogelijkheden met led verlichting. 
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Standaard ontwerp-1 (egale verlichting)  

Dit ontwerp levert een egale wandverlichting, zodat de 

kunstwerken op elke gewenste plek opgehangen 

kunnen worden. Het ontwerp is gebaseerd op 

fluorescentie armaturen en speciale aandacht moet 

worden besteed aan UV-filtering. Er bestaan UV-filters 

voor fluorescentie verlichting. 

De opzet van de verlichting is rondom een rij T5 1x 35W 

fluorescentie armaturen met asymmetrische reflector. 

De armaturen worden op één derde van de hoogte uit 

de wanden geplaatst, over de lengte van de wanden in een aansluitende rij. 

 

 

 

De bovenstaande plattegrond is een voorbeeld van een toonzaal die 10 x 10 meter meet en 

een hoogte heeft van 3 meter.  Rust de armaturen uit met T5 buizen 35W in lichtkleur 830.  

De armaturen leveren ca. 400 lux op wand als de armaturen niet dimbaar zijn. Om op 50 lux 

te komen moeten de armaturen dimbaar worden uitgevoerd. Kies voor armaturen met een 

DALI dimbare ballast. Dit aantal armaturen is nodig voor een optimale gelijkmatigheid van 

de verlichting op de wanden. 

Het biedt de meeste flexibiteit, want het is mogelijk met in de handel verkrijgbaar 

schakelmateriaal te dimmen, maar ook is het mogelijk de armaturen te integreren in een 

gebouwbeheersysteem. 
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Begroot een dergelijk armatuur op € 215,00, per stuk, exclsuief BTW, inclusief T35W/830, 

voor een DALI dimbare versie. Er zijn hier 22 armaturen gepland, dus totaal € 4.730,00 

exclusief BTW met lampen, exclusief montage en aansluiten.  Mogelijke armaturen: 

Fabricaat Lumilab 
Serie Rettangelo incasso 135 asym 
Art.nr. L90832736 

 
Omschrijving 

 

 Inbouw armatuur voor plafond montage 

 Gemaakt van wit gelakt plaatstaal.  

 Mat aluminium reflector met asymmetrische lichtverdeling 

 Voor gebruik met T5 1 x 35/49/80W fluorescentiebuis 

 Ingebouwde elektronisch, DALI dimbaar multiwatt VSA 

 Osram Lumilux T5 HE 35W/830 meegeleverd 

 Gemiddelde levensduur is  24.000 uur 

 Kleurtemperatuur 3.000 K (warmwit) 

 Kleurweergaveindex ≥ 85 

 Nominale lichtstroom 3.320 lumen 

 Afmetingen L  1.497, B 214, H 72 mm. 

 Werkspanning 230V  

 Classificatie IP-20, isolatieklasse I, F-eis 

 CE-markering  
 

Prijs per stuk €    215,00 exclusief BTW, inclusief Osram T5 35W/830 

 

Fabricaat Lumilab 
Serie Piazza incasso TC asym 
Art.nr. L9901149.812.76 

 
Omschrijving 

 

 Inbouw armatuur voor plafond montage 

 Plafondrand gemaakt van wit gelakt plaatstaal.  

 Mat aluminium reflector met asymmetrische lichtverdeling 

 Voor gebruik met TC-TEL 1 x 26/32/42W compact fluobuis 

 Separaat elektronisch, DALI dimbaar multiwatt VSA 

 Osram Dulux T/E Plus 42W/830 meegeleverd 

 Gemiddelde levensduur is  20.000 uur 

 Kleurtemperatuur 3.000 K (warmwit) 

 Kleurweergaveindex ≥ 85 

 Nominale lichtstroom 3.200 lumen 

 Afmetingen L 230, B 230, H 120 mm. 

 Werkspanning 230V  

 Classificatie IP-20, isolatieklasse I, F-eis 

 CE-markering  
 

Prijs per stuk €    212,00 exclusief BTW, inclusief Osram Dulux T/E 42W/830 
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Fabricaat Lumilab 
Serie Rettangelo  plafone 135 asym 
Art.nr. L90832736 

 
Omschrijving 

 

 Opbouw armatuur voor plafond montage 

 Tegen meerprijs ook pendelbaar 

 Gemaakt van wit gelakt plaatstaal.  

 Mat aluminium reflector met asymmetrische lichtverdeling 

 Voor gebruik met T5 1 x 35/49/80W fluorescentiebuis 

 Ingebouwde elektronisch, DALI dimbaar multiwatt VSA 

 Osram Lumilux T5 HE 35W/830 meegeleverd 

 Gemiddelde levensduur is  24.000 uur 

 Kleurtemperatuur 3.000 K (warmwit) 

 Kleurweergaveindex ≥ 85 

 Nominale lichtstroom 3.320 lumen 

 Afmetingen L  1.500, B 193, H 72 mm. 

 Werkspanning 230V  

 Classificatie IP-20, isolatieklasse I, F-eis 

 CE-markering  
 

Prijs per stuk €    202,00 exclusief BTW, inclusief Osram Lumilux T5 HE 35W/830 
Prijs per stuk €      25,00 exclusief BTW voor de pendelset 

 

Fabricaat Lumilab 
Serie Circolare wallwasher 
Art.nr. L9160-QT-WW 

 
Omschrijving 

 

 Inbouw armatuur voor plafond montage 

 Plafondrand gemaakt van wit gelakt plaatstaal.  

 Mat aluminium reflector met asymmetrische lichtverdeling 

 Uitgerust met diffuserende lens. 

 Voor gebruik met QT-12 max. 60W 12V halogeenlamp 

 Separate, elektronische, dimbare, transformator, 105VA 

 Osram Halostar ECO 60W meegeleverd 

 Gemiddelde levensduur is  4.000 uur 

 Kleurtemperatuur 3.000 K (warmwit) 

 Kleurweergaveindex 100 

 Nominale lichtstroom 1.650 lumen 

 Lampvoet GY6.35 

 Afmetingen D 160, H 188 mm.  Houdt 25 mm erboven vrij 

 Classificatie IP-20, isolatieklasse I, F-eis 

 CE-markering  
 

Prijs per stuk €    130,00 exclusief BTW, inclusief Osram Halostar ECO 60W en 
elektronsiche transformator 105VA.  Bij een montagehoogte van 3 
meter, elk meter een armatuur plaatsen voor een gelijkmatige 
verlichting van de wand. 
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Standaard ontwerp-2 (spot verlichting)  

Dit ontwerp levert geirchte, contrastrijke 

wandverlichting. De installatie is zo opgezet dat de 

kunstwerken op elke gewenste plek opgehangen 

kunnen worden. Het ontwerp is gebaseerd op 12V 

halogeen verlichting op 3-fase spanningarail. De 

installatie is zo opgezet dat ook midden in de ruimte 

sculpturen/beelden of andere voorwerpen kunnen 

worden tentoongesteld. 

De plattegrond voor onze voorbeeldruimte van 

10x10x3 meter kan er zo uit zien: 

De donkere lijnen stellen de spanningsrails voor. Ze 

liggen hier op 2 meter uit elkaar. De afstand tussen 

de rails is afhankelijk van hoe fijnmazig men de 

ruimte wil indelen. Met deze opstelling kan elke 

vierkante cm met licht bereikt worden, terwijl de 

spots daardoor goed naar beneden gericht kunnen 

blijven. Hoe horizontaler een spot gericht is, 

destemeer verblindingshinder kan er ontstaan.  

De spots die hier gebruikt zijn, hebben de 

mogelijkheid om te focusseren en als extra optie 

individueel dimbaar uit te voeren zijn. 

Het effect van focusseren 
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Het aantal spots dat in eerste instantie gekocht moet worden, is afhankelijk van de 

tentoonstelling die verlicht moet worden.  Het is niet nodig meteen het maximum aantal aan 

te schaffen, want die kunnen ook later gekocht worden en aan de rail gemonteerd worden.  

Een belangrijk voordeel van de Global Trac 3-fase rail is, dat ook spots van de meeste andere 

merken erop gemonteerd kunnen worden en u dus niet gebonden bent aan één leverancier. 

De kosten voor deze voorbeeldruimte zijn: 

Fabricaat Lumilab 
Serie 3-fase spanningsrail 

 
Art.nr. 2 x  701066.003 : Opbouw rail L 4.0000 mm 

1 x  701078.003 : Voedingsblok, zwart 
1 x  701071.003 : Rechte elektrisch/mechanische verbinder 
1 x  701087.003 : Eindkapje, zwart 
 

Omschrijving 

 

 3-Fase spanningsrail voor opbouw plafond/wandmontage 

 Bestaat uit twee delen van 4.000 mm ieder 

 Gemaakt van zwart gelakt aluminium. Ook leverbaar in wit 
of aluminium. 

 Elke fase kan max. 16A voeren 

 Werkspanning 230V (400V draaistroom) 

 Classificatie IP-20, isolatieklasse I, F-eis 

 CE-markering  

Aantal 5 rails á 8 meter 
Prijs per rail 8 meter €    239,00 netto, exclsuief BTW 
Totaal € 1.195,00 netto, exclusief BTW 
 

Houdt er rekening mee dat indien er hoekverbinders, T-stukken en kruisverbinders gewenst 

zijn, de prijs fors hoger kan uitvallen. De prijs wordt ook hoger als met veel kortere stukken 

wordt  gewerkt.  Zou deze 8 meter uit stukken van telkens 1.000 mm worden opgebouwd, 

dan kost de lijn ineens € 335,00 netto, ex. BTW. 
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De armaturen kosten het volgende: 

Fabricaat Lumilab 
Serie Multi-pro Focus B 

 
Art.nr. LT3233/02 (zwart) 

 
Omschrijving 

 

 Spot voor gebruik op de 3-Fase spanningsrail 

 Gemaakt van zwart gelakt aluminium.  

 Ook leverbaar in wit en grijs 

 Focusserbaar middels verstelbare lampvoet 

 Voor gebruik met 1 x QR-CBC51, max. 50W 

 Ingebouwde elektronische trafo 

 Osram Decostar51 ECO 35W meegeleverd 

 De Osram lamp is voorzien van een UV-filter 

 Gemiddelde levensduur is 5.000 uur 

 Werkspanning 230V  

 Classificatie IP-20, isolatieklasse I, F-eis 

 CE-markering  
 

Aantal Nader te bepalen 
Prijs per stuk €    182,50 exclusief BTW, inclusief lamp. 
 

Voor de tentoonstellingsruimte uit het voorbeeld zijn 13 spots in gebruik en dus zouden de 

aanschafkosten van de spots € 2.372,50 exclusief BTW bedragen. Samen met de 5 

spanningsrails komen de totale investeringen op € 3.567,50 exclusief BTW,  exclusief 

montage en aansluiten.  

Het is natuurlijk goed uitvoerbaar beide standaard ontwerpen te combineren.  Zou kunnen 

de wanden met egale verlichting uitgevoerd worden, terwijl eventuele sculpturen, beelden 

en dergelijke vanaf spanningrails met spots verlicht worden.  Het is ook mogelijk om met 

breedstralende spots van de spanningsrails de wanden egaal te verlichten.  
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Andere oplossingen: 

Fabricaat Lumilab 
Serie Segment 

 
Art.nr. Op aanvraag 

 
Omschrijving 

 

 Modulair binnen verlichtingsysteem waarmee directe en 
indirecte verlichting gemaakt kan worden. 

 Het is leverbaar in plafond en wand opbouw montage of in 
gependelde uitvoering. 

 Standaard leverbaar in wit, grijs of zwart, maar op 
aanvraag is het ook te personaliseren. 

 Diverse lichtbronnen zijn erin te combineren. Denk aan T5 
fluorescentie, QR-111 halogeen, LED en metaalhalogeen 
lampen. 

 Het systeem is minimalistisch vormgegeven en combineert 
licht, geluid en tijdweergave. Een thermostaat kan er ook 
ingebouwd worden. Het systeem kan bediend worden via 
iPhone, iPad of laptop/PC als ook middels ingebouwde 
touchscreen panelen. 

 

Segment toegepast in  Art to Design galerie te Bologna, Italië.  
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Een andere oplossing is mogelijk met een profiel, waarin verschillende lichtbronnen 

gecombineerd kunnen worden. Dit soort oplossingen zijn altijd maatwerk en de prijs moet 

ervoor aangevraagd worden. In het voorbeeld hieronder is een profiel gebruikt, dat T5 

fluorescentie verlichting heeft gecombineerd met 12V halogeen spots. De fluorescentie 

verlichting straalt nu het plafond aan, waardoor het gerichte licht van de spots 

gecombineerd wordt met het zachte indirecte licht van de fluorescentiebuzien. 

 

 

De sfeer is nu compleet anders. De spots op de werken zijn zichtbaar, maar hun effect is 

afgezwakt. 
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Slot 

Wat goede verlichting is, valt niet met één woord te 

omschrijven. Het is daarom belangrijk vooraf te bezinnen 

op het doel dat de installatie moet dienen en onder welke 

voorwaarden (denk aan energieverbruik). Met de 

informatie die u hier gelezen heeft, bent u in staat een 

verlichtingsproject, in samenwerking met een 

lichtspecialist zoals Lumilab B.V.,  tot een goed einde te 

brengen. U kunt nu een lichtontwerp beoordelen aan de 

hand van criterea die u met deze kennis opstelt. Het 

voorkomt de aankoop van de verkeerde producten en 

daarmee desinvestering.  

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of opmerkingen, neem gerust contact 

met ons op. Bel naar 076 – 888 80 41 of e-mail naar hugo@lumilab.nl  

© Lumilab B.V. 
Hugo Blom 
Alle rechten voorbehouden. 
 
 
Lumilab B.V. 
Groot Hoogsteen 19 
4815 PG  Breda 
076 – 888 80 41 
064 – 173 61 81 
info@lumilab.nl 
www.lumilab.nl  
 
 
 
Disclaimer. 
 
De informatie die in dit artikel wordt verstrekt is naar eer en geweten, als ook met 
vakmanschap samengesteld. Het is bedoeld als kostenloze dienstverlening naar mensen 
die uit hoofde van hun functie met museum- en/of galerieverlichting te maken hebben. 
Lumilab B.V.  zal op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe- en/of 
indirecte schade, gevolg- en/of vervolgschade  die zouden kunnen ontstaan door het 
opvolgen van de adviezen die in dit artikel gegeven worden.  
 
  

mailto:hugo@lumilab.nl
mailto:info@lumilab.nl
http://www.lumilab.nl/
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