
  

 

LED VERLICHTING 
Basiskennis 

ABSTRACT 
In de manier van licht opwekken verschillen LED’s 

totaal van de bekende gloei -en halogeenlampen, 

spaarlampen, Tl-buizen en gasontladingslampen. 

Dat betekent ook dat LED’s op een heel andere wijze 

aangesloten moeten worden en andere eisen stellen 

aan de voedingen (“trafo”).  
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Principe van lichtopwekking.  
 

Elektroluminescentie (LED) 
Lichtopwekking door LED’s vind plaats door wat elektroluminescentie genoemd wordt. Het komt hier 

op neer dat twee verschillende stukjes halfgeleidermateriaal tegen elkaar geplaatst worden. Het ene 

stukje heeft een overschot aan positieve deeltjes en het andere stukje aan negatieve deeltjes. Sluiten 

we dat een stroombron (een batterij bijv.) erop aan, dan gaan die positieve en negatieve deeltjes 

naar elkaar toestromen. In het speciaal gebiedje waar de beide delen elkaar raken (de junctie 

geheten) zullen die positieve en negatieve deeltjes elkaar ontmoeten en samensmelten. Als dat 

gebeurd wordt er licht opgewekt.  

Afbeelding 1. Principe van een LED. Bron 

afbeelding: https://blog.ledsmaster.com/what-

are-led-lights/  

 

Thermoluminescentie. 
Bij gloei -en halogeenlampen wordt 

het licht opgewekt door een geschikt 

stukje  metaal te nemen (wolfraam) en 

daar een elektrische spanning op te 

zetten, 230V AC doorgaans. Dit stukje 

metaal wordt de gloeidraad genoemd. De stroom loopt nu door de gloeidraad en omdat die 

gloeidraad een weerstand heeft wordt de draad warm. En die wordt zo warm dat het licht gaat 

geven.  Bij halogeenlampen kan een trafo nodig zijn, die de spanning van 230V AC terugbrengt naar 

12V AC. Het voordeel daarvan is dat bij 12V AC een veel dikkere gloeidraad kan worden gebruikt en 

daarmee de levensduur van de lamp groter wordt. Want de gloeidraad brandt als het ware op, zoals 

de lont van een kaars.  

 

Begrippen.  

Lichtstroom. 
Het begrip lichtstroom beschrijft de hoeveelheid licht die een lichtbron per tijdseenheid (bijv. 

seconde) opwekt. Het wordt uitgedrukt in lumen. Een lamp kan bijv. 800 lumen leveren, zoals een 

60W peertje.  

Spanning. 
De spanning is een eigenschap die in het aantal Volt wordt 

uitgedrukt.  Bijv. wat uit het stopcontact komt: 230V. Dit kunt 

u vergelijken met hoe hard u met uw auto over de snelweg 

rijdt. Hoe harder, hoe hoger de spanning en hoe hoger het 

“voltage”. En net als met een de auto, hoe harder u rijdt hoe 

dodelijker het wordt.  

Bron foto: BNR nieuwsradio 
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Stroomsterkte. 
Daarnaast is er nog de stroomsterkte, die wordt 

uitgedrukt in het aantal Ampère. Dit kunt u 

vergelijken met het aantal rijbanen op de snelweg. 

Hoe meer rijbanen, hoe meer auto’s tegelijk over 

hetzelfde stuk nelweg kunnen rijden. Dus hoe 

hoger de stroomsterkte, hoeveel meer stroom er 

door een draad kan lopen. Maar net als op de 

snelweg, als die te smal is voor het aantal auto’s, 

gaat het fout. De kabel wordt te heet.  

Bron van de foto: https://www.wegenwiki.nl/Bestand:A2_Abcoude.jpg   

Vermogen. 
Het vermogen van een lamp wordt uitgedrukt in Watt, zoals bij ons eerder genoemd peertje van 

60W. Dit vermogen is het resultaat van de combinatie van spanning en stroomsterkte. Stel we 

hebben een snelweg van twee rijstroken en we mogen er max. 50 km/h., dan kunnen er maximaal 

een zeker aantal auto’s per uur over die snelweg rijden. We zeggen dan dat vermogen 100 auto’s per 

uur is. Als die snelweg verbreed wordt naar 4 rijstroken, dan kunnen er ineens 200 auto’s per uur 

overheen. Verhoog dan ook nog eens de maximum snelheid van 50 naar 100 km/h., dan kunnen er 

ineens 400 auto’s per uur overheen. Zo is het ook met elektriciteit. Het vermogen  in Watt (aantal 

auto’s per uur) wordt bepaald door de stroomsterkte in Ampère (aantal auto’s dat tegelijk over een 

stuk snelweg rijdt) te vermenigvuldigen met spanning in Volt (snelheid km/h). Dus bij een spanning 

van 230V (Volt) en een stroomsterkte van 0,26 A (Ampère) is het vermogen 230 x 0,26 = 60W. Zie 

daar het vermogen van ons peertje.  

Wisselspanning 
 Stroom wordt opgewekt in elektriciteitscentrales. En dat 

zijn eigenlijk niks anders dan hele grote fietsdynamo’s. Er 

wordt water gekookt tot er stoom vanaf komt. Die drijft 

een soort schoepenrad aan (turbine). Die turbine is in de 

basis hetzelfde als de dynamo op uw fiets. Doordat die 

draait ontstaat wisselend + 230V en – 230V. Vandaar de 

naam wisselspanning. Om aan te geven dat het om 

wisselspanning gaat zet men er AC achter: 230V AC.         
Bron afbeelding: https://www.lmtc.be/drupal/?q=artikel/basis-elektriciteit  

Wisselspanning wordt gebruikt voor gloei -en halogeenlampen.  

Gelijkspanning. 
Bij gelijkspanning is er geen sprake van dat de 

spanning ooit negatief wordt. De spanning loopt op 

naar bijv. 12V maximaal en daalt dan weer tot nul, 

om vervolgens weer tot 12v te stijgen. De afbeelding 

hiernaast laat het zien.   

Gelijkspanning wordt gebruikt voor LED’s 

 

Bron afbeelding: https://www.lmtc.be/drupal/?q=artikel/basis-elektriciteit 
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De LED-driver versus de halogeentrafo. 
De lichtstroom van een Led wordt nu bepaald door de stroomsterkte door erdoor heen loopt. Hoe 

hoger de stroomsterkte, hoe meer licht de LED zal geven. Maar ook zal de LED daardoor steeds heter 

worden. Inderdaad LED’s worden warm, net als gloei -en halogeenlampen. Alleen worden ze niet 

super heet. Warmte is evenwel de grootste vijand van LED’s. Want als de temperatuur in de LED zelf 

met 10oC stijgt, dan halveert zijn levensduur! Zomaar even een hoge stroomsterkte door de LED 

jagen om lekker veel licht te krijgen is dus niet verstandig.  

De stroomsterkte moet ook zeer constant zijn, anders gaat de Ledlamp flakkeren zoals een kaars in 

wind. Er zijn dus twee redenen waarom we een apparaat nodig hebben die zorgt voor én (a) de juiste 

stroomsterkte én (b) een constante stroomsterkte. Dit apparaat noemen we in vakjargon een LED-

driver. Als product lijkt het als twee druppels water op een halogeentrafo, maar elektronisch zijn het 

compleet verschillende producten 

 

 

 

 

 

  

 

De linker afbeelding is een 12V AC halogeentrafo en de rechter is een LED-driver. Erg veel verschil is 

niet zichtbaar aan de buitenkant, binnenin des temeer: Een LED-driver levert een constante 

stroomsterkte, terwijl een halogeen trafo een constante spanning levert. Door veranderingen in de 

spanning zal een halogeenlamp gaan flakkeren als een kaars in de wind, dus moet een halogeentrafo 

juist een constante spanning leveren. Dat is tegenovergesteld aan wat de LED-driver moet doen! 

LED-driver eigenschappen.  
Een LED-driver laat zich in eerste instantie beschrijven door de stroomsterkte in mA (1 mA = 1/1000 

A) die de driver kan leveren aan de LED. Er zijn een aantal veel voorkomende waarden: 

• 350 mA, 500mA, 700mA, 1.050mA en 1.400mA 

Er bestaan nog veel meer stroomsterkten dan in dit rijtje genoemd wordt, maar dat zijn wel de meest 

voorkomende waarden. Hoe lager de stroomsterkte waarop een LED bedreven wordt, hoe lager de 

temperatuur in de LED zelf en dat betekent in potentie een langere levensduur dan één die op een 

hogere stroomsterkte bedreven wordt.  

Door een LED op een hogere stroomsterkte te bedrijven, ontstaat extra warmte. Die extra warmte 

moet afgevoerd worden door een koellichaam (jargon: heatsink) met een groter koelvermogen. 

Omdat die heatsinks vast gemaakt zijn aan de LED’s is het koelvermogen dus ook vastgelegd tot een 

bepaald maximum en daarom is de stroomsterkte die op LED aangesloten kan worden ook beperkt 

tot een bepaald maximum. Zou een hogere stroomsterkte door de LED gaan, dan kan het 

koellichaam die extra warmte niet afvoeren; zijn capaciteit is gewoon te klein. Dan wordt de LED te 

warm en stuikt de levensduur in elkaar. Soms kan het héél snel gaan; enkele dagen tot zelfs uren! 

http://www.lumilab.nl/
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Nu bestaan er op de markt ook producten die doorgaans LED lampen worden genoemd en die 

kunnen gewoon rechtstreeks op 230V AC worden aangesloten. Dus deze hele discussie over de 

stroomsterkte lijkt overbodig en niet ter zake. Dat is waar, als er alleen oppervlakkig naar gekeken 

wordt. Een LED lamp is een product is waar zowel de LED, heatsink, lenzen/afscherming en driver zijn 

samengevoegd. Dat is gedaan op een zodanig wijze dat het LED product eruit ziet als een peertje 

bijvoorbeeld. Door deze samenvoeging is alles geregeld en kan rechtstreeks op 230V AC aangesloten 

worden. Deze oplossing beperkt wel het aantal dimtechnieken waarmee de lampen gedimd kunnen 

worden en daarmee ook de koppeling met domotica. Ook de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 

van het dimmen zijn minder.  

 

Meerdere LED’s op één driver. 
De LED heeft dus een constante stroomsterkte nodig om flakkeren te voorkomen en het moet met 

de juiste stroomsterkte (mA ) gevoed worden om de geprojecteerde levensduur ook te behalen. Als 

er meerdere LED’s op één driver worden aangesloten, moet dat op een manier uitgevoerd worden 

die garandeert dat elke LED de juiste stroomsterkte krijgt aangeboden. Dat wordt bereikt door de 

LED’s in serie aan te sluiten. In de praktische zin betekent het, dat een kabel van de pluspool van de 

LED-driver naar de pluspool van de LED gaat. Vervolgens wordt een kabel aangesloten op de minpool 

van die ene LED. Sluit die kabel dan aan op de pluspool van de volgende LED. Breng een kabel van de 

minpool naar de pluspool van de volgende LED. Ga zo verder totdat alle LED zijn verbonden en één 

minpool overblijft die nog niet aansloten is. Die ene minpool moet op de minpool van de LED-driver 

worden aangesloten. Deze manier van bekabelen heet serie schakelen. Het is dezelfde manier 

waarop kerstboomlampjes zijn aangesloten. Zie hieronder.  

 

http://www.lumilab.nl/
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Gloei -en halogeenlampen dienen in parallel te worden aangesloten. Van elke lamp gaat de pluspool 

naar dezelfde pluspool van de steker of de trafo. En hetzelfde voor de minpolen. Op die manier 

wordt zeker gesteld dat elke lamp exacte dezelfde spanning krijgt. Want gloei -en halogeenlampen 

gaan flakkeren als de spanning varieert. En de levensduur van die lampen wordt korter naarmate de 

spanning hoger wordt dan waarvoor ze gemaakt zijn.  

 

Driver keuze. 
Om de juiste driver te selecteren, moeten zeer veel eigenschappen beoordeeld worden. Het gaat 

buiten het bestek van dit artikel om hier diep op in te gaan. De belangrijkste eigenschappen komen 

wel aanbod, namelijk de stroomsterkte en de spanning die de driver moet kunnen leveren. 

Om de stroomsterkte te bepalen is het van belang te weten voor welke stroomsterkte (in mA) de LED 

is ontworpen. Dit is te achterhalen door bij de fabrikant de specificatie van de LED op te vragen. 

Daarnaast is het van belang te achterhalen voor welke spanning die LED is ontworpen. Het wil zeggen 

dat een LED dus altijd voor en specifieke stroomsterkte en spanning is ontworpen. 

Neem bijv. de LED-module, zoals die hiernaast afgebeeld. Een LED-

module is een LED-chip op een printplaat met aanvullende elektronica, 

lenzen en een heatsink. Deze Led-module dient bedreven te worden op 

350mA, zodat de heatsink alle geproduceerde warmte ook kan 

afvoeren. Bij navraag blijkt ook dat deze LED-module een spanning 

nodig heeft van 18V DC (gelijkspanning). Dan moeten we dus op zoek 

naar een driver die 350mA kan leveren en 18V DC.   

Kijkend naar de driver specificaties wordt duidelijk dat er meer dan 

genoeg 350mA drivers zijn. Als vervolgens opgezocht wordt welke 

spanning die drivers leveren, zullen er een aantal afvallen. 

Aangezien de stroomsterkte die de driver levert 350mA constant is, 

zal de driver automatisch de juiste spanning leveren die de 

aangesloten LED-module nodig heeft. Een driver kan echter maar 

een bepaald bereik van spanningen leveren en dat bereik wordt op 

informatiebladen van driver fabrikanten dan ook gespecificeerd.  

Een (350mA) driver kan een bepaalde minimum spanning leveren en een bepaalde maximum 

spanning. Bijv. minimaal 10V DC en maximaal 30V DC. De LED-module in dit voorbeeld vraagt 18V 

DC, dus deze driver kan de LED-module prima voeden.   

Als op enige moment gevraagd wordt om 2 LED-modules aan te sluiten op deze driver, dan ontstaat 

er een probleem. De LED-modules dienen in serie op de driver aangesloten te worden, zodat elke 

module exact 350mA krijgt. Omdat de stroomsterkte gelijk blijft, maar het totale vermogen stijgt 

naar 18,6W (2 x 6,3W), zal de benodigde spanning moeten stijgen. Immers, stroomsterkte x spanning 

= vermogen. De spanning zal dus ook verdubbelen en moet de driver 2 x 18 = 36V DC kunnen 

leveren. De driver in ons voorbeeld kan dat niet en we moeten op zoek naar een andere driver die 

dat wel kan bij 350mA. 
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LED-strips. 
Omwille van de praktijk bij het installeren van LED-strips, is er wat verandert t.o.v. de LED-modules. 

Een LED-strip is een band met een lengte van enkele meters, waarop heel veel LED-dobbelsteentjes 

zijn aangebracht. De voeding wordt aan het begin van de strip aangesloten. 

Nu is het niet erg praktisch als er bijv. per meter een 

LED-driver geplaatst moet worden. We willen het liefst 1 

LED-driver voor al onze LEDstrips. Door alle LEDstrips op 

1 driver aan te sluiten, wordt het nodig dat de LED-

driver een hoog vermogen kan leveren. Bij constante 

stroomsterkte drivers is dat maximale vermogen relatief 

beperkt, zeker als 350mA nodig is. We kunnen alleen 

gemakkelijk grote vermogens voeden door een 

constante spanning te gebruiken. Dat heeft tot gevolg 

dat de LEDstrips in parallel moeten worden aangesloten. 

Maar dan ontstaat de situatie die niet elke LEDstrip 

exact de juiste stroomsterkte krijgt aangeboden, met als 

gevolg dat de LED-dobbelsteenjes een verschillende 

helderheid krijgen.  

Dit probleem wordt opgelost door op de LED-strips een 

weerstandje te plaatsen die ervoor zorgt dat elk LED-

dobbelsteentje exact de juiste stroomsterkte krijgt 

aangeboden, terwijl de LEDstrips zelf parallel zijn 

aangesloten.  

Een LEDstrip kun je niet op elk gewenst punt doorknippen. 

Je kunt een LEdstrip bijv. om 6 dobbelsteentjes 

doorknippen. Hoeveel exact is per merk en type 

verschillende en staat vermeldt in de montage instructies.  

LEDstrip voedingen hebben een vaste spanning. Een veel 

voorkomende spanning is 24V DC. De stroomsterkte is dus 

afhankelijk van het vermogen dat op de voeding wordt 

aangesloten en dat is weer afhankelijk van het type 

LEDstrip en het aantal meter. 

Een LEDstrip wordt gekarakteriseerd door het vermogen per meter. Dat is van belang voor de keuze 

van de voeding. Een LEDstrip voor koofverlichting heeft doorgaans voldoende aan 5W/m, maar een 

LEDstrip die ook functionele verlichting moet leveren heeft al gauw 20W/m. Een koof waarin totaal 

20 meter LEDstrip van 5W/m gaat, heeft een totale vermogen van 100W. De LED-driver dient dus die 

100W te leveren met 24V DC. Omwille van allerlei factoren is het te adviseren om enige veiligheid in 

te bouwen en het vermogen van de LEDstrip voeding met 20% te verhogen, in dit voorbeeld dus 

120W. DE afgebeelde driver kan maximaal 20A bij 24V DC leveren, dus 480W. Die voeding is op zich 

prima geschikt, maar wel wat duur voor die 120W. Dan is het beter een kleiner voeding te kiezen.  
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De afgebeelde voeding kan niet gedimd worden en dat is vaak wel gewenst. Afhankelijk van de toe te 

passen dimtechniek is er veel of minder keuze. Wie de 1-10V dimtechniek kiest kan wel  wat 

voedingen vinden die voldoen. Wie DALI dimtechniek wil inzetten, zal merken dat de spoeling aardig 

dun wordt en hetzelfde geldt voor fase dimtechniek.  

Wie niet thuis in de markt voor LED-drivers, dimmers en voedingen kan de keuze beter overlaten aan 

een ervaren en professionele lichtontwerper. Want een verkeerd gekozen driver/voeding kan de 

LED-modules en LEDstrip ernstig beschadigen of op zijn minst de levensduur drastisch verkorten. 

Want het gaat niet alleen om stroomsterkte en spanning., maar bijv. ook om inschakelstroompieken, 

harmonische vervormingen, de efficiency en meer.  

 

DISCLAIMER. 
Dit artikel wordt u kosteloos en als dienstverlening ter beschikking gesteld. Het is geschreven met 

alle vakmanschap en kennis, maar desondanks is het opvolgen van instructies, adviezen enz. voor 

eigen rekening en risico. U kunt geen rechten doen gelden en schades, direct, indirect, gevolg of 

vervolgschade worden niet vergoed.  
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