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Samenvatting 

Sinds de uitvinding van de gloeilamp in 1879 

zijn er de nodige nieuwe methoden ontdekt 

waarmee licht opgewekt kan worden. Erg lang 

is de gloeilamp favoriet geweest en de 

levensduur daarvan wordt bepaald door het 

kapot van de gloeidraad. De levensduur 

daarvan is zo kort dat andere eigenschappen 

zoals het teruglopen van lichtopbrengst of het 

kapot gaan van een transformator geen rol 

spelen. 

Dat wordt anders bij lampen die langer 

meegaan. Denk dan aan fluorescentie- en compact fluorescentiebuizen of 

metaalhalogeenlampen.  Met een levensduur van 8.000 tot 18.000 branduren gaat de 

terugval van de lichtopbrengst merkbaar meespelen. Bij LED modules en lampen speelt ook 

de levensduur van de “trafo” of in jargon driver een rol. 

De levensduur van gloei- en halogeenlampen worden bepaald volgens de definitie B50, 

waarmee het aantal branduren wordt gemeten, waarop 50% van de test populatie is 

overleden. De lampen dienen onder strikt gestandaardiseerde omstandigheden getest 

worden, zodat de levensduur opgave van fabrikanten te vergelijken zijn. 

Bij de (compact) fluorescentiebuizen en metaalhalogeenlampen komt daarop boven de 

terugval in lichtopbrengst bij. Dit heet de lichtstroomdepreciatie en vaak wordt de grens 

aangehouden van 70% van wat de lamp aan lichtstroom had toen die nieuw was. 

Led modules en ledlampen gaan veel langer mee dan de driver. Dus voor de bepaling van de 

levensduur moet naast de lichtstroomdepreciatie ook het uitvalpercentage van de drivers 

opgegeven worden. 
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Inleiding 

Sinds de uitvinding van de gloeilamp in 

1879 door Edison zijn er tal van andere 

principes van licht opwekking ontdekt. In 

grote lijnen gaat het om de volgende 

principes: 

• Opwekking door verhitting (gloei- en 

halgeenlampen o.a.) 

• Opwekking door gaslontlading 

(fluorescentie buizen o.a.) 

• Opwekking door elektroluminescentie (LED, OLED) 

 

Elk van die opwekkingsmethoden heeft andere faalpaden en dus is een andere 

definitie van levensduur nodig. De belangrijkste oorzaken van falen zijn: 

• Destructief falen (definitie B50) 

• Lichtstroom depreciatie (definitie L70) 
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Levensduurdefinitie B50 

Een gloei- of halogeenlamp zal kapot gaan doordat de 

gloeidraad het begeeft na een bepaald aantal 

branduren. Omdat dit eerder gebeurd dan dat de 

lichtopbrengst zichtbaar minder wordt (lichtstroom 

depreciatie), wordt alleen over het kapot gaan de 

gloeidraad gesproken bij de bepaling van de 

levensduur. Deze definitie staat bekend onder B50. 

De definitie ervan is het aantal branduren totdat 

50% van de test populatie onder gestandaardiseerde 

gebruikscondities is overleden. Nu worden de levensduur opgaven van 

fabrikanten vergelijkbaar. 

Een gewone gloeilamp heeft een B50 van 1.000 uur. Een 12V of 230V 

halogeenlamp met standaard technologie heeft een B50 van 2.000 uur. Een 12V 

halogeenlamp met IRC technologie heeft een B50 van 4.000 of 5.000 uur.  

Een spaarlamp heeft een B50 van 8.000 uur en sommige zelfs 15.000 uur. Omdat 

spaarlampen bedoeld zijn voor consumenten wordt er geen rekening gehouden 

met de lichtopbrengst vermindering (lichtstroomdepreciatie). 
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Levensduurdefinitie L70 

De categorie gasontladingslampen is zeer breed en 

valt in twee hoofdgroepen uiteen, te weten lagedruk- 

en hogedruk gasontladingslampen. De lagedruk 

gasontladingslampen bestaan uit compact 

fluorescentie (ook spaarlampen), fluorescentiebuizen 

en lagedruk natriumlampen. 

De hogedruk gasontladingslampen, ook wel HID of 

High Intensity Discharge lampen genoemd, bestaan 

uit o.a. metaalhalogeenlampen, hogedruk 

natriumlampen, kwikdamplampen enz. De metaalhalogeenlamp is veruit de 

bekendste uit deze groep.  

De levensduur van de gasontladingslampen is veel langer dan die van de gloei- 

en halogeenlampen. Daardoor gaat het lichtstroomdepreciatie een rol spelen en 

dient in de definitie van de levensduur betrokken te worden. 

De lampen van deze groep worden veelal in winkels, kantoren en fabrieken 

toegepast. In die situatie is het vaak praktischer de lampen allemaal in eens te 

vervangen. Bovendien geven ze minder licht waardoor het mogelijk niet meer 

voldoet aan de (Arbo) eisen. 

Bij het ontwerpen van een lichtinstallatie wordt rekening gehouden met het 

teruglopen van de verlichtingssterkte t.g.v. de uitval en lichtstroomdepreciatie 

door meer licht te installeren dan nodig is bij nieuwe lampen.  

De lichtontwerper bepaald de gebruiksperiode aan de hand van het % uitval en 

het % lichtstroom-depreciatie. Bij T5 fluorescentiebuizen wordt vaak 20% meer 

geïnstalleerd doordat men rekent op 10% uitval en 10% lichtstroomdepreciatie  

(i.e. L90,B10). Voor andere lamptypen is dat telkens anders: 

• Compact fluorescentiebuizen hebben L80, B20 van bijvoorbeeld 8.000 h. 

• T5 Fluorescentie buizen hebben L90, B10 van typisch 18.000 branduren. 

• Metaalhalogeenlampen met keramische branders hebben een L80, B20 

van bijvoorbeeld 8.000 uur 
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Door een groter uitval% te accepteren kan de nuttige gebruiksperiode verlengd 

worden, maar moet de installatie meer over gedimensioneerd worden. De grafiek 

hieronder laat zien hoe.  

 

Mogelijkheid 1. 

Kies het overlevingspercentage 90% (B10, zwarte lijn), dan betekent dit een 

levensduur van ca.9.500 uur. Maar na 9.500 uur is er nog ca. 75% van de 

lichtstroom over en dus moet de lichtinstallatie ontworpen worden  met 32,5% 

meer licht om na 9.500 uur de gewenste hoeveelheid licht over te houden. Dat is 

het moment waarop de lampen allemaal vervangen moeten worden.   

Mogelijkheid 2. 

Accepteert men een maximale lichtstroomdepreciatie van 20% (L80, blauwe lijn), 

dan is de levensduur 4.000 uur en bij dat aantal branduren is het overlevings-

percentage 100 (B0) en moet de installatie 20% meer licht worden ontworpen om 

na 4.000 uur de gewenste hoeveelheid licht over te houden. Dat betekent minder 

energiekosten, maar wel meer lamp verwisselingskosten omdat dit nu 2x zo vaak 

gedaan moet worden. 
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LED modules en LED retro fit lampen 

Nu gaan LED modules en retro fit led lampen nog weer 

langer mee en wel zo lang, dat naast de 

lichtstroomdepreciatie ook de levensduur van de 

“transformator”, in jargon driver genoemd, een rol 

van belang gaat spelen.  

 

Elektrolytisch condensator. 

De driver van een led module bevat o.a. een zgn. elektrolytische condensator. 

Deze elektronische component is de zwakste schakel in de keten. Een dergelijke 

condensator bevat een vloeistof en als die opdroogt stop de driver met 

functioneren en de led module valt uit. 

 

Uitval percentage led driver. 

De driver van een led module is afgeleid van een elektronisch 

voorschakelapparaat (EVSA) voor metaalhalogeenlampen (MH-lampen). Er zijn 

geen betrouwbare cijfers bekend van de levensduur B10 (10% uitval) van led 

drivers, maar vanwege de gelijkenis met de het EVSA voor MH-lampen gaan we 

voorlopig uit van de waarden die gelden voor zo’n EVSA: 2% uitval per 10.000 

uur. 

Een led module die 50.000 branduren nodig heeft om tot 70% van de lichtstroom 

in nieuw toestand te komen, heeft dus 5 x 2%= 10% uitval en dus geldt L70, 

B10. Dit is gelijk de typische waarde voor een led module. Een dergelijk 

specificatie betekent een over dimensionering van de lichtinstallatie van 37% en 

een nuttige gebruiksperiode van 50.000 uur.  

 

Lichtinstallatie-ontwerp met LED. 

Een winkel bijv. heeft doorgaans ca. 3.000 branduren per jaar. Dat betekent bij 

50.000 branduren een nuttige gebruiksperiode van 16,67 jaar. Een 

winkelinrichting gaat doorgaans 5 tot 10 jaar mee….. Hier zou het op zijn plaats 

zijn een kortere nuttige gebruiksperiode te kiezen en overeenkomstig een lagere 

lichtstroomdepreciatie.  

Bijv. L90 zou misschien een levensduur van 21.000 uur betekenen (afhankelijk 

leverancier) en dus 7 jaar als nuttige gebruiksperiode. De over dimensionering is 

dan 20% met energie besparing en een besparing op investering tot gevolg. Let 

er wel op, dat LED armaturen op moment alleen nog in zijn geheel vervangen 

worden. 
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Retro fit led lamp. 

Een retro fit ledlamp is een led lamp die dezelfde 

vorm, afmetingen en lichttechnische specificaties 

heeft als de lamp met conventionele technologie die 

hij vervangt. De driver is nu in de lampvoet 

verwerkt. Een led lichtbron produceert ook veel 

warmte en die moet afgevoerd worden middels 

convectie (net zoals de radiator van een verwarming 

werkt). Door die warmte, die bij retro fit led lampen 

nu eenmaal minder gemakkelijk afgevoerd wordt, 

zal zowel de led-chip zelf als de led driver heter 

worden en dus eerder falen.  

De levensduur L70 ligt voor led retro fit lampen op 25.000 uur tot 40.000 

branduren. De ingebouwde driver heeft een uitval percentage tussen 2,5 x 2%= 

5% tot 4 x 2%= 8%. Met deze specificatie, die vrij algemeen gehanteerd worden, 

moet de lichtinstallatie ook 37% over gedimensioneerd worden en gezien de 

kortere levensduur t.o.v. led modules in daarvoor ontworpen armaturen is dat 

geen overbodige luxe.  

Ook hier kan men een kortere levensduur accepteren indien een 

lichtstroomdepreciatie van 10% (L90) gekozen wordt. De meeste ledlampen 

hebben een levensduur van 25.000 uur (L70, B10). Dat betekent nog korter bij 

L90…. Dan komt de levensduur te liggen dicht in de buurt van die van moderne 

metaalhalogeen lampen, die ook qua energie efficiency niet echt onderdoen voor 

LED technologie van dit moment (2013).  
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Factoren van invloed 

 

Temperatuur gevoeligheid. 

Alle lichtbronnen zijn gevoelig voor afwijkingen van de 

nominale werktemperatuur wat betreft de levensduur. 

De gloei- en halogeenlampen zijn het minst gevoelig 

en worden dan ook nog steeds veel toegepast in 

situaties waar dit een probleem kan zijn. Denk aan 

vriescellen, maar vooral aan ovens.   

De gasontladingslampen hebben verschillende gevoeligheid. In vriescellen worden 

nog weleens hogedruk natrium 

lampen toegepast met hun 

voorschakelapparaat (VSA) 

buiten de vriescel. Het VSA is 

de gevoelige component. 

Gewone fluorescentiebuizen 

(zwarte curve) zijn een slechte 

keuze voor koel- en vriescellen, 

omdat er bijna geen licht meer 

uitkomt bij lage temperaturen. 

Maar de levensduur lijdt daar 

niet onder. 

LED modules en retro fit lampen zijn juist zeer gevoelig voor hoge temperaturen. 

Indien de led-chip in de module zelf met 10oC stijgt, dan halveert zijn levensduur 

als vuistregel. Het is daarom niet zo voor de hand liggend dat retro fit led lampen 

hun opgegeven levensduur ook halen in armaturen die ontworpen zijn voor 

lampen die hun warmte voor het belangrijkste deel kwijt raken door 

warmtestraling naar voren (met het licht mee), zoals gloei- en halogeenlampen. 

 

Invloed van de schakelfrequentie. 

De gloei- en halogeenlampen hebben relatief weinig te lijden als ze vaak aan/uit 

gezet worden.  

Alle gasontladingslampen hebben een hoge gevoeligheid voor frequent aan/uit 

zetten. Fluorescentiebuizen bijv. worden getest met een schakelcyclus van 3 uur 

aan en 15 minuten uit. Deze lichtbronnen zijn daarom niet de eerste keus in 

verlichtingsinstallaties die geschakeld worden middels een bewegingssensor. 

LED modules en retro fit led lampen daarentegen kunnen weer heel vaak aan/uit 

gezet worden en zijn een geschikte keuze voor schakeling middels 

bewegingssensoren. 

 

 

 



 

 

10 Lumilab lichttechniek 

24 juli 2013 

 

Invloed van trillingen. 

Trillingen zijn funest voor gloeilampen en ook halogeenlampen zijn er niet mee 

bediend. Tijdelijke gebouwen die uit units bestaan zijn daarom niet de plaats om 

ze toe te passen. Trillingen gaan snel het hele gebouw door. 

De gasontladingslampen zijn al weer stuk minder gevoelig en led modules en 

retro fit led lampen zijn er vrijwel ongevoelig voor. Ideaal in fabrieken met 

stampende machines. 
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