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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In het projekt "verlichting voor slechtzienden" zal onderzocht worden welke ver
lichtingsparameters invloed hebben op de taakvervulling van slechtzienden. Voor 
dit onderzoek zullen experimenten uitgevoerd worden waarbij proefpersonen onder 
verschillende verlichtingsbronnen taken moeten verrichten. Het is daarom noodza
kelijk om een overzicht te hebben van de diverse op de markt beschikbare verlicht
ingsbronnen met de daarbij behorende specifikaties. Dit verslag is het resultaat van 
dat vooronderzoek. 

In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de diverse begrippen die met 
licht en verlichting te maken hebben. Dit zal gaan in kombinatie met de betekenis 
van lampspecificaties zoals ze door de fabrikant worden opgegeven. 

Het derde hoofdstuk zal een overzicht geven van de diverse typen lampen. Hierbij 
zullen de specifieke eigenschappen van deze lichtbronnen behandeld worden. 

Het vierde en laatste hoofdstuk geeft een lijst van voorlopige selektiekriteria 
waaraan lichtbronnen moeten voldoen indien ze voor taakverlichtingsdoeleinden 
toegepast moeten worden. 

De appendix omvat een overzicht van alle lampen met bijbehorende specifikaties. 
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Hoofdstuk 2 

Begrippen in de verlichting 

In dit hoofdstuk zullen in kort bestek diverse begrippen in de verlichtingskunde 
behandeld worden. Men zal zien dat het menselijk oog het uitgangspunt is geweest 
voor het vaststellen van diverse eenheden. 

2.1 Elektromagnetische straling 

Het elektromagnetisch spektrum omvat een groot aantal verschillende soorten stra
ling, d.w.z. trillingsverschijnselen. In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van het 
elektromagnetisch spektrum. Voor alle stralingssoorten is de voortplantingssnelheid 
konstant, namelijk 3 * 108m/ s. 
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Figuur 2.1: Het totale elektromagnetisch spektrum 
met het uitvergrootte lichtspektrum {Fischer, 1979). 
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2.2 Licht 

Licht of zichtbare straling omvat dat gebied van de elektromagnetische straling dat 
rechtstreeks een visuele waarneming in het menselijk oog teweegbrengt. De defintie 
van licht is dan ook : "straling, welke in staat is om het orgaan van zien te stimu
leren" (CIE1, 1970). In figuur 2.1 is het gebied te zien wat tot de zichtbare straling 
behoort. De grenswaarden zijn niet nauwkeurig te trekken, doch liggen ongeveer 
tussen de 380 en 780 nm. Het gebied dat vlak onder de 380 nm ligt heet ultra-violet 
en vlak boven de 780 nm wordt infra-rood genoemd. 

2.3 De relatieve spektrale ooggevoeligheid 

Het oog is niet even gevoelig voor licht met verschillende golflengtes. Straling met 
een bepaalde golflengte moet worden gewogen met betrekking tot haar vermogen 
de gezichtszin te stimuleren. Het blijkt dat de spektrale gevoeligheid van het oog 
afhangt van diverse parameters en sterk kan verschillen tussen personen onder
ling. Bijvoorbeeld in het donker of bij schemering zal een waarnemer skotopisch 
(zwart/wit) zien en bij meer licht fotopisch (kleuren). Toch heeft de CIE in 1924 
een standaard ooggevoeligheidskromme V(A) voor het fotopisch (kleuren)zien afge
sproken, zoals te zien is in figuur 2.2. Deze is bepaald uit de middeling van de 
ooggevoeligheidskromme van vele gezonde proefpersonen. De grootste gevoeiligheid 
van het oog ligt volgens deze kromme bij een golflengte van 555 nm. 

V ().) 
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0 L,.___,..,__...::::;~ __ ..__ _ ___,_ __ _.__ _ __,__....:::,,,...___, 
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Figuur 2.2: Ooggevoeligheidskromme V(A) {Opstellen, 
1986). 

2.4 Primaire grootheden 

2 

Begrippen in de verlichtingskunde en fotometrie enerzijds, en stralingstechniek 
anderzijds lopen nagenoeg parallel. Men kan uit een elektromagnetische grootheid 

1 CIE = Corumission International de l'Eclairage. 
2Voor verdere informatie : Roufs en Duifhuis, 1984. 
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een fotometrische grootheid afleiden door de eerste te wegen m.b.v. de relatieve 
ooggevoeligheidskromme V(>,), te normeren en i.p.v. de eenheid 'watt' de eenheid 
'lumen' toe te kennen. 

Ter onderscheiding wordt in de formules voor energetische grootheden de index 
(e) en voor de visuele grootheden de index (v) gebruikt. 

1. Hoeveelheid stralingsenergie, Qe joules (J). De hoeveelheid stralings
energie is de energie overgebracht door elektromagnetische golven. 

Hoeveelheid licht, QIJ lumensekonde (lm * s). De lichthoeveelheid is de 
energie overgebracht door licht. 

2. Stralingsstroom, ~e watt (W). De hoeveelheid, door elektromagnetische 
golven overgebrachte, energie per sekonde. 

~ = dQe (2.1) 
e dt 

De stralingsstroom is dus een vermogen. 

Lichtstroom, ~IJ l urnen ( l m). De lichtstroom is de stralingsstroom, gewogen 
met de ooggevoeligheidskromme. De lichtstroom is de kenmerkende 
grootheid die in staat is een lichtgewaarwording te verwekken. 

~IJ= Km 1 ~e,,\V(>.)dÀ (2.2) 

met Km = 683 lm * w- 1 

en ;r.. _ dt, 
'i:'e,,\ - d.f 

Dus bij een stralingsstroom van 1 watt en À = 555 nm (maximale 
ooggevoeligheid) verkrijgt men een lichtstroom van 683 lm. 

3. Stralingsterkte of stralingsintensiteit, Ie watt per steradiaal (W * sr- 1 ). 

De stralingssterkte is de stralingsstroom per eenheid van ruimtehoek. 

I - d~e (2.3) 
e - dO 

Lichtsterkte of lichtintensiteit, IIJ candela (cd). De lichtsterkte is de licht
stroom per eenheid van ruimtehoek. 

I = d~IJ (2.4) 
IJ dO 

4. Emittantie, Me (W * m-2). De emittantie is de energiestroom, uitgezonden 
van een stralend oppervlak per eenheid van oppervlak. 

M - d~e (2.5) 
e - dA 

Lichtemittantie, Me (lm * m-2). De lichtemittantie is de lichtstroom, uit
gezonden van een stralend oppervlak per eenheid van oppervlak. 

M - d~IJ (2.6) 
IJ- dA 

5. Radiantie, Le (W * sr- 1 * m-2). De radiantie is de stralingssterkte gedeeld 
door het schijnbaar oppervlak van de bron die verantwoordelijk is voor 
deze stralingssterkte. 
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L - <!_~ 
e - dS (2.7) 

Luminantie, Lv (cd* m-2). De luminantie is de lichtsterkte gedeeld door het 
schijnbaar oppervlak van de bron die verantwoordelijk is voor deze licht
sterkte. In het dagelijks leven betekent dat een felle lamp een hoge lumi
nantie bezit. 

L _ dlv 
v - dS (2.8) 

6. Refiektiefaktor, p ( ... ). De reflektiefaktor is de verhouding van de gereflek
teerde stralingsstroom <t>,. tot de opvallende stralingsstroom q,i. 

<l>,. 
p=

q,i 
(2.9) 

7. Absorptiefaktor, a ( ... ). De absorptiefaktor is de verhouding van de geab
sorbeerde stralingsstroom <l>a tot de opvallende stralingsstroom <l>i. 

a = :a (2.10) 
1 

8. Transmissiefaktor, r ( ... ). De doorlatingsfaktor is de verhouding van de 
doorgelaten stralingsstroom <l>t tot de opvallende stralingsstroom <l>i. 

<l>t 
T = ~ (2.11) 

2.5 Kleurbegrippen en grootheden 

In de vorige paragraaf werden verbanden gelegd tussen elektromagnetische straling 
en licht. Deze grootheden hadden slechts betrekking op de sterkte van licht, waar 
voornamelijk zintuigen in het oog verantwoordelijk voor zijn. Het zien of ervaren van 
kleur is een ingewikkeld proces waarvoor de zintuigen in het oog en de hersenen door 
samenspel verantwoordelijk zijn. In deze paragraaf zullen de grootheden behandeld 
worden die betrekking hebben op kleuren. 

Kleurindruk. Het spektrum van de elektromagnetische straling, bijvoorbeeld uit
gezonden door een lamp, kan men rangschikken in een spektrale energieverde
lingsdiagram. De energie van het zichtbare gedeelte van zo'n spektrale ener
gieverdelingsdiagram zal bij voldoende intensiteit de oogzintuigen prikkelen. 
Deze prikkels resulteren in een door de mens ervaren kleurindruk. Het moge 
duidelijk zijn dat de vorm van het lichtspektrum bepalend is voor de verkregen 
kleurindruk. 

Indien men licht van een specifieke golflengte aangeboden krijgt, zullen de 
hersenen hieraan een bepaalde kleurindruk toe kennen. Het blijkt dat 
bepaalde golflengtegebieden bepaalde kleurindrukken geven, zoals in tabel 1 
gerangschikt staat. 
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Tabel 2.1: Het verband tussen golflengte en kleurindruk 
Golflengte in nm Kleurindruk 

van tot 
380 - 436 violet 
436 - 495 blauw 
495 - 566 groen 
566 - 589 geel 
589 - 627 oranje 
627 - 780 rood 

Hierbij valt het volgende op aan te merken: de ervaring heeft geleerd dat 
het menselijk oog een subjektief meetinstrument voor kleur is. Indien men 
een proefpersoon een wit veld 3 laat zien dat door een natuurlijke lichtbron 
verlicht is (bijvoorbeeld de zon), dan zal hij dit vlak als een wit veld ervaren. 
Verlicht men een klein gedeelte van het veld met dezelfde lichtbron en wordt de 
omgeving bijvoorbeeld met groen licht verlicht, dan zal de proefpersoon het na
tuurlijk verlichte veld als roodachtig ervaren. Dit verschijnsel, de kleurindruk 
te laten beïnvloeden door de omgeving, heet simultaankontrast. 

Kleurtemperatuur. Het is bekend dat de zogenaamde zwarte straler een kon
tinu spektrum uitzendt waarvan de golflengte waarbij de straling maximaal 
is afhangt van de temperatuur: de kleurtemperatuur. De wolfraamdraad van 
een gloeilamp gedraagt zich nagenoeg als een zwarte straler, evenals de zon. 
De kleurtemperatuur van beide bronnen zijn respektievelijk 2700 en 6000 K. 
Een gloeilamp geeft bij een simultane waarneming een rodere kleurindruk dan 
het zonlicht. Toch geven beide zwarte stralers in het algemeen een witte 
kleurindruk. 

Kleurweergave. Voorwerpen die door een lamp verlicht worden zullen de waarne
mer een bepaalde kleurindruk geven. Deze kleurindruk wordt bepaald door 
drie aspekten. 

1. Het spektrum van de opvallende straling. 

2. De golflengte-afhankelijkheid van de reflektiefaktor van het voorwerp. 

3. De waarnemer. 

Stel men neemt twee lampen met een dezelfde kleurindruk. Nu kan het 
voorkomen dat, indien een voorwerp verlicht wordt door de 1 e respektievelijk 
2e lamp, de kleurindruk van dat voorwerp verandert: de kleurweergave van 
beide lampen is anders. Dit komt doordat gekleurde voorwerpen licht uit 
bepaalde golflengtegebieden reflekteren en uit de overige gebieden absorberen. 
Ieder type lamp bezit een specifieke kleurweergave afhankelijk van de spektrale 
energieverdeling van de betreffende lamp. 

Voor het bepalen van de kleurweergave-eigenschappen van een lamp gaat men 
uit van 8 voorwerpen met specifieke reflektie-eigenschappen (CIE, 1970). Men 
vergelijkt de kleur van elk van deze voorwerpen met die van de kleur van het 

8Een wit veld is een vlak met een spektraal neutrale reflektiekoëfficiënt. 
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voorwerp onder een zwarte straler ( de zwarte straler moet een temperatuur 
bezitten die gelijk is aan de toegevoegde kleurtemperatuur 4 van de onder
zochte lamp). Men kent dan een getalwaarde toe aan het kleurverschil. Het 
gemiddelde kleurverschil van de 8 proefkleuren levert de kleurweergaveïndex 
Ra op. 

1 8 

Ra= - L~ 
B i=l 

(2.12) 

met ~ de individuele kleurweergave-indices. 

Kleurendriehoek. Omdat het waarnemen van kleuren subjektief is, heeft men di
verse methodes geprobeerd te ontwikkelen om het begrip kleur te objektiveren. 
Een methode, de x-y kleurendriehoek van CIE wordt hier beschreven. 

Men laat een waarnemer bij daglichtnivo kijken naar een veld, zoals in figuur 
2.3 te zien is. Het totale veld bestaat uit een wit vlak met een spektraal 
neutrale reflektiekoëfficient. De linkerhelft van het veld wordt belicht met een 
te onderzoeken testlamp. De rechterhelft kan met een samenstelling van drie 
geschikt gekozen spektrale lijnen rood, groen en blauw belicht worden, en wel 
zo dat de intensiteit van ieder afzonderlijke spektrale lijn vrij instelbaar is. 

Lltf<ER 
VEl.D 

Figuur 2.3: Meetopstelling kleurindruk 

ROOD 

Het menselijk oog is goed in staat om kleurindrukken van twee grenzende 
vlakken met elkaar te vergelijken. De luminanties van de drie spektrale lijnen 
kunnen door de proef persoon ingesteld worden dat het rechtse veld dezelfde 
kleurindruk geeft als de linkse. De ingestelde luminantie-waarden worden dan 
gebruikt om aan de kleur van het linker veld een getalwaarde toe te kennen. 
De drie verkregen getalwaarden zijn dan op hun beurt weer te visualiseren in 
een figuur zoals in figuur 2.4 te zien is. 

Als men de drie kleuren in een driehoek plaatst kan men de mate van menging 
van de kleuren onderling aangeven. Indien bijvoorbeeld rood en blauw gelijk 

"De toegevoegde kleurtemperatuur wordt in de volgende subparagraaf "kleurendriehoek" 
behandeld. 
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Figuur 2.4: Principe kleurendriehoek 

vertegenwoordigd zijn en groen niet, dan ligt het zogenaamde kleurpunt van 
de betreffende testlamp op de verbindingslijn tussen rood en blauw. 

Dit voorbeeld geeft het principe aan van de kleurendriehoek. Het blijkt echter 
dat de gevolgde methode en de gebruikte monochrome kleuren niet alle moge
lijke kleuren in de kleurendriehoek onderbrengen. Ook blijkt de zwarte straler 
kromme op een ongunstige plaats te liggen in het figuur. Mede door deze 
bezwaren heeft men het volgende gedaan. Door een 'slimme' transformatie 
van de oorspronkelijke intensiteitswaarden van de drie monochrome bronnen 
verkrijgt men de waarden X, Y en Z. Door deze getallen te normeren op de 
som van X, Yen Z verkrijgt men de getallen x en y, waarmee alle kleuren met 
gelijke luminantie te beschrijven zijn. Deze vormen de koördinaten voor het 
assenstelsel van de internationale CIE x-y kleurendriehoek, zoals in figuur 2.5 
te zien is. Deze kleurendriehoek heeft de genoemde bezwaren niet. 

In deze kleurendriehoek is ook de zwarte staler kromme getekend, die de kleur
punten van een zwarte staler aangeeft als funk tie van de temperatuur. Indien 
bij een niet-temperatuurstraler het kleurpunt gelegen is op of dichtbij de zwarte 
straler kromme dan kan gesproken worden van de toegevoegde kleurtempera
tuur. Deze wordt verkregen d.m.v. de zogenaamde iso-temperatuurlijnen. 

Samenvattend kan het volgende over de kleurendriehoek gezegd worden. De 
kleurendriehoek is een grafische presentatie van alle mogelijke kleurindrukken. 
Elke kleurindruk heeft zijn eigen koördinaten. Lichtbronnen met verschillende 
spektrale energieverdelingen kunnen dezelfde kleurindruk hebben (metamerie), 
dus ook dezelfde x-y koördinaten. 

Opgemerkt dient te worden dat de beschreven CIE x-y kleurendriehoek, afge
sproken in 1931, een keuze is geweest en algemeen toegepast wordt. Er zijn 
ook andere systemen mogelijk om kleurpunten grafisch of getabelleerd te pre
senteren. 

Kleurmenging. Er bestaan twee soorten van kleuren mengen: 

1. Subtraktieve kleurmenging. Bij het mengen van verf is de kleur
vorming overwegend subtraktief, en dat verklaart ook het ontstaan van 
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Figuur 2.5: CJE x-y kleurendriehoek. Langs 
de omhullende kromme is het spektrum van 
monochromatische lichtbronnen uitgezet (Op
stelten, 1986). 

een groene verf door mengen van een gele en een blauwe. De gele verf 
absorbeert vooral het kortgolvige deel van het spektrum, de blauwe verf 
overwegend het langgolvige deel. Alleen in het midden van het spektrum, 
in het groen is een gedeelte waar geen van beide sterk absorbeert, en dat 
is dus de straling die wordt teruggekaatst. De rest van het spektrum 
wordt vrijwel volledig geabsorbeerd. 

2. Additieve kleurmenging. Van additieve kleurmenging is sprake in
dien we licht van verschillende lampen met elkaar mengen. Zo levert het 
mengen van blauw en geel licht geen groen licht op zoals bij verf mengen, 
maar wit licht. 

Volgens dit principe van additatieve kleurmenging kunnen twee lichtbron
nen eenzelfde kleurindruk wekken, hoewel de stralingsspektra aanzienlijk 
verschillen. 

Kortom: het mengen van pigmenten geeft essentïeel een ander resultaat dan 
het mengen van licht. 

2.6 Lampbegrippen en grootheden 

Om snel een overzicht te krijgen van de in dit verslag gebruikte terminologie wordt 
in deze paragraaf een voorbeeldlamp behandeld. Dit wordt gedaan aan de hand van 
de bij deze lamp behorende record 5 uit het gegevensbestand van lampen. Hierbij zal 
puntsgewijs elke grootheid of begrip kort toegelicht worden. In de vorige paragraaf 
zijn enkele grootheden reeds behandeld. 

6Een record is een verzameling gegevens die specifiek zijn voor de betreffende la.mp 
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Als voorbeeld gebruiken we het record van de 'HPI-TD 400W' metaalhalogenide 
lamp. In figuur 2.6 is het record afgebeeld. 
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Figuur 2.6: Record van de 'HPI-TD 400W' metaalhalogenide lamp (Bij 
aktievering van een memo veld wordt er een aparte file aangeroepen, 
waarin diverse pagina's tekst opgeslagen kunnen worden}. 

Lamp. Dit is de naam van de lamp, welke uniek behoort te zijn. Het lampvermogen 
is altijd vermeld in deze kode. De kodes zijn afkomstig van Philips. In dit 
voorbeeld is de lamp gekodeerd door 'HPI-TD 400W'. 

Lichtstroom. De lichtstroom is de hoeveelheid energie die per sekonde overge
bracht wordt door licht. Deze grootheid geeft aan hoeveel licht men van deze 
lamp zal verkrijgen. In ons geval heeft de lamp een lichtstroom van 31500 lu
men. 
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Kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur is een kolometrische grootheid die 
aangeeft met wat voor een zwarte straler men deze lamp mag vergelijken. 
De HPI-TD 400W lamp heeft een kleurtemperatuur van 4400 kelvin. De zon 
heeft als zwarte straler een kleurtemperatuur van ca. 6000 K en een gloeilamp, 
bij benadering ook een zwarte straler, heeft een kleurtemperts,uur van 2700 K. 
Hoewel de naam anders zou doen vermoeden geeft een lamp met een hoge 
kleurtemperatuur een subjektief koelere indruk en een lage kleurtemperatuur 
een warmere indruk. 

Kleurpunt x en y. De kleurpunten zijn de koördinaten in de kleurendriehoek, 
waarmee de kleurindruk van een lamp wordt beschreven. Als men in figuur 2.5 
het punt zoekt behorende bij x = 0.365 en y = 0.375 komt men net onder de 
zwarte straler kromme uit bij een kleurtemperatuur van 4400 K. 

Kleurweergaveïndex Ra. De kleurweergaveïndex geeft aan hoe natuurgetrouw 
voorwerpen onder betreffende lamp verlicht worden. Voorwerpen verlicht on
der de zon of onder een gloeilamp zijn volgens de definitie perfect verlicht, 
en hebben daarom een kleurweergaveïndex van 100. De voorbeeldlamp heeft 
een kleurweergaveïndex van 68, wat in de praktijk een matige kleurweergave 
betekent. 

Kleurspreiding. Het begrip kleurspreiding wordt niet behandeld. 

Lichtgevend oppervlak. Het lichtgevend oppervlak wordt niet behandeld. 

Lichtsterkte. Zie paragraaf 2.4 (Primaire grootheden). De opgegeven lichtsterkte 
is gemeten in het hart van de bundel. 

Luminantie. De luminantie is de objektieve grootheid voor de subjektieve maat 
helderheid. Een heldere offelle lamp heeft een hoge luminantie. Deze grootheid 
is onder andere belangrijk om te bepalen of de betreffende lamp in sommige 
opstellingen verblindend werkt. In ons voorbeeld heeft de lamp een luminantie 
van 770 cd* cm- 2 wat relatief veel is. Een TL-buis heeft een luminantie van 
slechts 1 cd* cm-2 • Gevoelsmatig zou men kunnen stellen dat een lamp met 
een groot lichtgevend oppervlak (zoals een TL-buis) zijn licht verdeelt over een 
groot oppervlak en dus een lage luminantie zal bezitten. 

Lichtsterkteverdeling. Van lichtbronnen wordt de lichtsterkte in alle relevante 
richtingen gewoonlijk in een z.g. polair lichtsterktediagram weergegeven. Deze 
kan dan gebruikt worden om de lichtsterkte op zekere afstand van de lamp te 
bepalen of om de luminantie van de lamp te berekenen. Een voorbeeld van 
een lichtsterktediagram is in figuur 2. 7 te zien. 

In het gegevensbestand zijn geen figuren opgenomen die de polaire diagram 
weergeven, er worden wel verwijzingen gemaakt naar de appendix. Van de 
HPI-TD 400W lamp zijn geen gegevens voorhanden betreffende de lichtsterkte
verdeling. 

Bundelhoek. De bundelhoek is de hoek (in graden) tussen de twee punten in het 
lichtsterkteverdelingsdiagram alwaar de lichtsterkte gehalveerd is t.o.v. de 
lichtsterkte in het hart van de bundel. In figuur 2.8 is dit de hoek a. 
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Figuur 2.7: Lichtsterkteverdelingsdiagram van een SL-lamp 
{Lighting division Philips, 1986-b). 

Meestal hebben lampen met een inwendige refelector een kleine bundelhoek 
en dus een sterke lichtbundel. Als de lamp een bundelhoek heeft van meer 
dan 90° dan wordt er niet meer geproken van een bundelhoek, zoals bij de de 
voorbeeldlamp het geval is. 

Spektrum. Dit item verwijst naar de pagina in dit verslag waar het spektrum van 
de betreffende lamp opgenomen is. 

Specifieke lichtstroom '7, lichtrendement of efficiëntie. Deze grootheid is 
gedefinieerd als de verhouding tussen de uitgezonden lichtstroom t/>v geme
ten in lumen en het toegevoerde electrisch vermogen P aan de lamp, gemeten 
in watt. 

~ 
'1 \-A 

~---1 
:T-., 

]IX 8 

ID 
1 

C 

Figuur 2.8: Bun
delhoekbepaling uit een licht
sterktediagram {Lighting divi
sion Philips, 1986-b). 
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<l>v 
f'}=p (2.13) 

Principieel kan het lichtrendement niet groter zijn dan 683 lm/W. De spe
cifieke lichtstroom is sterk afhankelijk van het soort lamp dat men gebruikt. 
Een gloeilamp heeft een f'J = 20 lm/W en de voorbeeldlamp een f'} = 81 lm/W. 

Systeemvermogen. Het systeemvermogen is het vermogen dat in de lamp gedis
sipeerd wordt, vermeerderd met het vermogen dat in eventuele starters, ba
lasten of andere randapparatuur verloren gaat. De voorbeeldlamp heeft 
ontsteekapparatuur en balasten dus het systeemvermogen is groter dan het 
kale lampvermogen, namelijk 414 watt. 

Specifieke lichtstroom systeem. Deze grootheid geeft de verhouding aan tussen 
de uitgezonden lichtstroom en het aan het gehele lampsysteem toegevoerde ver
mogen. In tegenstelling tot de 'specifieke lichtstroom' telt bij deze grootheid 
het verlies in de randapparatuur wel mee, waardoor de 'specifieke lichtstroom 
van het systeem' principieel gelijk is aan of kleiner is dan de 'specifieke licht
stroom'. De lamp uit ons voorbeeld heeft een iets lagere specifieke lichtstroom 
van het systeem namelijk 76 lumen per watt. 

Lampspanning. De lampspanning is de spanning welke staat over de aansluitpen
nen van de lamp, dus niet over het systeem. De HPI-TD 400W lamp heeft een 
lampspanning van 125 Volt. 

Lampstroom. De lampstroom is de stroom die door de lamp loopt. De HPI-TD 
400W lamp heeft een lampstroom van 3,4 ampere. 

Lampvermogen. Het lampvermogen is het vermogen dat in de lamp zelf gedis
sipeerd wordt. In de lamp uit ons voorbeeld wordt een vermogen van 390 watt 
gedissipeerd. Deze waarde wijkt enkele procenten af van wat de lampkode zou 
doen vermoeden. 

Ontsteekapparatuur. De eventuele noodzaak van ontsteekapparatuur wordt in 
dit item vermeld. De meeste gasontladingslampen hebben ontsteekapparatuur 
nodig, zo ook de HPI-TD 400W lamp. Sommige lampen hebben een inge
bouwde starter. 

Ekonomische levensduur. De ekonomische levensduur is de gemiddelde levens
duur van een lamp. 

Lichtopbrengst na 2000 uur. Dit item geeft aan wat de gemiddelde lichtop
brengst van dit type lamp is na 2000 branduren. Het getal geeft de verhouding 
aan tussen de lichtopbrengst na 2000 branduren en de lichtopbrengst bij in
gebruikneming. De lamp uit ons voorbeeld heeft een lichtopbrengst van 90%, 
dus de lichtstroom zal na 2000 uur branden 0, 90*31500 = 28350 /m bedragen. 

Lichtopbrengst na 5000 uur. Zie vorig item. 

Gemiddelde levensduur 5%. Met dit item wordt aangegeven wat de gemiddelde 
tijdsduur is alvorens 5% van de lampen defekt raakt. Bij het type lampen van 
het voorbeeld gaat na 500 uur 5% van de lampen defekt. 
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Gemiddelde levensduur 50%. Zie vorig item. 

Type lamp. Het type lamp geeft aan tot welke kategorie de betreffende lamp be
hoort. De diverse typen lampen worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 

Vorm. Met de vorm van de lamp wordt de vorm van het glazen omhulsel bedoeld. 
Een TL-buis is bijvoorbeeld buisvormig, en de voorbeeldlamp is cilindervormig. 
Het omhulsel heeft invloed op de luminantie van de lamp. · 

Uitvoering. Dit item geeft aan hoe ~et glas van het glazen omhulsel is uitgevoerd. 
De voorbeeldlamp is helder uitgevoerd, doch er bestaan ook matte en andere 
uitvoeringen. 

Fitting. De kode behorend bij het item fitting geeft de uitvoering aan: 

• E = Edison schroefdraad fitting 

• B = bajonet fitting 

• G = 2 pins fitting 

• getal achter de letterkode geeft de diameter van de schroefdraad aan of 
de afstand van de pinnen. 

• DUBBEL KON= een cilindervormige lamp met aan beide uiteinden kon
takten. 

De voorbeeldlamp is van het laatste type. Het is mogelijk dat er van een type 
lamp meerdere uitvoeringen van fittingen beschikbaar zijn. 

Brandstand. Sommige lampen mogen slechts in een specifieke stand branden. In
dien de lamp bedreven wordt onder een andere positie dan kan de levensduur 
aanzienlijk verkort worden. Ook is het mogelijk dat de opgegeven specifikaties 
betreffende het spektrum niet meer voldoen. 

• UNI. = universeel, oftewel elke brandstand is toegestaan. 

• HOR. = de ballon moet horizontaal gericht zijn. 

• VERT. = de ballon moet naar boven of beneden gericht zijn. 

• 30-60 = de ballon moet tussen een hoek van 30 en 60 graden van de 
positieve vertikaal gericht zijn. 

Oplooptijd. De oplooptijd staat voor de tijd die verstreken zou zijn tussen het 
moment van een koude start en het moment waarop de lamp 80% van de 
nominale 6 lichtstroom levert. De HPI-TD 400W lamp zal 4 minuten na de 
ontsteking voldoen aan de specifikaties. 

Max. Temp. Voet. De maximale temperatuur van de voet is de temperatuur 
waarop de verbinding van de fitting met het glazen omhulsel verbroken zal 
worden. Het is daarom van belang dat de lamp niet te warm wordt. Belang
rijke parameters die invloed hebben op de voettemperatuur zijn: 

• Het armatuur (met of zonder koeling). 

GnNominaal" is de waarde waarvoor de lamp ontworpen is. 
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• Omgevingstemperatuur. 

• Voedingsspanning. 

• Brandpositie. 

De voet van de voorbeeldlamp mag niet warmer worden dan 350° C. 

Max. Temp. Buitenballon Om geen afwijking te krijgen van het spektrum van 
de bedreven lamp t.o.v. de lampspecifikaties mag de buitenballontemperatuur 
niet boven de waarde van dit item uitkomen. De buitenballontemperatuur is 
van dezelfde parameters afhankelijk als bij het vorige item vermeld staan. De 
buitenballon van de voorbeeldlamp mag niet warmer worden dan 700° C. 

Warmteafgifte. Dit item wordt niet behandeld. 

Gewicht. Dit is het gewicht van de lamp inklusief fitting. 

Lengte. De totale lengte van de lamp (bij TL-buizen worden de fitting-pinnen niet 
meegerekend). De HPI-TD 400W lamp is 206 mm lang. 

Diameter. De grootste diameter van het glazen omhulsel. De voorbeeldlamp is 30 
mm in diameter. 

Starttijd. De tijd die nodig is om de lamp brandend te krijgen vanaf het moment 
van een koude start. Als de lamp brand hoeft nog niet te zijn voldaan aan 
de kleurspecifikaties van de lamp. Binnen maximaal 10 s is de lamp uit ons 
voorbeeld werkend. 

Herontsteking. De tijd die, na het doven van een gasontladingslamp nodig is vóór 
de lamp wederom kan ontsteken. Gasontladingslampen moeten eerst afkoelen 
alvorens ze weer bedreven kunnen worden. De lamp uit ons voorbeeld moet 
dus maximaal 20 minuten afkoelen alvorens de herontsteking kan plaatsvinden. 

Min. Omgevingstemp. Om de lamp überhaupt opgestart te krijgen moet er een 
minimale omgevingstemperatuur zijn. De HPI-TD 400W lamp zal beneden de 
-40° C niet op te starten zijn. 

Max. Omgevingstemp. Om de spektrale eigenschappen niet te veel te laten af
wijken van de specifikaties is er ook een bovengrens gesteld van de omgevings
temperatuur. Voor de voorbeeldlamp is de maximale buitentemperatuur op 
40° C. gesteld. 

Min. Temp. bij Trilling. Dit item wordt niet behandeld. 

Max. Temp. bij Trilling. Dit item wordt niet behandeld. 

Min. Netspan. Variatie. De minimale netspanningsvariatie geeft aan hoeveel 
procent de netspanning mag zakken alvorens de veranderende vermogensdissi
patie de spektrale eigenschappen te veel gaan beïnvloeden. Bij de voorbeeld
lamp is dit 5%, dus de spanning mag zakken tot ongeveer 120 V. 

Max. Netspan. Variatie. Zie vorig item. 
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Span. Onderbr. Gevoelig. Of de betreffende lamp al dan niet gevoelig is voor 
korte spanningsonderbrekingen wordt in dit met ja (Y) of nee (N) aangegeven. 
De voorbeeldlamp is gevoelig voor spanningsonderbrekingen. 

Damage Factor. Dit begrip wordt niet behandeld. 

Bronvermelding. De voornaamste bronnen voor de gegevens van de betreffende 
lamp staan hier vermeld. 

Opmerkingen. Eventuele opmerkingen over de betreffende lamp staan in dit item 
beschreven. 

Verwante Lampen. Van elk type lamp zijn er diverse vermogensuitvoeringen 
beschikbaar. Om niet een onnodig groot gegevensbestand te krijgen is er per 
type lamp slechts één lamp uitgekozen. De overige beschikbare lampvermogens 
staan in deze rubriek vermeld. 

Bestelnummer. Dit is de Philips bestelkode voor de betreffende lamp. 

B.J .P. '86. Dit item wordt niet behandeld. 

Bronnummers. De bronnummers verwijzen na.ar een lijst van bronnen die aan de 
appendix is bijgevoegd. 

Genormaliseerd Spektraal Vermogen. Dit figuur geeft het genormaliseerd 
spektraal vermogen weer van de betreffende lamp. De stapgrootte is 
5 nm. Slechts het zichtbare gedeelte van het elektromagnetisch spektrum is 
weergegeven, en wel van 380 tot en met 740 nm. 
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Hoofdstuk 3 

Lichtbronnen 

In dit hoofdstuk zullen de meest voorkomende soorten lampen behandeld worden. 
Hierbij zal aangegeven worden wat de verschillen zijn, vooral op spektraal gebied. In 
figuur 3.1 wordt door middel van een boomstruktuur gevisualiseerd hoe de diverse 
typen lampen gerangschikt zijn. 

LAMPEN 

NOR~1AAL HALOGEEN 

GASONTLADINGSLAMPEN 

METAALHALOGENIDE SPECIALE 

HOGE DRUK KWIKJODIDE XE!'ION 

NATRIUM 

LAGE DRt:K HOGE DRUK 

!FLUORESCERENDE LAAG 

Figuur 3.1: Overzicht diverse typen lampen 

3.1 Temperatuurstraling en luminescentie 

Temperatuurstralers. Licht ontstaat bij de sprong van een elektron van een baan 
met een hogere energie naar een baan met een lagere energie. Opdat er licht 
zal ontstaan, moet het elektron dus eerst in de toestand van hogere energie 
worden gebracht. Bij de elektrische gloeilamp wordt de gloeidraad door de 
elektrische stroom verhit en zodoende tot gloeien gebracht. Dit type lichtbron 
heeft dus het kenmerk dat de lichtuitstralende stof op een hoge temperatuur 
is en wordt een temperatuurstraler genoemd (zoals ook de zwarte straler). 
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Luminescentie. Bij een gasontlading zijn het de botsingen van de elektronen ( van 
de elektrische stroom) met de atomen van het gas, die de energie leveren die 
nodig is om een van de elektronen in de atomen van het gas in de gewenste 
hogere energietoestand te brengen (= atomen aan te slaan). Bij terugval 
van een elektron van ,~en hogere naar een lagere baan wordt er een foton 
uitgezonden. Bij de gasontladingslampen spelen een of beide van de volgende 
twee luminescentieverschijnselen een rol: 

1. Elektro-luminescentie. Het mechanisme van de gasontlading brengt 
het kwik tot emissie van elektromagnetische straling van korte golflengte 
( ultra-violet en/ of zichtbaar). 

2. Foto-luminescentie. Aanslag met elektromagnetische (ultra-violette) 
straling, die omgezet wordt in het zichtbare licht. 

3.2 Normale gloeilampen 

3.2.1 De ontwikkeling tot de huidige gloeilamp 

In 1879 slaagde Edison erin de eerste verkoopbare gloeilamp te ontwerpen. Deze 
bevatte een gloeidraad die verkregen werd door verkoling van naaigaren. Later ge
bruikte men voor het vervaardigen van de gloeidraad verkoold papier of bamboevezel. 
In 1904 werden fabrikatiemethoden voor het vervaardigen van een gloeidraad uit 
wolfraam beproefd en ontwikkeld. Rond 1910 waren de onderzoekers bezig met het 
verbeteren van de lichtopbrengst van de vacuümlampen die 10 lumen per watt niet 
kon overschreiden door het feit dat de temperatuur van de gloeidraad begrensd is 
tot ongeveer 2500 K. De twee belangrijkste verschijnselen die zich verzetten tegen 
het opvoeren van de gloeidraadtemperatuur zijn : 

• de verdamping van de gloeidraad; 

• de warmteverliezen in de lamp. 

Het is gebleken dat de verdamping van de gloeidraad sterk verminderd kan wor
den door de lamp met een inert gas 1 te vullen. De laatste spektakulaire verbetering 
van de normale gloeilamp werd verkregen door de gloeidraad tot spiraal of dubbel 
spiraal te winden. Dit resulteerde in een drastische verlaging van de warmteverliezen. 

3.2.2 Eigenschappen 

Lichtopbrengst. Voor eenzelfde lamptype, eenzelfde nominale spanning en een
zelfde levensduur is de specifieke lichtstroom des te groter naarmate het ver
mogen groter is. Stel men neemt twee lampen met een gelijk vermogen. Doch 
de ene lamp is zo ontworpen dat deze bij een lagere spanning bedreven moet 
worden, en dus een dikkere gloeidraad nodig heeft ten opzichte van de an
dere lamp. Dan zal deze lamp een hogere specifieke lichtstroom bezitten ten 
opzichte van de lamp die bij een hogere spanning bedreven moet worden (zie 
figuur 3.2). 

1 Inert gas = traag gas. 
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Figuur 3.2: Specifieke lichtstroom als /unktie van de 
nominale spanning voor lampen van 40 en 100 W 
(Fischer, 1979). 

De hoogste lichtopbrengst wordt verkregen voor een nominale spanning tussen 
de 12 en 20 V. Voor spanningen lager dan 12 V beginnen de warmteverliezen 
door geleiding via de gloeidraadondersteuningen meer en meer door te wegen. 

Alhoewel de lampen voor zeer lage spanning en grote stroomsterkte op zichzelf 
voordeliger uitvallen is hun gebruik niet ekonomisch: de instalatiekosten zijn 
hoger wegens de benodigde geleiders met grotere doorsneden en de benodigde 
transformatoren. 

Figuur 3.3 geeft de funktie van de relatieve levensduur D / Do, de verhouding 
N /No van de overblijvende lampen en de verhouding F / Fo van de relatieve 
lichtstroom weer. Do is de mediane levensduur van de gloeilampen, No en Fo 
zijn de beginwaardes van respektievelijk het aantal lampen en van de licht
stroom. 
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Figuur 3.3: Verhouding N /No van de overblijvende 
lampen en de relatieve vermindering F / Fo van de 
lichtstroom van een lamp in funktie van de relatieve 
levensduur D / Do {Fischer, 1979). 
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Men kan uit deze figuur aflezen dat bij een D = Do (mediane levensduur) de 
lichtstroom ongeveer 80 % is van de oorspronkelijke lichtstroom. 

Stabiliteit. In figuur 3.4 is aangegeven hoe diverse eigenschappen van een gloeilamp 
beïnvloed worden door variaties in de nominale spanning. Van dit diagram kan 
men aflezen dat een spanningsverhoging van 5 % een vermogensstijging van 
ongeveer 8 % oplevert en een rendementsverbetering van maar liefst 10 %, 
maar de levensduur van de lamp met de helft vermindert. 

'll. 

î140 
1201----+---+-~.......-J---~--=.....,'=--~-I 

40L..----,90~-....,95~-...,,,.,,.oo=---105±--........ ~,10~ ... --' 
-v 

Figuur 3.4: De gevolgen van variaties in de 
nominale spanning op enkele grootheden van een 
gloeilamp (Lighting division Philips, 1986-a). 

Spektrale eigenschappen. De spektrale eigenschappen van gloeilampen zijn, 
zoals in de eerste paragraaf vermeld is, sterk gelijkend op die van een zwarte 
straler. In figuur 3.5 zijn drie spektra gegeven van een zwarte straler op ver
schillende temperaturen. 

1 2 3 
golflengte l (~m) 

Figuur 3.5: De spektrale stralingsdiagrammen van een 
zwarte straler bii verschillende temperaturen (Me,').. als 
funktie van de golflengte >.) (Fischer, 1979}. 

De stralingsemittantie van de zwarte straler hangt uitsluitend af van zijn 
temperatuur. Bij de gebruikelijke temperatuur van de gloeidraden der gloei-
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lampen (2000 à 3000 K) ligt het maximum van Me,>. (spektrale dichtheid der 
stralingsemittantie) tussen respektievelijk 1160 en 960 nm, dus in het infra
rode gebied. Om te zorgen dat Àmaz samenvalt met het golflengtegebied waar
voor het oog het gevoeiligst is, zou de temperatuur van de gloeidraad van een 
dergelijke lamp een waarde moeten hebben van 5220 K. Dit is onmogelijk om
dat de smelttemperatuur van wolfraam ongeveer 3600 K is. Dit geeft ook de 
essentie weer waarom gloeilampen een laag rendement bezitten (10 à 20 lm/W) 
en het verbetering lastig is. Het grootste gedeelte van de uitgezonden elektro
magnetische straling ligt in het infra-rode gebied wat nimmer omgezet kan 
worden in zichtbaar licht {dit in tegenstelling tot ultra-violette straling welke 
door het foto-luminescentie effekt wel in zichtbaar licht kan worden omgezet). 

In figuur 3.6 is het spektrum te zien van een normale gloeilamp in het zichtbare 
gebied. 

100_ ' 6enorlil uurd Spoctrul Vertogen 

80 

60_ 

4~_ 

2(1_ 

Figuur 3.6: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling in het zichtbare gebied van een gloeilamp met 
kleurtemperatuur van !!700 K. 

De kleurweergaveïndex is volgens de definitie optimaal bij belichting door een 
zwarte straler. Daarom is de Ra-waarde 100, tenzij er gebruik is gemaakt van 
gekleurd glas. 

Belangrijke voordelen van gloeilampen zijn : 

• lage kostprijs en installatiekosten; 

• regelbare lichtsterkte; 

• direkte start. 

3.2.3 Uitvoeringen 

Het glas van de ballon kan op verschillende wijzen bewerkt worden : 

• Helder glas. Het nadeel van deze lampen is dat de gloeidraad zichtbaar is 
en daardoor verblindend werkt door zijn hoge luminantie. 

21 



• Gematteerd glas. Om het bovengenoemde nadeel te vermijden gebruikt 
men ballonnen uit matglas dat het licht verstrooit. Tegenwoordig wordt dat 
verkregen door de binnenzijde van de ballon met fluorwaterstofzuur te bewer
ken. 

• Gekleurd glas. Door de inbreng van sommige metaalzouten verkrijgt men 
gekleurd glas. Dergelijke lampen hebben vanzelfsprekend afwijkende spektrale 
eigenschappen en een lager rendement. Een voorbeeld is de zogenaamde ftame 
lamp, die uitgevoerd is met een zachtrose verflaag. 

• Gesilicateerd glas. Een silicaat wordt aangebracht op de binnenzijde van 
de ballon. Deze melkwitte laag wordt ook wel opaal of frosted genoemd. 

In figuur 3.7 is een overzicht gegeven van de voornaamste vormen van gloei
lampen. 
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Figuur 3.7: Overzicht belangrijkste vormen gloeilampen. 
a. normaallamp, b. superluxlamp, c. kogellamp, d. 
kaarslamp, e. philinealamp, f. bedleeslamp, g. buislamp, 
h. schakelbordlamp {Lighting division Philips, 1986-a). 

In de moderne verlichtingskunde en vooral in de taakverlichting speelt gericht 
licht een belangrijke rol. Dit was de aanleiding om naast de gloeilampen met 
uitwendige reflektoren, die het alzijdig uitgestraalde licht bundelen, een meer kom
pakte oplossing te ontwikkelen: de spiegellamp. Bij de spiegellamp onderscheidt 
men twee typen zoals in figuur 3.8 te zien is. 

De glasomhulling van de persglaslamp wordt samengesteld uit in mallen geperste 
komponenten. De inwendig opgedampte spiegel loopt door achter de gloeidraad 
hetgeen resulteert in een hoger optisch rendement. 

Speciale uitvoeringen van de persglaslamp zijn de cool spot of de cool beam lam
pen. De reflektor van deze lampen is dusdanig ontworpen opdat 75% van het uit
gestraalde infra-rode elektromagnetische stralingsvermogen via de achterzijde van 
de lamp afgevoerd wordt. Het verlichte voorwerp wordt zo aanzienlijk minder ver
warmd. Dit kan belangrijk zijn voor taakverlichtingsdoeleinden waar hoge lichtin
tensiteiten gewenst zijn zonder dat het verlichte voorwerp te heet wordt. 

Er zijn zogenaamde daglicht gloeilampen in de handel die door het blauw getinte 
glas globaal dezelfde spektrale eigenschappen bezitten als daglicht. Deze lamp wordt 
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Figuur 3.8: a. persglaslamp, b. spiegel
lamp met geblazen ballon (Lighting divi
sion Philips, 1986-a). 

toegepast waar kleuren in daglichtsituaties beoordeeld moeten worden. Ook ligt 
hier, net zoals bij andere gekleurde gloeilampen, het rendement laag. De spektrale 
eigenschappen kunnen onderling sterk variëren. 

3.3 Halogeen gloeilampen 

De hoge temperatuur van de gloeidraad in een normale gloeilamp veroorzaakt dat 
wolfraamdeeltjes verdampen en dan kondenseren op de koude ballon, resulterend in 
zwarting aan de binnenwand van de ballon. Halogeenlampen hebben een halogeen 
(zoals Jodide, Chloride of Bromide) toegevoegd aan de normale gasvulling. Volgens 
het principe van de halogeen generatieve cyclus wordt zodoende zwarting voorkomen 
en verdunning van de gloeidraad tegengegaan. 

Halogeen generatieve cyclus. In de halogeenlampen is de temperatuur in de 
buurt van het ballonomhulsel hoog genoeg om kondensatie van wolfraamdeel
tjes te voorkomen en laag genoeg voor de associatie van wolfraam met het 
halogeen. Indien deze gasvormige verbinding weer in de buurt van de gloei
draad komt wordt de wolfraamhalogeen ontbonden in wolfraam welke neerslaat 
op de gloeidraad en het halogeen welke weer aan de volgende cyles zal deelne
men. De ballon van de halogeenlamp is gemaakt van een speciaal soort kwarts 
welke bestand is tegen de hoge temperatuur die nodig is voor het goed funk
tioneren van de halogeencyclus. Omdat wolfraam niet specifiek op de dunste 
plaats wordt afgezet, is de bereikte verlenging van de levensduur in principe 
begrensd. Deze bedraagt ongeveer 2000 uur. 

Voor lampen met dergelijke regeneratieve cyclus kan men een langere levensduur 
en/of een hogere lichtopbrengst verkrijgen dan het geval is bij normale gloeilampen. 

Daar de ballontemperatuur van halogeenlampen hoog moet zijn, zijn deze lam
pen veel kleiner dan normale gloeilampen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat 
halogeenlampen gunstig zijn om toegepast te worden in optische systemen. 

De kleurtemperatuur ligt ook hoger dan die van normale gloeilampen, namelijk 
3200 K. Het spektrum behorende bij halogeenlampen is in figuur 3.9 afgebeeld. 
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Figuur 3.9: Genormalisserde spektrale energieverde
ling van een halogeenlamp met kleurtemperatuur van 
9200 K. 

3.4 Gasontladingslampen 

3.4.1 Ontwikkelingen van gasontladingslampen 

In de dertiger jaren kwamen diverse typen gasontladingslampen op de markt, zoals 
de lagedruk neon-, natrium- en kwiklampen. Kort daarop lukt het ook om een 
stroomdoorvoer in kwarts te realiseren, waardoor de weg vrijgemaakt werd voor de 
hogedruk kwikgasontladingslampen. Daarna worden er ook lampen ontwikkeld die 
uitgevoerd zijn met een fluorecentielaag, zodat de onbenutte ultra-violette straling 
komende uit de lagedruk lampen omgezet kan worden in zichtbare straling. Een 
sprekend voorbeeld is de TL-buis, die enige tijd daarna op de markt kwam. 

Door toevoegingen van jodiden aan het kwikgas zijn er weer verdere kleurverbe
teringen mogelijk. Door het beschikbaar komen van het nieuwe ontladingsbuisma
teriaal DGA (dicht gesinterd aluminiumoxyde}, dat natrium- en hogedrukbestendig 
is, kon de hogedruk natriumlamp ontwikkeld worden. 

In de jaren zeventig zijn door de toepassing van nieuwe fluorecentiepoeders 
verdere kleur- en rendementsverbeteringen verkregen in het TL-gebeuren. Recen
telijk is men er ook in geslaagd om tot miniaturisering van de TL-buizen over te 
gaan, zodat deze lampen een wezelijke konkurent zijn geworden van de eenvoudige 
kompakte doch on-ekonomische gloeilamp. 

3.4.2 Werking 

Het licht van een gasontladingslamp wordt niet (zoals het geval is bij een gloei
lamp) gegenereerd door het verhitten van een gloeidraad, doch door een kontinue 
elektrische ontlading in een ioniserend gas of damp. 

Bij een gasontlading bewegen er geladen deeltjes in het gas tussen twee elek
troden doordat er tussen de elektroden een elektrisch veld heerst. Normaal zijn 
gassen en dampen geen geleiders daar er zich daarin geen vrije ladingen bevinden. 
Om stroomdoorgang te verkrijgen moet men dus zorgen voor vrije ladingen, zoals 
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elektronen en positieve ionen. Vanwege hun hoge snelheid zorgen voornamelijk de 
elektronen voor het stroomtransport. 

Om elektronen te verkrijgen wordt een van de twee elektroden warm gestookt 
waardoor thermische elektronenemissie plaatsvindt. De ladingdragers die door de 
ene of andere elektrode aangetrokken worden, versnellen in het elektrisch veld en 
krijgen een toenemende kinetische energie. Zij zullen echter in botsing komen met 
neutrale atomen, waarbij zij geheel of gedeeltelijk hun energie kunnen verliezen. 
Waneer hun energie groot genoeg is dan kan een neutraal atoom door de botsing 
geïoniseerd worden. De aldus ontstane ladingdragers (positief ion en negatief elek
tron) kunnen op hun beurt versneld worden door het elektrisch veld en zelf ook 
ionisatie teweegbrengen. 

Zo verkrijgt men dus een sneeuwbaleffekt, te wijten aan de zogenaamde stoot
ionisatie. Door dit effekt heeft de stroom de neiging een steeds grotere intensiteit 
te verkrijgen. Het is daarom nodig hem te beperken en te stabiliseren op een 
vaste waarde. Dit wordt bereikt door in serie met de lamp een element (ballast, 
voorschakelapparaat) te schakelen. Dit kan een weerstand zijn, maar in wisselspan
ningscircuits wordt meestal gebruik gemaakt van een smoorspoel of een smoorspoel 
in kombinatie met kondensator, daar de verliezen dan veel kleiner zijn ten opzichte 
van een weerstand. 

Een starter wordt gebruikt om de ontlading te beginnen. Alleen, of in kombinatie 
met de ballast levert deze spanningspieken die het gas doet ioniseren en de lamp tot 
ontsteking brengt. 

De ontsteking wordt gevolgd door een oplooptijd gedurende welke het gas zich 
stabiliseert. Dit kan een tiental minuten duren, afhankelijk van het lamptype. 
Gedurende deze tijd neemt de lichtstroom en het gedissipeerde vermogen toe tot 
de nominale waarde bereikt is. 

Indien de energie van het botsende deeltje in de gasontlading hoger is dan een 
bepaalde waarde, dan bestaat er een zekere kans dat het neutrale atoom in een 
aangeslagen toestand raakt. Gedurende enige tijd wordt de aanslag-energie door het 
neutrale aangeslagen atoom vastgehouden, om of deze energie af te geven gedurende 
een botsing aan een ander atoom, ofwel door spontane overgang naar een lagere 
energietoestand de vrijgekomen energie uit te zenden in de vorm van een lichtfoton. 
Dit foton heeft dan een bepaalde golflengte die korrespondeert met zijn energie. 
Atomen kunnen slechts diskrete energiepakketjes uitzenden; dus worden er slechts 
specifieke golflengtes ( en de daarmee korresponderende spektraallijnen) uitgezonden. 
Door juiste keuze van de gasdrukken is het mogelijk om specifieke spektraallijnen te 
verkrijgen van het ontladingsgas. 

Men verkrijgt met deze methode altijd een lijnenspektrum, waarvan sommige 
lijnen in het ultra-violette ( dus onzichtbaar) gebied liggen. De kleurweergave van 
lampen die een lijnenspektrum bezitten is matig tot slecht. Er worden twee metho
den toegepast om de straling in een kontinue- en in het zichtbaar gebied voorkomende 
straling om te zetten. 

• Lijnverbreding van de resonantielijn (spektraallijn die behoort bij het laagste 
aanslagniveau van een atoom} door middel van gasdrukverhoging. 

• Gebruik maken van het foto-luminescentie effekt (paragraaf 3.1). 

In figuur 3.10 is een voorbeeld van een gasontladingslamp afgebeeld. 
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Figuur 3. 10: Gasontladingslamp {hogedruk kwiklamp). 1. 
draai-fitting, 2. startweerstand, 3. hoofd-elektrode, 4. 
hulp-elektrode, 5. kwarts ontladingsbuis, 6. toevoer
en ondersteuningsdraad, 7. inwendige fosforlaag, 8. 
ovaalvormige buitenballon, 9. ondersteuningsveer (Light
ing division Philips, 1986-a). 

• Ontladingsbuis. De buis waarin de elektrische ontlading plaatsvindt is in het 
algemeen buisvormig. De materiaalkeuze is afhankelijk van het type gasont
ladingslamp. 

• Elektroden. De elektroden zijn in het algemeen van wolfraam gemaakt en 
zijn voorzien van een elektronen emissielaag. 

• Buitenballon. Met uitzondering van de TL-fluorescentie lampen zijn de 
ontladingsbuizen geplaatst in een omhullende buitenballon. Deze dient als 
bescherming tegen invloeden van buitenaf. De ballon is vacuüm of gevuld 
met een inert gas voor warmte-isolatie. De ballon kan helder of mat zijn. De 
buitenballon wordt bij sommige lampen ook gebruikt als ondergrond voor een 
fluorescentielaag. Als laatste absorbeert de buitenballon ultra-violette straling. 

Typische gasontladingslampvormen zijn in figuur 3.11 afgebeeld. 

3.4.3 Lagedruk kwik of fluorecentielampen 

Lagedruk kwiklampen genereren de elektromagnetische straling in het ultra violette 
gebied. Normaal gesproken zouden dergelijke lampen een laag rendement bezitten, 
doch door gebruik te maken van het foto-luminescentie effekt kan dit aanzienlijk ver
beterd worden. De lagedruk kwikontlading en het foto-luminescentie effekt leverde 
de fluorescentielamp op. 

Werking. Het fluorescentiepoeder op de buiswand fluoresceert (licht op) onder in
vloed van de ultra-violette straling en zet deze om in zichtbare straling (=licht). 

De resonantiestraling met golflengte À = 253.7nm heeft de goede eigenschap 
om heel veel fluorescerende stoffen tot aanslag te kunnen brengen. De inten
siteit van deze resonantielijn vertoont een vrij scherp optimum, afhankelijk 
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Figuur 3.11: Gasontladingslampvormen (Lighting divi
sion Philips, 1986-a). 

van de keuze van stroomdichtheid, buisdiameter en kwikdampdruk. Vooral 
de kwikdamptemperatuur is sterk afhankelijk van de buiswandtemperatuur, 
welke op zijn beurt weer in relatie staat met de omgevingstemperatuur. 

Er bestaan verscheidende fluorescerende stoffen en zij hebben elk een vrij spe
cifiek fluorescentiespektrum. Door menging van verschillende poeders is dan 
ook een groot aantal kleuren te maken en kan het gehele zichtbare spektrum 
bestreken worden. 

De meeste fluorescentielampen worden bedreven met voorverwarmde hete elek
troden die door temperatuuremissie elektronen in de ontlading brengen. De 
verhitting van de elektroden gebeurt door een speciale schakeling, die of kon
tinu de elektroden verhit ( snelle start) of dit alleen doet bij het aanschakelen 
van de lamp (schakeling met de starter). 

Het einde van de levensduur van een fluorescentielamp is bereikt als een of 
beide elektroden geen elektronen meer kunnen emitteren. Tijdens het starten 
slijten de elektroden relatief snel ten opzichte van het slijten gedurende het 
gewone branden. 

De specifieke lichtstroom van de fluorescentielamp is behalve van het rende
ment van de natuurkundige processen in de lamp, afhankelijk van de gewenste 
kleurweergavekwaliteiten. Als regel geldt dat een verbetering van de kleur
weergave ten koste van de specifieke lichtstroom gaat. Wil men immers rode 
kleurnuances juist weergeven, dan zal in deze gebieden eveneens straling uitge
zonden moeten worden, terwijl de visuele helderheidswaarneming (lumen per 
watt waarde) voor deze golflengten juist niet zo groot is. 

In de fluorescentiereeks vinden we lichtstromen van 140 lumen voor 4 W lam
pen tot en met 8500 lm voor 140 W lampen. De kleurtemperatuurreeks geeft 
in vergelijking met alle andere lamptypen de meeste keus, namelijk tussen de 
2700 en 7 400 K. In de diverse kleurtemperaturen kan tegenwoordig er een 
keuze worden gemaakt uit drie typen kleurweergaven: 

• Standaardlampen Ra= 65 (85 lm/W) 
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• Driebandenlampen (80 serie) Ra= 85 (95 lm/W) 

• Special de luxe lampen (90 serie) Ra= 95 (65 lm/W) 

Al de verschillende spektra hebben een eigen kleurnummer. Een overzicht van 
de kleurnummers is in tabel 3.1 gegeven. 

Tabel 3.1 :Globale indeling TL spektra 
(kleurnummers) naar kleurtemperatuur en type. 

TL'D' TL 
Te Standaard 80 90 Oude 

de luxe 
Ra~ 60 Ra~ 80 Ra~ 90 Ra~ 90 

2700 82 92 27 
3000 29 83 93 32 
3500 35 
4000 25; 33 84 94 34; 37 
5000 85 95 47 
6000 54 86 55 
7000 57 

De nietvermelde TL buis met kleurnummer 36 wordt in slagerijen gebruikt. 
De 90 serie vervangt de lampen met kleurnummers 27, 37 en 4 7. De typen 27, 
32, 34, 37 en 47 zijn aflopend. 

TL buizen. De tot op heden meest gebruikte vorm van fluorescentielampen is de 
welbekende TL buis. Hiervan lopen de maten uiteen van een lengte van 30 cm 
tot en met 150 cm. Met starter zijn de volgende uitvoeringen beschikbaar: 

• 'TL'D. Deze 26 mm diameter lampen, welke in diverse kleuruitvoeringen 
beschikbaar zijn, zullen geleidelijk de oude standaard 'TL' lampen van 
38 mm gaan vervangen. 

• Miniatuur 'TL'. Dit zijn kleine (15-53 cm lang, 15 mm in diameter), 
laag vermogen lampen. Beschikbaar in de 80 serie kleurreeks. 

• 'TL'E. Deze cirkelvormige lampen met een buisdiameter van 38 mm zijn 
elektrisch gelijk aan de 'TL'D lampen. 

• 'TL'U. U-vormige lampen. 

De volgende starterloze lampen zijn beschikbaar: 

• 'TL'RS. Rapid-start lampen, welke snel starten zonder aparte starter. 

• Slimline 'TL'. Slimline lampen zijn direkte start ( instant start) lam
pen zonder voorverwarmde kathoden. De laatstgenoemde eigenschap eist 
een ballast welke een hoge ontsteekspanning genereert, doch de lamp 
ontsteekt onmiddellijk na inschakelen zonder flikker. Deze lampen wor
den alleen aanbevolen in laag-voltage landen, waar het bedrijven geschiedt 
bij lage temperaturen of hoge vochtigheid. 

• 'TL'A. Deze lampen zijn bedoeld voor toepassing in Engeland, of andere 
landen waar het Britse instant-start systeem gebruikelijk is. 
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• 'TL'M. Deze lampen kunnen gedimd worden. Dergelijke lampen zijn 
uitgevoerd met een uitwendige ontsteekstrip, welke in kombinatie met 
een speciale ballast snelle ontsteking mogelijk maakt. 

• 'TL'S. Deze starterloze direkte start lampen zijn uitgevoerd met een 
inwendige startstrip. 

• 'TL'X. Starterloze lampen welke ontworpen zijn voor explosiegevaarlijke 
omgevingen. De stroomtoevoerende konnektiepinnen zijn zo uitgevoerd 
dat er geen vonken over kunnen springen. 
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Figuur 3.12: Invloed van de spanning op 
de eigenschappen van de TL ,IOW lamp 
met induktieve stabilisator (andere stabil
isatoren geven andere karakteristieken). F 
= lichtstroom, P = opgenomen vermogen, 
U = netspanning, '7 = specifieke licht
stroom, I = stroomsterkte (Fischer, 1979). 

Figuur 3.12 toont de eigenschappen van een TL 40 W lamp met induktieve 
stabilisator. Hieruit blijkt dat een spanningsverhoging van 5 % een rende
mentsverlaging van ook ongeveer 5 % veroorzaakt. 

De invloed van de omgevingstemperatuur op de lichtstroom is in figuur 3.13 
weergegeven. 

Sl en Pl lampen. De zeldzame-aard-fosforen van de 80 serie hebben de weg 
geopend naar een verdere miniaturisering van de fluorescentielamp, zoals die 
nu in de SL en de PL lampen zijn gerealiseerd (zie figuur 3.14). 

Door het toepassen van lage vermogens, kompaktere vormgeving en enkelzij
dige lampvoeten zijn deze lampen te monteren in bestaande of aangepaste 
gloeilamparmaturen. 

SL. In principe is de SL lamp een miniatuur lagedruk kwik fluorescentielamp, kom
pleet met zijn eigen ballast en starter, samengebracht in een glazen omhulsel 
en uitgevoerd met een normale gloeilampfitting. Daarom is deze lamp geschikt 
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Figuur 3.13: Invloed van de omge
vingstemperatuur op de lichtstroom 
van een TL buis. a. natuurliike 
luchtstroming, b. snel bewegende 
lucht (Fischer, 1979}. 

om direkt een gloeilamp te vervangen, doch het energieverbruik is slechts 25 % 
van wat een gloeilamp verbruikt bij gelijke lichtuitzending. 

Van de SL lamp bestaan drie buitenballon uitvoeringen: 

• Prisma. Geribbeld, helder en cilindervormige buitenballon. 

• Opaal. Opaalwitte en cilindervormige buitenballon. 

• Dekoratief. Opaalwitte en bolvormige buitenballon. 

De eerste heeft een hogere lichtopbrengst, doch ziet er minder aangenaam uit 
ten opzicht van de laatste twee types. 

Het spektrum van de SL lamp korrespondeert met die van TL buizen met 
kleurnummer 82 (zie tabel 3.1). Dit betekent dat de kleurtemperatuur 2700 K 
en de kleurweergaveïndex 82 bedraagt. 

Figuur 3.15 geeft de relatieve lichtstroom '7 weer als funktie van de lampspan
nmg. 

In figuur 3.16 is de temperatuurafhankelijkheid van de SL lamp weergegeven, 
indien de lampvoet omhoog wijst. 

PL. De PL lamp is een kompakte lagedruk kwik fluorescentielamp, bestaande uit 
twee (PL serie) of vier (PLC en PLC-E serie) aan elkaar verbonden nauwe 
buizen. De starter is ingebouwd in de lampvoet. Bij de PLC-E (PLC
Electronic) is ook de ballast ingebouwd, zodat deze direkt een gloeilamp ver
vangen kan. 
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Figuur 3.14: De SL en PL lamp. 1. buiten
ballon, 2. fluorescentie ontladingsbuis, 3. 
ballast, 4. starter, 5. behuizing, 6. lamp
voet (Lighting division Philips, 1986-b ). 

Daar de PL lampen geen buitenomhulsel bevatten zal er minder rende
mentsverlies optreden. Mede daarom is de efficiëntie hoger dan bij SL lampen. 
Dit gaat wel ten koste van het uiterlijk. Daarentegen geeft de nieuwe vorm 
andere mogelijkheden voor armaturen. Er zijn inmiddels armaturen ontwor
pen waarbij de karakteristieke vormgeving van de PL lamp volledig tot haar 
recht komt. 

Er bestaan drie spektrale uitvoeringen van de PL lampen (kleurnummers 82, 
83 en 84), waarvan de nummers korresponderen met de kleurnummers van TL 
buizen ( zie tabel 3 .1). 

Figuur 3.17 geeft de relatieve lichtstroom r, weer als funktie van de voedings
spanning. 

In figuur 3.18 is de temperatuurafhankelijkheid van de PL lamp weerggeven 
bij verschillende brandposities in verschillende armaturen. 
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Waarden op 220 V 

Lampstroom: 120 mA 
Lampvermogen : 13 W 
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Figuur 3.15: De relatieve lichtstroom r, als /11.nktie van de lampspanning 
bij de SL 19W lamp. Andere SL lampen bezitten afwijkende karakter
istieken (Lighting division Philips, 1986-b}. 
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3.4.4 Hogedruk kwiklampen 

Zoals reeds vermeld genereren kwiklampen hun resonantiestraling in het ultra vio
lette gebied. Dergelijke lampen zouden een laag rendement bezitten, doch door de 
lamp te laten werken bij een hogere druk (I atmosfeer) dan zal de resonantiestra
ling sterk geabsorbeerd worden en tevens zal de kans toenemen dat er kumulatieve 
botsingen tussen elektronen en atomen optreden waardoor deze laatsten tot hogere 
energieniveaus worden aangeslagen. Indien de aangeslagen atomen uit deze hogere 
energieniveaus terugkeren naar de stabiele toestand, zal deze terugkeer gepaard gaan 
met een uitstraling van lijnen van hogere orde waarvan vele zich zullen bevinden in 
het zichtbare gebied. 

Van de hogedruk kwiklampen familie zijn er vermogensuitvoeringen in het 
bereik van 50 tot 2000 W. Met uitzondering van een ballast is er geen speciale 
ontsteekapparatuur nodig. De ontsteking wordt verkregen doordat na het aanzetten 
er tussen de ingebouwde hulpelektrode en de naastgelegen hoofdelektrode een ont
lading plaatsvindt waarin vele geladen deeltjes worden geproduceerd. Deze geladen 
deeltjes vormen de noodzakelijke basis voor de eigenlijke ontlading tussen beide 
hoofdelektroden, die vlak na het zojuist beschreven effekt tot stand komt. 

De buitenballon is gevuld met een inert gas, waardoor de hogedruk kwiklampen 
veel ongevoeliger worden voor variaties in de omgevingstemperatuur. 

Tijdens de aanloopperiode veranderen de elektrische en fotometrische grootheden 
van de lamp. Pas na een vijftal minuten bereiken ze hun definitieve bedrijfswaarde. 

Hogedruk kwiklamp met heldere buitenballon. In figuur 3.19 is het spek
trum van het oudste type hogedruk kwiklamp afgebeeld (HP). 
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Figuur 3.19: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een HP-T 250W lamp. 

Dit bestaat slechts uit een viertal nauwe banden die over het gehele vermogens
reeks (1.8-12.5 kilo lumen) bijna dezelfde onderlingen verhoudingen bezitten. 
De kleur van het lamplicht lijkt blauwachtig wit. Dit komt door de afwezigheid 
van rood licht in het spektrum. Het kleurpunt ligt ver van de zwarte straler 
kromme. Deze lamp heeft een slechte kleurweergaveïndex van 20 en een re-
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latief laag rendement omdat veel licht nog steeds in het ultra violette gebied 
wordt uitgezonden. 

De HP lamp vindt alleen nog toepassing voor zeer specifieke doeleinden, zoals 
foto-chemische processen en het testen van eieren. 

Hogedruk kwiklamp met één fosforlaag. Een aanzienlijke kleur en rende
mentsverbetering kan bereikt worden door het bedekken van de buitenballon 
met een fluorescerende fosforlaag, die de door de ontlading geproduceerde ultra 
violette straling omzet in rode straling (zie figuur 3.20). 
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Figuur 3.20: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een HPL-N 50 W lamp. 

Het belangrijkste gevolg is dat het kleurpunt verschuift naar de zwarte straler 
kromme en de kleurtemperatuur is verlaagd tot 4300 K, terwijl de kleurweer
gaveïndex Ra stijgt tot ca. 50. Ook wordt er nu een hoger rendement verkre
gen. 

Het toepassingsgebied van de HPL-N lamp is veel ruimer dan zijn voorganger, 
hoewel de coating van de lamp de optische mogelijkheden enigzins beperkt. 
Deze lamp wordt gebruikt voor straatverlichting, fabrieken, garages, parkeer
terreinen en stations. 

Van deze lamp bestaat ook een reflektoruitvoering (HPL-R) met een 
hardglazen ballon, hoofdzakelijk voor industriëletoepassing in ruimten waar 
veel stof aanwezig is. 

Hogedruk kwiklamp met twee fosforlagen. Een andere recente verbetering is 
bereikt door het toepassen van een tweede fosfor in de bedekking van de buiten
ballon. Deze zet het teveel aan blauw licht om in geel licht, zodat het kleurpunt 
op de zwarte straler kromme komt te liggen en tevens zorgt voor een verdere 
daling van de kleurtemperatuur tot 3200 K. De kleurweergaveïndex is gestegen 
tot 56. Ook is de efficiëntie lichtelijk verbeterd. Het spektrum van deze lamp 
is in figuur 3.21 afgebeeld. 
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Figuur 3.21: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een HPL-B Comfort 50 W lamp. 

Dit type lamp (HPL-Comfort) heeft door deze verbeteringen meer toepassings
mogelijkheden in de binnenverlichting zoals in openbare gebouwen, scholen, 
supermarkten, doch ook in de buitenverlichting waar een warmere lichtkleur 
gewenst is. 
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3.4.5 Hogedruk kwikjodide of metaalhalogenidelampen 

De metaalhalogenide lamp, welke konstruktief erg veel lijkt op de kwiklamp, bevat 
jodide toevoegingen zoals natrium, indium en thalium jodiden. 

De atomen van natrium, indium en thallium verbruiken bijna al de beschikbare 
energieën in de gasontlading aangezien hun aanslag- en ionisatieenergieën aanmerke
lijk lager zijn dan die van de kwik- en jodium atomen. Zo gezien krijgt het kwik nog 
slechts de rol van opwarmer van de toegevoegde elementen toegewezen. 

HPI en HPI-T. Het oudste type in deze reeks is de HPI lamp, die onder andere 
gekenmerkt wordt door een lage kleurtemperatuur in vergelijking met kwik
lampen (4300 K). Uit het spektrum (figuur 3.22) blijkt dat de energieverdeling 
redelijk gelijkmatig is. De Ra waarde is 70. 
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Figuur 3.22: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een HPI-TD 400 W lamp. 

Deze lampen zijn er in twee uitvoeringen: met een diffuse (HPI) en een heldere 
buitenballon (HPI-T en HPI-TD), in de vermogensreeks van 250 tot 2000 W. 

De HPI wordt gebruikt voor binnenverlichting in hoge ruimten in de industrie 
en in tentoonstellingsruimten. Tevens wordt deze lamp voor plantenbestraling 
gebruikt. Buiten wordt deze lamp toegepast voor de verlichting van parkeer
terreinen, overslag en sorteerplaatsen, alsmede voor de wegverlichting. 

Met de heldere uitvoering kan het licht beter gericht worden met behulp van 
spiegels. Dit maakt de lamp geschikter voor "flood-lighting" situaties, waarbij 
aan de kleuraspekten, gelijkmatigheid en intensiteit hoge eisen worden gesteld. 
De hoge kleurtemperatuur maakt de lamp minder geschikt voor binnenverlich
ting. 

MHN-TD en MHW-TD. Door gebruik te maken van andere metaalhalogeniden 
is men er recentelijk in geslaagd om deze nieuwe lampen toe te voegen. Ze 
worden gevonden aan de onderkant van de vermogensschaal. Er bestaan twee 
typen: 
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• De MHN lamp met een kleurtemperatuur van 4300 K, een Ra van 86 en 
een efficienty van 75 lm/W. 

• De MHW lamp met een kleurtemperatuur van 3000 K, een Ra van 75 en 
een efficienty van 67 lm/W. 

De spektra zijn respektievelijk in figuur 3.23 en 3.24 afgebeeld. 
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Figuur 3.23: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een MHN-TD 1S0 W lamp. 
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Figuur 3.24: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een MHW-TD 70 W lamp. 

Door de uitvoering van de lamp met een heldere buitenballon en de kompakt
heid van de ontlading is het licht goed te bundelen. Dit bepaalt ook in grote 
mate de toepassing van de lamp. De smallere bundel, die in de binnenver
lichting tot voor kort het monopolie was van de (reflektor) gloei- en halogeen 
lamp, kan nu ook gerealiseerd worden met deze nieuwe lampen. 
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3.4.6 Natriumlampen 

Natriumlampen hebben ontladingen, waarbij het spektrum alleen door de druk van 
het natrium wordt bepaald. Een gunstige eigenschap van het natrium spektrum is, 
dat de resonantielijn (580 nm) in het zichtbare gebied ligt, dicht bij het maximum 
van de spektrale ooggevoeligheidskurve. De efficiëntie kan dus zeer groot zijn. 

Lagedruk natriumlamp: SOX. Deze lampen bestaan uit een U-vormige ont-
ladingsbuis, met aan beide uiteinden elektroden. Het geheel is in een va
cuum buitenballon geplaatst, die gecoat is met een infrarood reflektor. Deze 
twee voorzieningen zorgen voor een benodigde konstante ontladingsbuistem
peratuur van 270 °C. 
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Figuur 3.25: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een SOX-E 18 W lamp 

De SOX lamp heeft, zoals in figuur 3.25 te zien is, slechts één lijn (reso
nantielijn) in het spektrum. De kleur is dus geel-oranje en alleen gele tinten 
worden door dit licht goed weergegeven; alle andere kleuren worden als grijs
tinten ervaren. De hoge efficiëntie (200 lm/W) en lange levensduur (10.000 
uur) van deze lamp maken haar uitermate geschikt voor toepassingen waar 
kleur niet als belangrijk wordt ervaren en ekonomische faktoren prevaleren, 
bijvoorbeeld bij wegverlichting. 

Hogedruk natriumlamp: SON. De kleurweergave van de natriumlamp kan aan
zienlijk verbeterd worden door de druk te verhogen van het gasontladings
plasma. Dit was pas mogelijk toen als materiaal voor de gasontladingsbuis 
gesinterd aluminiumoxyde ter beschikking kwam dat bestand is tegen het 
uiterst aktieve natrium op 1000 °C. De drukverhoging van het plasma heeft het 
volgende gevolg: interakties tussen de verschillende gasatomen veroorzaakt een 
verbreding van de energie niveaus en brede banden van straling ontstaan aan 
weerzijde van de resonantiegolflengte. Door zelfabsorptie ontstaat een karak
teristiek dal in het spektrum van de oorspronkelijke natriumlijn (zie figuur 
3.26). 
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Figuur 3.26: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een SON 70 W lamp. 

Het kleurpunt van deze SON lamp ligt ver van de zwarte straler kromme in 
het gele gebied. De kleurweergaveïndex is slechts 20 en de efficiëntie bedraagt 
100 lm/W. Door de slechte kleurweergave is de lamp alleen geschikt voor 
toepassingen waarbij het waarnemen van kleuren niet kritisch is: verlichting 
van straten, wegen, fabriekshallen, emplacementen en parkeerterreinen. De 
verkleining van het ontladingslichaam geeft de lamp meer optische mogelijk
heden: zo bestaat er een uitvoering met een heldere buitenballon (SON-T) 
naast een uitvoering met een bedekte ballon (SON}. Een speciale uitvoering is 
de SON-H lamp. Deze lamp kan gebruikt worden voor de vervanging van een 
hogedruk natriumlamp, zonder de noodzaak van vervanging van de ballast of 
toevoeging van een starter. 

Hogedruk natriumlamp: SON Comfort. Bij een onlangs op de markt versche
nen type natriumlamp is de druk van het natrium nog verder opgevoerd, het
geen tot verdere verbreding van het spektrum heeft geleid (zie figuur 3.27}. 

Het kleurpunt is nog dichter bij de zwarte straler kromme gekomen, doch het 
licht van deze lamp blijft geelachtig. De kleurweergaveïndex is tot 60 gestegen. 
De SON Comfort lamp wordt toegepast in fabriekshallen, montageateliers en 
in de binnenverlichting op plaatsen waar sfeer belangrijk is, zoals in overdekte 
winkelstraten. 

Hogedruk natriumlamp: Witte SON of SDW. Bij de nieuwste lamp in de 
hogedruk natriumreeks veroorzaakt de verdere verbreding van de reso
nantiegolflengte een nog hogere kleurweergave (Ra = 80}. Dit gaat ten koste 
van de efficiëntie ( 40 lm/W). Het spektrum van de zogeheten Witte SON of 
SDW lamp is in figuur 3.28 afgebeeld. 

De meest kenmerkende eigenschap van deze lamp is de kleur, die het beste tot 
zijn recht komt als het licht wordt gebundeld. De lamp is speciaal ontwikkeld 
voor verlichting van etalages, vitrines en andere winkelpresentaties. De Witte 
SON is door de kleurtemperatuur van 2500 K, de hoge kleurweergave een 
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Figuur 3.27: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een SON Comfort 250 W lamp. 

konkurent van de gloeilamp geworden ( drie maal hogere lichtopbrengst en vijf 
maal grotere levensduur dan de gloeilamp), hoewel de benodigde ballast en 
onsteekapparatuur een hoger aanschafprijs betekent. 

3.4. 7 Speciale gasontladingslampen 

De voorheen behandelde gasontladingslampen vinden hun toepassing op grote schaal 
in de industrie en/of huishoudens. Doch het totale assortiment gasontladingslampen 
is aanzienlijk uitgebreider dan de tot nu toe behandelde lampen. Het voert te ver om 
alle typen te behandelen, doch de volgende typen vormen hierbij een uitzondering. 

Xenonlamp: CSX. De CSX xenon kompakte bronlampen zijn lichtbronnen met 
uitzonderlijke helderheid en met een kleurtemperatuur en kleurweergaveïndex 
die het daglicht sterk evenaart. Daar de lampen ongevoelig voor spanningsvari
aties zijn, en een goede ontladingsboogstabiliteit bezitten, zijn ze ideaal toe 
te passen in de meest geavanceerde optische systemen zoals projektors. Het 
spektrum van de xenonlamp is in figuur 3.29 weergegeven. Om de gelijkenis 
van het zichtbare gedeelte van het spektrum met daglicht te illustreren is in 
figuur 3.30 het spektrum van daglicht gegeven. 

Het nadeel van dergelijke lampen zijn de gevolgen van een niet onmogelijke 
explosie van de ontladingsballon. Bij toepassingen van deze lampen moet hier 
terdege rekening mee worden gehouden. 

Tinhalidelamp: SN. De SN tinhalidelamp is een molekuulstraler met een kleur
temperatuur van 5500 Ken een goede kleurweergave (Ra= 85). Het spektrum 
van dit lamptype heeft een kwasi-kontinu verloop, zoals in figuur 3.31 te zien 
IS. 

Door de relatief korte ontladingsboog is het uigezonden licht goed te bundelen. 
Er is sprake van enige verkleuring in de ontladingsboog, wat nadelig kan zijn 
bij speciale projektiedoeleinden. 
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Figuur 3.28: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een SDW-T 95 W lamp. 
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Figuur 3.29: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een CSX 900 W - OF lamp 
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Figuur 3.30: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van daglicht 
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Figuur 3.31: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een SN 250W lamp. 
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De kleurtemperatuur blijft gedurende het bedrijven van de lamp konstant. 
De lamp vertoont geen flikkerverschijnselen. Ook is de lamp dimbaar tot een 
faktor twee van het nominale vermogen. 

Metaalhalogeenlamp: MSI. De MSI metaalhalogeenlamp is een atoomstraler 
met een kleurtemperatuur van 5600 K en een goede kleurweergave (Ra = 
95). Ook deze lamp is door de korte ontladingsboog geschikt voor projektie
doeleinden, doch de verkleuring van de boog is nog sterker dan die van de SN 
tinhalidelamp. 

Uit het spektrum van de MSI lamp (figuur 3.32) valt op te maken dat het 
blauwe licht goed vertegenwoordigd is. De lamp vindt zijn toepassing als 
verlichtingsbron bij filmopnamen buitendeurs. 
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Figuur 3.32: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een MSI 200W /F lamp 

Kwikjodidelamp: CSI. De eSI kwikjodidelamp is een voor projektoren- en 
mikroskoopverlichtingsdoeleinden ontwikkelde lamp. De kleurtemperatuur is 
3400 K en de kleurweergave is zeer goed (spektrum zie figuur 3.33). De eSI 
lamp is echter nog in ruimere mate explosiegevaarlijk dan de eSX Xenonlamp. 

Kwiklamp: CS. De es kwiklamp bezit een uiterst korte, verkleuringsvrije ont
ladingsboog. Deze eigenschappen maakt de es lamp uitermate geschikt voor 
geavanceerde optische systemen. Uit het spektrum (figuur 3.34) blijkt dat 
rood licht ondervertegenwoordigd is. 
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Figuur 3.33: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een CSI 250W-1 lamp 
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Figuur 3.34: Genormaliseerde spektrale energieverde
ling van een CS 200W-2 lamp 
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Hoofdstuk 4 

Voorlopige selektiekri ter ia 
licht bronnen voor 
taakverlichting 

De bedoeling van het verlichtingsonderzoek is dat de resultaten worden gebruikt om 
tot geschikte taakverlichtingsmodules voor slechtzienden te komen. Het is daarom 
van belang om vast te leggen welke kriteria aangehouden moeten worden bij de 
keuze van de lampen die in deze verlichtingsmodulen worden gebruikt. Deze kriteria 
kunnen opgedeeld worden in twee hoofdmoten: 

1. De lichttechnische eisen. 

2. De ergonomische eisen. 

De lichttechnische aspekten zijn het belangrijkste onderwerp van het gehele ver
lichtingsonderzoek. Hierbij zullen voornamelijk de spektrale- en de lichtstroom in
vloeden op het leesproces worden onderzocht met behulp van een speciale lichtbak. 
De resultaten van dit gedeelte van het onderzoek zijn sterk bepalend voor de keuze 
van het type lamp. 

De overige kriteria omvatten de ergonomische (en financiële) eisen die aan een 
lamp gesteld moeten worden voor een geschikte toepassing van taakverlichtingsmo
dules voor slechtzienden. 

Het moge duidelijk zijn dat sommige kriteria niet eenduidig zijn, doch in verband 
staan met het type oogafwijking. Thans is hier niet veel over te zeggen daar de 
invloed van de spektrale energieverdeling en de lichtstroom op slechtzienden nog 
onderzocht moeten worden. 

4.1 De lichttechnische eisen 

Spektrale energieverdeling. Het voornaamste aspekt die de keuze van een type 
lamp bepaald is de spektrale energieverdeling van het uitgezonden licht. Doch 
dit aspekt wordt geheel bepaald door de resultaten van het verlichtingsonder
zoek. Naar we mogen aannemen zal het type oogafwijking specifieke eisen 
stellen aan de toe te passen spektrale energieverdeling. 
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Lichtsterkteniveau. De verlichtingssterkte op het werkvlak moet minimaal 4000 
lux bedragen. Wat de lichtstroom van de lamp dan moet zijn is sterk bepaald 
door de grootte van het te verlichten oppervlak en het rendement van het 
armatuur. Daar er geen gegevens beschikbaar zijn betreffend het armatuur 
kan niet berekend worden wat de lichtstroom van de lamp moet zijn. 

Luminantie. De lichtbron mag een niet te hoog luminantieniveau bezitten van
wege de verblindende werking. SL of PL lampen hebben een luminantie van 
2, 5 cd/cm2, wat een acceptabele waarde lijkt. 

Homogeniteit. Het werkvlak dient voor het oog zo homogeen mogelijk verlicht te 
zijn, daar er anders storende invloeden op het lees- ofwerkgedrag te verwachten 
zijn. In het algemeen is een inhomogeniteit van < 10% akseptabel, ofschoon 
nog onbekend is of deze tolerantie ook voor slechtzienden geld. 

4.2 De ergonomische eisen 

Optische richtbaarheid. Het lichtgevend oppervlak van de lamp moet dusdanig 
van vorm zijn zodat het mogelijk is om met behulp van reftektoren de licht
sterkteverdeling op het werkvlak te beïnvloeden. Kleine puntvormige licht
bronnen voldoen in de regel aan dit kriterium, doch dan bezitten ze ook een 
(te) hoge luminantie. 

Vorm en gewicht. Taakverlichtingsmodulen mogen om praktische redenen niet te 
groot of te zwaar zijn. De grootte en gewicht van de lichtbron is sterk bepalend 
voor de uiteindelijke vorm en konstruktie van het armatuur. 

Veiligheid. De lamp mag op geen enkele wijze gevaar opleveren voor de gebruiker. 
Daarom mogen explosiegevaarlijke lampen niet toegepast worden en mogen 
spanningvoerende onderdelen (fitting) niet aangeraakt kunnen worden. 

Oplooptijd. De tijd die verstreken is na aanzetten alvorens aan de lichtspecifikaties 
is voldaan (de oplooptijd) moet minimaal zijn. Dit is wenselijk daar de ge
bruiker "eventjes snel iets wil lezen", maar daar niet enkele minuten op kan 
gaan wachten. Een oplooptijd van ca. één minuut is akseptabel. 

Regelbaar lichtniveau. De lichtstroom die uit het verlichtingssysteem komt moet 
regelbaar zijn. In het algemeen is het elektrisch regelen van de vermogensdissi
patie in de lamp niet de meest geschikte oplossing. Dit kan namelijk als nadeel 
hebben dat het spektrum verandert. In plaats hiervan zou men bijvoorbeeld 
een soort luxaflex voor de lichtopening kunnen plaatsen, waarvan het afslui
tende oppervlak regelbaar is. Men moet dan wel rekening gaan houden met 
het heet worden van het armatuur. 

Warmteafgifte. Bij taakverlichting staat de lamp gewoonlijk dicht bij de gebruiker. 
Het is niet wenselijk dat deze gebruiker door de infra-rode straling opgewarmd 
wordt. Gloeilampen hebben als eigenschap veel infra-rode straling uit te zen
den. Het armatuur mag bij aanraking geen schikreaktie bij de gebruiker te
weegbrengen, zodat de temperatuur niet hoger dan 50° C mag zijn. 
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Kostprijs. De prijs van de te gebruiken lamp, alsmede eventuele starter en bal
last mag niet een onevenredig grote financiële belasting betekenen voor de 
gebruiker. 

Verwisselbaarheid. De te gebruiken lamp moet eenvoudig te vervangen zijn. 

Levensduur. De te gebruiken lamp dient een lange levensduur te bezitten. 
Gedurende het leven van de lamp moeten eventuele variaties in de spektrale 
energieverdeling en de lichtstroom miniem zijn. 
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Appendix 

Gegevens van de lampen 

In deze appendix is alle informatie gebundeld van de in het gegevensbestand 
voorkomende lampen. Deze bestaat uit drie delen: 

1. Alle niet-grafische informatie van de lampen zijn in dit gedeelte opgenomen in de 
vorm van diverse tabellen. Sommige items uit deze tabellen kunnen verwijzen 
naar gedeelte 2 of 3 van de appendix of naar de overige pagina's van dit verslag. 

2. De spektra van de fluorescentie lampen (TL buizen, SL-, PL- en PLO lampen). 
De spektra van de niet-fluorescentielampen komen elders in dit verslag voor. 

3. De lichtsterkteverdelingsdiagrammen van enkele lampen. 
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Overzichtstabel van de specifikaties van alle lampen 71 
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Lamp Licht-
stroom 

(lm) 

TL'D' 36W 95 2150 
TL'D' 36W 94 2350 
TL'D' 36W 93 2350 
TL'D' 36W 92 2150 
TL'D' 36W 86 3250 
TL 1J vo" tso 
TL'D' 36W 84 3450 
TL'D' 36W 83 3450 
TL'D' 36W 82 3250 
TL 40W 57 1800 
TL 40W oo 
TL'D' 36W 54 2500 
TL 40W 47 1850 
TL 40W 37 1820 
TL 40W 36 
TL'D' 36W 35 3000 
TL 40W 34 1900 
TL'D' 36W 33 3000 
TL 40W 32 1950 
TL'D' 36W 29 3000 
TL 40W 27 1600 
TL'D' 36W 25 2500 
SL PRISMA 18W 900 
SL OPAL 18W 800 
SL DECORATIVE 18W 850 
PL llW 82 900 
PL llW 84 900 
PL 18W 82 1200 
PL 18W 83 1200 
PL 18W 84 1200 
PLC 13W 82 900 
PLC 18W 82 1200 
PLC ELECTRONIC 20W 82 1200 
ARGENTA SUPERLUX 60W 670 
ARGENTA NORMAAL 650 
MAT NORMAAL 60W 730 
HELDER NORMAAL 60W 730 
FLAME NORMAAL 60W 
PHILINEA 60W 
COLORENTA ARGENTA 60W 
COLORENTA HELDER 60W 
DAGLIGHT 60W 
PAR 38 ECON.COOL SP 120W 
PAR 38 ECON.COOL FL 120W 
REFLECTOR R63 60W 
HALOGEEN REFL. 50W 25° 
THE LIGHTPOINT HS 56 14° 
HPL-N 50W 1800 
HPL-R 125W 5700 
HPL COMFORT 50W 2000 
HPL-B COMFORT 50W 2050 
HP-T 250W 
SON 50W 3300 
SON-T 70W 6500 
SON-H 210W 18000 
SON COMFORT 250W 22000 
SDW-T 35W 1300 
es 2oow-2 10000 
CSI 250W-1 15000 
SOX-E 18W 1800 
MSI 200W/F 16000 
MHW-TD 70W 5000 
MHN-TD 150W 12000 
MHW-T 35W 2400 
HPI-TD 400W 31500 
HPI 250W 17500 
HPI-T 250W 17000 
SN 250W 12000 
csx 900 W - OF 30000 

DE LAMP ALS LICHTBRON 
Gegevensbestand voor lampen 

CopyRight !PO, 1987 

Kleur- Kleur- Kleur- Ra Licht-
tempe- punt x punt y sterkte 
ratuur 

(KJ (cd) 

5000 0.3440 0.3540 98 
3800 0.3860 0.3720 96 
3000 0.4340 0.3980 95 
2700 0.4610 0.4140 94 
6300 0.3160 0.3440 77 
ovvu U,;:!4bU U. ;:!blU DV 

4000 0.3800 0.3770 80 
2900 0.4390 0.4000 82 
2700 0.4660 0.4160 82 
7300 0.3010 0.3190 94 
6300 0.3160 0.3340 95 
6200 0.3170 0.3420 72 
5000 0.3450 0.3580 96 
4100 0.3750 0.3700 96 
3700 0.3870 0.3600 84 
3400 0.4090 0.3940 57 
3800 0.3840 0.3680 91 
4100 0.3770 0.3810 63 
2900 0.4390 0.4000 87 
2900 0.4400 0.4030 51 
2700 0.4620 0.4090 94 
4100 0.3770 0.3750 70 
2700 0.4640 0.4150 82 
2700 0.4680 0.4200 82 
2700 0.0000 0.0000 82 
2700 0.4600 0.4140 82 
4000 82 
2700 0.4660 0.4160 82 
3000 0.4390 0.4000 82 
4000 0.3800 0.3770 82 
2600 0.4700 0.4200 82 
2700 0.4620 0.4160 82 
2700 

9300 
3100 
800 

1900 
1400 

4300 0.3700 0.3700 47 
4500 0.3630 0.3810 41 
3500 0.4000 0.3800 57 
3500 0.4000 0.3800 57 

2000 0.5300 0.4200 20 
2000 0.5400 0.4100 20 
2000 0.5290 0.4110 20 
2150 0.5100 0.4170 60 
2500 0.4790 0.4170 80 

3400 
1750 0.5710 0.4280 
5600 90 
3000 0.4330 0.3980 75 
4300 0.3700 0.3650 86 
3000 80 
4400 0.3650 0.3750 68 
4300 0.3770 0.4030 69 
4400 0.3640 0.3760 69 
5500 0.3320 0.3480 85 
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Luminan- Licht- bun- Spek-
tie sterkte del trum 

verdel. hoek 
(cd/cm2

) (pag.) ( . ) (pag.) 

59 
0.80 59 
0. 80 59 

59 
1.05 58 

oB 
1.15 58 
1.15 58 
1.05 58 

61 
61 

0.80 57 
61 
60 
61 

0.95 57 
60 

0.95 57 
60 

0.95 57 
60 

0.80 57 
62 58 
62 58 

0.60 62 58 
2.50 63 58 
2.50 63 58 
2.50 64 58 
2.50 64 58 
2.50 64 58 
2.50 65 58 
2.50 65 58 

65 58 
66 21 

21 
66 21 

21 
21 
21 
21 
21 

67 12 21 
67 30 21 
68 30 21 
70 25 24 
67 14 24 

4.50 35 
12.50 66 

5.00 
1.50 36 

34 
4.50 

300.00 40 
14.00 
17.00 41 

250.00 42 
45 
45 

8.00 39 
44 

1500.00 38 
1500.00 38 
3500.00 38 
770.00 '.'l7 
370.00 
700.00 

43 
42 



Lamp 

TL'D' 36W 95 
TL'D' 36W 94 
TL'D' 36W 93 
TL'D' 36W 92 

l"T •n• 36W 86 
TL'D' 36W 85 
TL'D' 36W 84 
TL'D' 36W 83 
TL'D' 36W 82 
"T 40W f>7 
TL 40W 55 
TL'D' 36W 54 
TL 40W 47 
TL 40W 37 
TL 40W 36 
TL'D' 36W 35 
TL 40W 34 
TL'D' 36W 33 
TL 40W 32 
TL'D' 36W 29 
TL 40W 27 
TL'D' 36W 25 
SL PRISMA 18W 
SL OPAL 18W 
SL DECORATIVE 18W 
PL llW 82 
PL llW 84 
PL 18W 82 
PL 18W 83 
PL 18W 84 
PLC 13W 82 
PLC 18W 82 
PLC ELECTRONIC 20W 82 
ARGENTA SUPERLUX 60W 
ARGENTA NORMAAL 
MAT NORMAAL 60W 
HELDER NORMAAL 60W 
FLAME NORMAAL 60W 
PHILINEA 60W 
COLORENTA ARGENTA 60W 
COLORENTA HELDER 60W 
DAGLIGHT 60W 
PAR 38 ECON.COOL SP 120W 
PAR 38 ECON.COOL FL 120W 
REFLECTOR R63 60W 
HALOGEEN REFL. 50W 25° 
THE LIGHTPOINT HS 56 14° 
HPL-N 50W 
HPL-R 125W 
HPL COMFORT 50W 
HPL-B COMFORT 50W 
HP-T 250W 
SON 50W 
SON-T 70W 
SON-H 210W 
SON COMFORT 250W 
SDW-T 35W 
es 2oow-2 
CSI 250W-1 
SOX-E 18W 
MSI 200W/F 
MHW-TD 70W 
MHN-TD 150W 
MHW-T 35W 
HPI-TD 400W 
HPI 250W 
HPI-T 250W 
SN 250W 
csx 90(J W - OF 

DE LAMP ALS GEBRUIKSARTIKEL (al 
Gegeven5be5tand voor lampen 

CopyRight IPO, 1987 

Type lamp Vorm 

FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUO~" • .. ~ 1.i:sVIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND BUIS 
FLUORESCEREND CILINDER 
FLUORESCEREND CILINDER 
FLUORESCEREND BOL 
FLUORESC~.tU!.ND lJU.1:S.1:SEL 1.;J.J,INUU< 
FLUORESCEREND DUBBEL CILINDER 
FLUORESCEREND DUBBEL CILINDER 
FLUORESCEREND DUBBEL CILINDER 
FLUORESCEREND DUBBEL CILINDER 
FLUORESi.;~.ltJ!.ND 4 CILINUU<b 
FLUORESCEREND 4 CILINDERS 
FLUORESCEREND 4 CILINDERS 
GLOEILAMP K-LAMP 
GLOEILAMP PEER 
GLOEILAMP PEER 
GLOEILAMP PEER 
GLOEILAMP PEER 
GLOEILAMP BUIS 
GLOEILAMP CILINDER 
GLOEILAMP CILINDER 
GLOEILAMP PEER 
GLOEILAMP GLAD FRONTING 
GLOEILAMP GEFACETTEERD FRONT 
GLOEILAMP R63 
HALOGEEN PLAT 
HALOGEEN CILINDER 
HOGEDRUK KWIK EI 
HOGEDRUK KWIK PEER 
HOGEDRUK KWIK EI 
HOGEDRUK KWIK BOL 
HOGEDRUK KWIK CILINDER 
HOGEDRUK NATRIUM EI 
HOGEDRUK NATRIUM CILINDER 
HOGEDRUK NATRIUM EI 
HOGMll<UK NAT.KI UM 
HOGEDRUK NATRIUM CILINDER 
KWIK EIBUIS 2 UITEINDEN 
KWIKIODIDE CILINDERBUIS 2 UIT. 
LAGEDRUK NATRIUM CILINDER 
METAALHALOGEEN CILINDERBUIS 2 UIT. 
METAALHALOGENIDE CILINDER 
METAALHALOGENIDE CILINDER 
METAALHALOGENIDE 
METAALHALOGENIDE CILINDER 
METAALHALOGENIDE IEI 
METAALHALOGENIDE CILINDER 
TINHALIDE CILINDER 
XENON EI-CILINDER 
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Uitvoering 

GERIBBELD HELDER 
OPAAL 
OPAAL 

OPAAL, LICHTVENSTER 
OPAAL 
MAT 
HELDER 
FLAME 
OPAAL 
OPAAL 
HELDER 
TRANSPARANT BLAUW 
REFLECTOR, PERSGLAS 
REFLECTOR, PERSGLAS 
SPIEGELREFLECTOR 

FLUORESCENTIELAAG 
FLUORESCENTIELG+REFL 
2 FLUORESCENTIELAGEN 
2 FLUORESCENTIELAGEN 
HELDER 
BEDEKT 
HELDER 
BEDEKT, SPEC. ONTST. 

HELDER 
HELDER 
HELDER 

itiJ!;LJ.l~R 
HELDER 
HELDER 
HELDER 
HELDER 
Il'~'" 11'iELAAG 
HELDER 
HELDER 
HELDER 



Lamp 

TL'D' 36W 95 
TL'D' 36W 94 
TL'D' 36W 93 
TL'D' 36W 92 
TL'D' 36W 86 
TL'D' 36W 85 
TL'D' 36W 84 
TL'D' 36W 83 
TL'D' 36W 82 
TT 40W 57 
TL 40W 55 
TL'D' 36W 54 
TL 40W 47 
TL 40W 37 
TL 40W 36 
TL'D' 36W 35 
TL 40W 34 
TL'D' 36W 33 
TL 40W 32 
TL'D' 36W 29 
TL 40W 27 
TL'D' 36W 25 
SL PRISMA 18W 
SL OPAL 18W 
SL DECORA TI VE 18W 
PL llW 82 
PL llW 84 
PL 18W 82 
PL 18W 83 
PL 18W 84 
PLC 13W 82 
PLC 18W 82 
PLC ELECTRONIC 20W 82 
ARGENTA SUPERLUX 60W 
ARGENTA NORMAAL 
MA'J' NOriMAAL 60W 
HELDER NORMAAL 60W 
FLAME NORMAAL 60W 
PHILINEA 60W 
COLORENTA ARGENTA 60W 
COLORENTA HELDER 60W 
DAGLIGHT 60W 
PAR 38 ECON.COOL SP 120W 
PAR 38 ECON.COOL FL 120W 
REFLECTOR R63 60W 
HALOGEEN REFL. 50W 25° 
THE LIGHTPOINT HS 56 14° 
HPL-N 50W 
HPL-R 125W 
HPL COMFORT 50W 
tll"L-B 1,;UM.1'0rtT 50W 
HP-T 2MW 
SON 50W 
SON-T 70W 
SON-H 210W 
bUN l,;UM.l'vnJ 25uw 
SDW-T 35W 
es 2oow-2 
CSI 250W-l 
SOX-E 18W 
MSI 200W/F 
MHW-TD 70W 
MHN-TD 150W 
MHW-T 35W 
HPI-TD 400W 
HPI 250W 
HPI-T 250W 
SN 250W 
csx 900 W - OF 

DE LAMP ALS GEBRUIKSARTIKEL (b) 
Gegevensbestand voor lampen 

CopyRight IPO, 1987 

Fitting Brand- Max. Max. Gewicht 
stand temp. temp. 

voet buis 
,·ei ( • C) (g) 

G13 UNI. 186 
G13 UNI. 186 
G13 UNI. 186 
G13 UNI. 186 
G13 UNI. 186 
G13 UNI. 186 
G13 UNI. 186 
G13 UNI. 186 
Gl3 UNI. 186 
G13 l1NI. 292 
Gl3 UNI. 292 
Gl3 UNI. 186 
G13 UNI. 292 
G13 UNI. 292 
Gl3 UNI. 292 
G13 UNI. 186 
G13 UNI. 292 
G13 UNI. 186 
Gl3 UNI. 292 
G13 UNI. 186 
Gl3 UNI. 292 
G13 UNI. 186 
E27/B22 UNI. 110 540 
E27/B22 UNI. 110 540 
E27/B22 UNI. 590 
G23 UNI. 85 65 
G23 UNI. 85 65 
2Gll UNI. 150 70 
2Gll UNI. 150 70 
2Gll UNI. 150 70 
G24D-l UNI. 150 
G24D-2 150 
E27/B22 
E27/B22 26 
E27/B22 33 
u.1/ll22 33 
E27/B22 33 
E27 33 
2XS14S 
E27/B22 
E27/B22 
E27/B22 
E27 350 
E27 350 
E27/B22 32 
B15D 200 450 
E27 180 525 
E27-40/B22 UNI. 200 350 
E27/E40 UNI. 200 350 
E27-40/B22 UNI. 200 350 
b.-:7 UNI. 2UU 350 

250 450 146 
E27 UNI. 250 350 
E40 UNI. 250 450 
E40 UNI. 250 350 

UNI. 250 350 
UNI. 120 350 

DUBBEL KON 
DUBBEL KON 
B 150 150 
X515 30-60 
DUBBEL KON 250 650 
DUBBEL KON 250 650 

UNI. 250 450 
DUBBEL KON 350 700 
E40 75-105 250 450 
E40/E45 30-60 250 600 
GY 9.5 UNI. 
DUBBEL KON VERT. 
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Lengte Dia- Start Oploop Her-
meter tijd tijd ontst. 

tijd 
(mm) (mm) (5) (min.) (min.) 

1200 26 
1200 26 
1200 26 
1200 26 
1200 26 
1200 26 
1200 26 
1200 26 
1200 26 
1200 38 
1200 38 
1200 26 
1200 38 
1200 38 
1200 38 
1200 26 
1200 38 
1200 26 
1200 38 
1200 26 
1200 38 
1200 26 

171 74 3 1 
171 74 3 1 

120 
215 32 2 
215 32 
225 44 
225 44 6 
225 44 6 
130 35 2 
150 35 2 
210 130 
105 50 
108 60 
108 60 . 

108 60 
108 60 
500 26 
315 37 
315 37 
108 60 
136 121 
136 121 
103 63 

56 56 
163 64 
129 56 2 5 10 
190 126 2 4 10 
129 56 2 5 10 
187 129 2 12 10 

4 
156 72 6 5 3 
156 35 5 3 
227 92 10 3 3 

10 6 3 
149 32 60 2 1 
124 17 

216 52 15 
60 6 l 3 

114 20 4 7 
132 23 4 7 

84 25 4 
206 30 10 4 20 
220 90 5 3 20 
250 46 5 3 20 
103 22 2 
325 



Lamp 

TL'D' 36W 95 
TL'D' 36W 94 
TL'D' 36W 93 
TL'D' 36W 92 
TL'D' 36W 86 
TL'D' 36W 85 
TL'D' 36W 84 
TL'D' 36W 83 
TL'D' 36W 82 
TL 40W 57 
TL 40W 55 
TL'D' 36W 54 
TL 40W 47 
TL 40W 37 
TL 40W 36 
TL'D' 3öW 35 
TL 40W 34 
TL'D' 36W 33 
TL 40W 32 
TL'D' 36W 29 
TL 40W 27 
TL'D' 36W 25 
SL PRISMA 18W 
SL OPAL 18W 
SL DECORATIVE 18W 
PL 11W 82 
PL llW 84 
PL 18W 82 
PL 18W 83 
PL 18W 84 

1.t"LC 13W 82 
PLC 18W 82 
PLC ELECTRONIC 20W 82 
ARGENTA SUPERLUX 60W 
ARGENTA NORMAAL 

IMAT NORMAAL 60W 
HELDER NORMAAL 60W 
FLAME NORMAAL 60W 
PHILINEA 60W 
COLORENTA ARGENTA 60W 
COLORENTA HELDER 60W 
DAGLIGHT 60W 
PAR 38 ECON.COOL SP 120W 
PAR 38 ECON.COOL FL 120W 
REFLECTOR R63 60W 
HALOGEEN REFL. 50W 25° 
THE LIGHTPOINT HS 56 14° 
HPL-N 50W 
HPL-R 125W 
HPL COMFORT 50W 
Ht'L-B COMFORT 50W 
HP-T 250W 
SON 50W 
SON-T 70W 
SON-H 210W 
SON COMFORT 250W 
SDW-T 35W 
es 2oow-2 
CSI 250W-1 
SOX-E lBW 
MSI 200W/F 
MHW-TD 70W 
MHN-TD 150W 
MHW-T 35W 
HPI-TD 400W 
HPI 250W 
HPI-T 250W 
SN 250W 
csx 900 W - OF 

DE LAMP ALS ENERGIEVERBRUIKER 
Gegevensbestand voor lampen 

CopyRight !PO, 1987 

Lampver- Specif. Sys. Specif. 
mogen licht- ver- lichtstr. 

stroom mogen systeem 
(W) (lm/W) (W) (W) 

36 65 45 
36 65 45 
36 65 45 
36 55 45 
36 90 45 
36 4::> 
36 90 45 
36 90 45 
36 83 45 
40 45 49 
40 49 
36 69 45 
40 46 49 
40 45 49 
40 49 
;:!6 t!ö 4::> 
40 48 49 
36 86 45 
40 49 49 
36 86 45 
40 40 49 
35 69 45 
18 50 
18 45 
18 46 
11 79 61 
11 79 61 
18 67 
18 67 
18 67 
13 67 
18 67 
20 60 60 
60 11 
60 11 
60 12 
60 12 
60 
60 
60 
60 
60 

120 
120 

60 
50 
15 
50 36 60 30 

125 46 137 42 
50 40 60 33 
50 41 60 34 

250 
50 66 60 55 
72 93 82 81 

?.10 86 ?.29 79 
250 88 278 77 

33 40 42 31 
200 50 
250 60 

18 100 27 68 
200 BO 

75 67 88 57 
150 75 170 69 

39 62 48 51 
390 81 414 76 
250 70 269 66 
245 69 264 65 

75 55 
900 

54 

Lamp Lamp Extra 
span- stroom ontsteek 
ning apparat. 

(V) (A) nodig 

y 
103 0.430 y 
103 0.430 y 

y 
103 0.430 y 

l 
103 0.430 y 
103 0.430 y 
103 0.430 y 

y 
~~-:-l 

103 0.430 y 
y 
y 
y 

lv3 0.430 y 
y 

103 0.430 y 
y 

103 0.430 y 
y 

103 0.430 y 
0.165 N 
0.165 N 

N 
90 0.15:::> N 
90 0.155 N 
60 0.370 N 
60 0.370 N 
60 0.370 N 
97 0.165 N 

103 0.220 N 
N 

220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 
220 N 

12 N 
6 N 

95 0.610 N 
125 1.150 N 

95 0.610 N 
95 0.610 N 

N 
85 0.760 Y 
86 1.000 Y 

in.t 2 5nn N 
100 3.000 

96 0.490 Y 
120 
220 

57 0.350 N 
220 3.100 

95 1.000 Y 
90 1. 800 Y 
95 0.500 Y 

125 3.400 Y 
125 2.200 Y 
125 2. 100 Y 
220 3.500 
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Lamp 

TL'D' 36W 95 
TL'D' 36W 94 
TL'D' 36W 93 
TL'D' 36W 92 
TL'D' 36W 86 
TL'D' 36W 85 
TL'D' 36W 84 
TL'D' 36W 83 
TL'D' 36W 82 
TL 40W 57 
TL 40W 55 
TL'D' 36W 54 
TL 40W 47 
TL 40W 37 
TL 40W 36 
TL'D' 36W 35 
TL 40W 34 
TL'D' 36W 33 
TL 40W 32 
TL'D' 36W 29 
TL 40W 27 
TL'D' 36W 2:, 
SL PRISMA 18W 
SL OPAL 18W 
SL DECORATIVE 18W 
PL llW 82 
PL llW 84 
PL 18W 82 
PL 18W 83 
PL 18W 84 
PLC 13W 82 
PLC 18W 82 
PLC ELECTRONIC 20W 82 
ARGENTA SUPERLUX 60W 
ARGENTA NORMAAL 
MAT NORMAAL 60W 
HELDER NORMAAL 60W 
FLAME NORMAAL 60W 
PHILINEA 60W 
COLORENTA ARGENTA 60W 
\;VLVrt.1!.NTA t1• '"·" t>VW 
DAGLIGHT 60W 
PAR 38 ECON.COOL SP 120W 
PAR 38 ECON.COOL FL 120W 
REFLECTOR R63 60W 
HALOGEEN REFL. 50W 25° 
THE LIGHTPOINT HS 56 14° 
HPL-N 50W 
HPL-R 125W 
HPL COMFORT 50W 
HPL-B COMFORT 50W 
HP-T 2E,OW 
SON 50W 
SON-T 70W 
SON-H 210W 
bUN l;Ul'l.l:'Vrtl 25vw 
SDW-T 35W 
es 2oow-2 
CSI 250W-l 
SOX-E 18W 
MSI 200W/F 
MHW-TD 70W 
MHN-TD 150W 
MHW-T 35W 
HPI-TD 400W 
HPI 250W 
HPI-T 250W 
SN 250W 
csx 900 W - OF 

LEVENSDUUR VAN DE LAMP 
Gegevensbestand voor lampen 

CopyRight IPO, 1987 

Economische Relatieve Relatieve 
levensduur lichtopbr. lichtopb. 

na 2000 na 5000 
(uur) uur (%) uur (%) 

90 80 
90 80 

90 80 
90 80 
90 85 
90 85 
90 85 
90 80 
90 80 

9000 94 88 
90 85 

9000 91 85 
9000 

8000 88 85 
8000 88 85 
8000 98 96 
8000 95 85 
5000 85 90 

10000 95 
300 

2500 82 65 
2500 82 65 

90 75 
85 80 
85 80 

750 

55 

Gemiddelde Gemiddelde 
levensduur levensduur 

5 " 50 % 
(uur) (uur) 

2000 6000 
2000 6000 

6000 
5000 
5000 
7500 
7500 
7500 
5000 
5000 

2000 
2000 
1000 
2000 
2000 

5000 15000 
5000 15000 
5000 15000 

6000 
6000 
3000 
5000 
3000 

5000 15000 

2000 6000 
3000 6000 

6000 
500 5000 



* 

STORINGEN VAN DE OMGEVING OP DE LAMP+ VERDERE INFORMATIE 
Gegevensbestand voor lampen 

CopyRight IPO, 1987 

Lamp Min. Max. Minimale Maximale Netspannings Bron* 
omgev. omgev. netspan. netspan. onderbreking 
temp. temp. variatie variatie gevoelig 

("Cl ("Cl (%) (%) 

TL'D' 36W 95 1, 5 
TL'D' 36W 94 5 1, 2, 5 
TL'D' 36W 93 5 1, 2, 5 
TL'D' 36W 92 1, 5 
TL'D' 36W 86 5 1, 2 
TL'D' 36W 85 5 l 
TL'D' 36W 84 5 1, 2, 5 
TL'D' 36W 83 5 1, 2, 5 
TL'D' 36W 82 5 1, 2, 5 
Tl 40W 57 1 5 
TL 40W 55 1 
TL'D' 36W 54 5 1, 2, 5 
TL 40W 47 1 
TL 40W 37 1 
TL 40W 36 1 
TL'D' 36W 35 5 1, 2 
TL 40W 34 1, 5 
TL'D' 36W 33 5 1, 2, 5 
TL 40W 32 1, 5 
TL'D' 36W 29 5 1, 2 5 
TL 40W 27 1, 5 
TL'D' 36W 25 5 1, 2 
SL PRISMA 18W 5 55 2, 5 
SL OPAL 18W 5 55 2, 5 
SL DECORATIVE 18W 2 5 
t'L 11W 82 i:::, 5 
PL 11W 84 2, 5 
PL 18W 82 2, 5 
PL 18W 83 2, 5 
PL 18W 84 2, 5 
PLC 13W 82 10 50 2, 5 
PLC 18W 82 10 50 2, 5 
PLC ELECTRONIC 20W 82 2, 5 
ARGENTA SUPERLUX 60W 2, 5 
ARGENTA NORMAAL 2, 5 
MAT NORMAAL 60W 2, 5 
HELDER NORMAAL 60W 2, 5 
FLAME NORMAAL 60W 2, 5 
PHILINEA 60W 2, 5 
COLORENTA ARGENTA 60W 2, 5 
\.:VLVfilNTA ni:.LD.!!:R öOW 2, 5 
DAGLIGHT 60W 2, 5 
PAR 38 ECON.COOL SP 120W 2, 5 
PAR 38 ECON.COOL FL 120W 2, 5 
REFLECTOR R63 60W 2 5 
HALOGEEN REFL. 50W 25° 2, 5 
THE LIGHTPOINT HS 56 14° 2 
HPL-N 50W -10 10 N 2, 3, 5 
HPL-R 125W -10 10 N 2, 3, 5 
HPL COMFORT 50W -10 10 N 2 3 5 
HPL-B COMFORT 50W -10 10 N 2, 3, 5 
HP-T 250W 2 
SON 50W 2, 3, 5 
SON-T 70W 2, 3, 5 
SON-H 210W 2 3 5 
SON COMFORT 250W 3, 5 
SDW-T 35W 3, 5 
es 2oow-2 4 
CSI 250W-1 4 
SOX-E 18W 3, 5 
MSI 200W/F 6 
MHW-TD 70W -5 5 3 
HHN-TD 150W -5 5 3 
MHW-T 35W -5 5 3 
HPI-TD 400W -40 40 -5 5 3 
HPI 250W -40 40 -5 5 2, 3, 5 
HPI-T 250W -40 40 -5 5 2, 3, 5 
SN 250W 4, 6 
csx 900 W - OF 2, 4 

l, Spectra! properties of TL lamps for genera! lighting, LA 2006/86, 
Centrale ontwilclceling licht Philips {1986}. 
2. Info bladen Philips, Lighting division Philips {1986}. 
3, Technische documentatie Philips-Licht, Centrale ontwikkeling licht 
Philips {1986). 56 
4. Lamps for special purpose, Lighting division Philips {1987). 
5. Lichtcatalogus 87 /88, Philips Nederland (1987}. 
6. Studio and theatre lamps, Lighting diviaion Philips (1986). 

Bestelnummer 
bij Philips 

8 222 342 024 
8 222 342 023 

9 280 485 086 

9 280 485 084 
9 280 485 083 
9 280 485 082 

9 280 485 054 

9 280 485 035 

9 280 485 033 

9 280 485 029 

9 280 485 025 
9 297 051 102 00 
9 297 051 101 00 
9 297 001 110 07 
9 279 023 082 
8 222 342 135 
9 279 030 082 03 
9 279 030 083 03 
9 279 030 084 03 
8 222 342 161 03 
8 222 342 162 03 
9 297 171 300 
9 202 362 
9 200 214 
9 200 211 
9 200 210 
9 200 212 
9 210 217 
9 210 431 

9 202 801 
9 238 207 
9 238 108 
9 233 013 
9 238 841 171 
9 238 982 432 01 
HPLN 50W E27 
HPLRN 125W E27 
HPL GOM 50W E27 
HPLB GOM 50W E27 

SON 50W E27 
SONT 70W E40 
SON H 210W E40 

9281 711 051 

SOX-E 18W 

HPI 250W BUS E40 
HPIT 250W E40 

8222 205 213 



Spektra standaard TL lampen 

TL'D' 36W 29 TL'D' 36W 35 
100_ • 6tnor11liuerd Sptctrul Yer ■o9tn 1oo_ • 6enoruli1ttrd SpMtrul ~r ■ogen 

80_ 

60_ 

TL'D' 36W 25 TL'D' 36W 33 
!Uv_ · benor ■ a: 1 seerè )pectraa: Yer109er, 100_ • 6enor11liserrd Sptctrul Yer109en 

80_ 80_ 

1 
60 1 

-, 
60_ 

TL'D' 36W .54 
100_ • 6enor■al1seerè Sptctraal Vtr1ogen 

80_ 

60_ 

40_ 

57 



Spektra 80 - serie TL lampen 

TL'D' 36W 82, SL, PL 11 W 82, 
PL 18W 82, PLC, PLC ELECTRONIC 

100_ • &l!llortalisnrd Spectrul Vertogen 

eo. 

ó0_ 

40_ 

2,,_ 

4 (1 4 0 5 0 -) 7 0 Ina> 

TL'D' 36\V 84, PL 11 W 84, PL 18W 84 
10(·_ ' &enor ■alunrd Spectrul Ver ■ogen 

8(• . 

60 . 

40 . 

20 . 

0 . .. 
-} 7 O Cn1) 

TL'D' 36W 86 
IOC,_ • 6eno• ■al1seerd Spectrul Ver ■ogen 

80_ 

60_ 

40_ 

20_ 

o_ ... 
6 0 -> 1 O !na) 

TL'D' 36W 83, PL 18W 83 
100_ • 6tnor111isnrd Spectrul Vtr109tn 

BO. 

ó0_ 

40_ 

20. 

o. l ' 4 0 4 0 7 0 (n1) 

TL'D' 36W 85 
100_ • 6tnor11lunrd Sptctrul Vtr ■ogen 

80 . 

60 . 

40 . 

20 . 

0 - .L 
6 0 -) 7 0 (na) 
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Spektra 90 - serie TL lampen 

TL'D' 36\V 92 TL'D' 36W 93 
100_ • 6tn0r11listerd Sptctrul Ver109tn 100_ • 6enorulisnrd SpectrHI Ver■ogtn 

80_ 80_ 

60_ 60_ 

40_ 

20_ 20_ 

o_ o_ 

TL'D' 36W 94 TL'D' 36W 95 
J(,0_ ' &tnoraalisterd SptctrHI Ver109en 100_ • 6tnor ■alisrerd Sptclrul Ver109tn 

Bv_ BO_ 

60_ 60_ 
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Spektra oude de luxe TL lampen (a) 

TL 40W 27 TL 40W 32 
IVO_ • titnorHllHfrO tipPtlrHI v,r109en 100_ • 6tnor111i1ttrd SptctrHI Ytr109en 

80_ 

60_ 

40_ 

20_ 20_ 

o_ 

TL 40W 34 TL 40W 37 
1vv_ · otnor ■u ntero i,pectru1 v,r■ogen 100_ • &tnor ■iilisnrd Sptctrul Ytr■ogen 

80_ 

60_ 

;Id 
'j j: i, " 1 1'. 

iil 1
1iii 1111 

I ; j 1 
!Ids i 

IJ il: i 
j 

! 111 
:'1! 1l11 ! ! j 1 

: i 11 1 !Î :11: ,1,: 
1''' 

,, . Il ' 

60 



Spektra oude de luxe TL lampen (b) 

TL 40\V 47 TL 40W 55 
100_ • 6f!loraalilttrd SpectrHl Yer1ogen 100_ • 6"'or11li1Hrd Spectrul Vl!r1D9en 

80_ 80 -

60 60 - -

40 40 - -

20 - 20 -

0 - 0 -

TL 40W 57 
100_ • 6tnor1disterd Sj,ectrul Yer1agen 

80_ 

60_ 

40_ 

Spektrum speciale TL lamp 

TL 40\\' 36 
100_ ·• 6enor1ali seerd Spectraal Yer■oger, 

80_ 

60_ 
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SL lampen 

Lichtsterkteverdelings diagrammen 

SL• 18 Opal 
150' 180' 

140 

100 

60 

20 

H-t+-+-+-F~ 0 

SL• 18 Prismatic 
150' 

20 

60 

100 

cd 1000 lm 

60 

Definitie 
meetv lakken 

C-90 

♦-

--C-0 (vlak loodrecht op lampas) 
&o -----C-90( vlak parallel aan lampas) 

100 

cd 1000 lm 

C-90 

C-0 ♦-

0 
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PL 5W, 7W, 9W en llW lampen 

'00 

80 

Lichtsterkteverdelings
diagram lamp 

- -~ ó S! 
%~140 

"v0 ,/\ ~ 120 

~'tl/ . 1 100 

I 80 

60 

~140 

120 

100 

80 

60 

40 

;>() 

0 

C-90 

20 C·0 

40 1 
60 ♦ / 

80 
e· 

1 100 1 si 
. 120 ♦ S 

-5' -~140 Ö 
r-v $> C -y 

LA.Ml=' :P~• !>. P1..• 7 PL• 9 en PL* 1, 

- - - C = o en v = f0' . 18C', 
........... C = 90 en v = f0' . 180', 

- c =10·. 150·, en v = 90' 

80 

100 _§ 

120 § 
;2 0 140 '$ 

......_c 

Armaturen 

~ -00-1* ~ , ..... ,,., ... 
gesloten armatuur 

bureaulamp 

63 

Definitie 
meetvlakken 

1 

1 

1 
C-180 

'~-($)"" 
C·O 

C-180 

C-270 

Lichtsterkteverdelings
diagram armatuur 



PL 18W, 24W en 36W lampen 

Lichtsterkteverdelings
diagram lamp 

150" 

100 

60 

20 

0 

20 

60 l 
! 

100 1 
.,..___~-= È 

30' 
c-

Armaturen 

150' 

30' 
i-

' 30 °,1- _[~~~t ~~?:'J __ 
mm. --

\ open armatuur 

' 00= =W:1-·-·_ 
> 20mm 

gesloten armatuur 

bureaulamp 

Definitie 
meetvlakken 

Lamp PL 18W. Pl 24W en PL 36W 
-·-·- C = o en ~ = (0" • 1eo•1 
........ C = 90 en ~ = (0" • 180") 

100 -c = (0"· 180") en i= 90" 

60 

20 

0 

20 

60 l 
! 

100 § 
~ 

C-90 C-180 

Lichtsterkteverdelings
diagram armatuur 
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PLC lampen 

Lichtsterkteverdelings
diagram lamp 

150' ,.,. 150' 180' 

1 
§ ,oo,: 
ll 

O' 
-c -r 

-- C = 0 -180 of180'·360· ·--• C = 0' of90·. r = 0'·180 r = 90 , ..... C = 45', )'= 0'-180 

Armaturen 

. 30 °-t--L~=~::-~J __ mm. - --
open armatuur 

gesloten armatuur 

bureaulamp 

Definitie 
meetv lakken 

C = 90' 

/ C = 45' 
' / 
1 ' 

O·r)I 
,.J: 

0
,./ C = o· -·-crc, ---.' 

. : 
/ : 

~ 
\ 

r 
0 

Lichtsterkteverdelings
diagram armatuur 
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Argenta super lux lamp 
Mat normaal la1np 
HPL-R lampen 

Lichtsterkte 
diagrammen 

150° 

50 

50 

100 

cd~~....--
150 L,..-4::::::.........,;..---.::>,...4-""'-"'--' oo 30° 

60° 

- Argenta super lux lamp 
- - - Mat normaal lamp 

HPL-R li 
A= 125W 
B= 250W 
C= 400W 
O= 700W 
E = 1000W 

0 90° 
cd 

1000 _.,,,_.... " 
'\' ... 

. "' 
2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 oo 30° 

0 
cd 

900 

2000 
\ ·.' 
i \ 

4000 

6000 
500 

8000 

10000 

12000 

14000 oo 300 
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Par 38 economy cool spot/flood lampen 
Lightpoint lampen 

De verlichtingssterkte en 
diameter verlicht oppervlak 
als funktie van de afstand 
van de lamp tot de meetplaats 

1.5m 

2.5m 

3.5m 

.&Om 
2m 

LV 

lu• 

46.~ 

1670 

850 

lm 

~ 
:" 
3 

1 
52 

1 
74 

J 1 
Om 

Cool Spot 120 W 

HV 

lux 

4130 

1490 

760 

lm 2m 

HV 

lux 

.iOm'-----L..___....___........._ _ _, 
Lm lm Om lm 7m 

Cool Flood 120 W 

~ /!I mm 

, "' 8200 106 

' 

2m 1550 
i 

210 

1180 ,,s 

380 GO 
1 

250 1 125 

,:.~' 
3000 

1330 

750 

480 

De lichtsterkte als funktie 

van de hoek tussen de 

vertikaal en de meethoek 
_____ LV= 115 ... 130V 
_ HV=220 ... 240V 

12000 

cd 

9000 

6000 

3000 

' ' ~~. 
~. 
'\ .. 

"x, 
~' 
~ =-= 

8" 

Cool Spot 120 W 

3"00 

cd 

2550 

1700 

850 

'1)mm 

70 

,., 

210 

110 

IIO 

:, ,, ,, .. , 
~ 
~ .. 
~~-

~, . 
.... i=-

10° 20" 30° 

Cool Flood 120 W 

1u1I 

1400 

350 

155 

15 

55 

ll)mm 

M ., 
717 

-,. 
2m tm Om lm j!m l!ffl lm Om ,.,, l!m z,.. lm Om lm 2m 

HS 37 6° HS 56 14° 
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Reflektor lam pen 

De verlichtingssterkte en 
diameter verlicht oppervlak 
als funktie van de afstand 
van de lamp tot de meetplaats 

HV 

lux 

'. 5""' 
80 

: 5 .... 2 

35- ló 

AS-,, 
2 ... lm o ... 1.,, : .. 
RSO •25 W 

LV HV 

lux lux 

15,,, 18• 170 

25m 
7• 68 

35.,., 
38 35 

45m 
2m lm Om lm 2m 

RSO • 40W 

LV HV 

lux lux 

15m 
200 180 

2.5m 
80 70 

35m 
40 ... o 

45m 
2m lm Om lm 2m 

R63 -40 W 

68 

De verlichtingssterkte als 

funktie van de afstand van 

de lamp tot de meetplaats 

••••••LV= 115 ... 130V 

- HV = 220 ... 240 V 

800 

cd 

600 

•oo 

200 
.. 

0 
0 

r""-11 ~ 

10· 

RSO ·2SW 

800 

cd 

600 

•co 

200 

::._, 
.... K., 
~ 

0 
o· 

R50•40W 

800 

cci 

600 

•oo ~-~ 
I", 

,._ 
~ 

-

20° Jff 

....,_ 
~ 

-i--
20· 

200 
~ .. 

0 
o· 

R63•40W 

~""-
~r-

!--



Reflektor lam pen 

De verlichtingssterkte en 
diameter verlicht oppervlak 
als funktie van de afstand 
van de lamp tot de meetplaats 

LV HV 

lux lux 

1.5m 3"5 320 

25,., 
140 130 

35m 
70 65 

4.5m 
2m lm Om lm 2m 

R63-60 W 

LV 1-'\' 

lux lux 

620 s"o ; 5.,._ 

25,., 
250 220 

130 110 
35-

45,.. 
2,,.. in" Om lm 2m 

R 80 - 75 W 

LV HV 

lux lux 

800 
1.5m 

320 
2.5m 

160 
35 ... 

4 5 ... 
2 ... lm Om lm 2m 

R 80 - 100 W 

De verlichtingssterkte als 

funktie van de afstand van 

de lamp tot de meetplaats 

69 

• • • • • LV = 115 ... 130 V 
--- HV = 220 ... 240 V 

800 

cd 

600 

r\ , .. 
"\..\ 

\.\ 
'\ 

200 

0 
o• 10' 

R63-60W 

1600 

cd 

1200 

"· I'\. \ 
' . 

\ 

800 
\11\ 

"oo 

0 
o' 

·~ .. 
~ 

10· 

~, 
'"'' 
" i.. r--,. 

20° 30' 

"--·~ -:::-.. ..... - .... _-;;;; 

30· 

R 80 - 75 W 

2000 

cd 

1500 

1000 

500 

" 

0 o• 

r\ 

' \ 
\ 
' 1\. 

" ...... 
10° 

R 80 - 100 W 

-r--

30· 



1m 

2m 

3m 

5m 

Halogeen laagvolt lampen 

De verlichtingssterkte en 
diameter verlicht oppervlak 
als funktie van de afstand 
van de lamp tot de meetplaats 

1\1,tSW,I' ~ 12\l,20W.r ~ 

lu• 0mm ""' 0ffllll 

6200 105 7000 ,. 

1550 110 ,no 110 

690 111 1IO 111 

390 421) 440 421) 

2•• - ., -2m 1m Om 1m 2m 2m 1m Om 1m 2m 

12\l,20W, 11 b 12\l,20W,32 ~ 

lux l"•mm lu> 

1m 1400 317 173 

2m 350 134 90 1147 

3m 155 1160 40 1720 

4m 15 1267 20 

5m 55 151' 15 2117 

2m 1 m Om 1 m 2m 2m 1 m Om 1m 2m 

l\l,3SW,l'Ö l\l,35W,146 

lux emm lu> 0mm 

1m 15.500 105 3500 MIi 

2m 317S 210 17S ., 
3m 1720 315 390 737 

-4m 170 -420 220 112 

5m l20 - uo ,. 

l\l,tlW,4°6 IY,11~,18 

lu• 0mm ""' 0mm 

12.000 111 1400 141 
, 

3000 ,.., IIO ., 
1330 110 ,. '7ST 

7IO 110 • 112 

- IIO Il l l 
,. 

2m 1m Om 1m 2m 2m 1m Om tm 2m 

12\1,IOW,18 

lu> 0mm· 

,1.000 171 

271D IIO ., 
,220 - ,., 
110 11111 1774 

440 ffl 1217 

2m 1 m Om 1 m 2m 2m 1 m om 1 m 2m 2m 1 m Om 1 m 2m 2m 1 m Om 1m 2m 
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overzichtstabel van de specifikaties van alle lampen 

- ---- - -- -- --- -· - --- - -·-· .. --- . --- - - -- -· 

gloeilampen gasontladingslampen 
normaal halogeen 

kwik metaal halogenide natrium 
-·· -· --lage -cfiuk- ------ hoge druk-- ---- - -- ---- - ---hoge· áriilc.liw11ijöd«lê- - --- - - --~~:f·_r_~-=~ogeTrÎÏk _____ 

lluoreecerend ·-
--,,--- ...--•-- -· --

2Ïiuoreac. -hêÏder Tiiuóreiiè. -hêtder . helder I lluoresc. helder oplopende druk 
laag lagen laag ..... 

TL SL PL HP HPL-N HPL HPI-T HPI MHW- MHN- sox SON SON SDWof 
Comfort TD TD Comfort Witte SON 

Efficiency 9 - 19 16- 26 41 - 90 45- 50 60- 80 50- 60 36- 63 40 - 60 69- 96 70- 77 62 - 80 75 - 80 100- 206 66 - 125 88 -92 40- 44 
(lm/W) 

Kleurtemperatuur 2600- 2900- 2700- 2700 2700- 6000 3620- 3350 4000- 4100 3000 4300 1750 2000 2150 2500 
(KJ 2900 3500 7300 4000 4500 3500 4500 4300 

Kleurweergave- 100 100 51- 98 82 82 (20) 33 - 47 49- 60 65 - 69 69 75- 80 86- 90 - 20 60 ;:>: 80 
index Ra 

Ekonomleche 1000 2000 7500 6000 5000- 9000 1500- 5000 2750- 4000- 2500 2500 10000 8000- 8000 5000 
leveneduur (v.ar) 7500 11000 10000 4000 4500 12000 

--· 
Vermogenereékii-

·- -- - -- .. --·----- --···· 5- 400-
--- . - --·- ·- - ïso:- - -··· ----·- -- --- --25Ö-- ~35- --- -

15- 15 4- 9- 50- 50- 250- 250- 35- 18- 50-
(W} 2000 50 65 25 36 1000 2000 400 2000 400 150 250 131 1000 90 


