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Samenvatting. 

De economische haalbaarheid van electronisch gedimde of geschakelde hoog 
frequente 1L-verlichting in combinatie met daglicht is middels simulaties 
bestudeerd. 
In een kantoorvertrek en een schoollokaal is het gebruik van de 
kunstlichtinstallatie gedurende een heel jaar geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar 
verschillende werkplekken, gebruikspatronen en dim- en regelinstallaties. Ook is 
hierbij, op een eenvoudige wijze, de invloed van het gebruik van zonwering 
mee gnomen. 
V oor kantoorvertrekken blijkt in de raamzone dat een meerinvestering voor 
dimbare lL-verlichting een terugverdientijd heeft van ongeveer 5 jaar. Voor 
schoollokalen blijken de baten, gezien terugverdientijden van meer dan 15 jaar, 
(nog) niet tegen de kosten op te wegen. 
In alle situaties blijkt dat het schakelen in de pauzes tot interessante besparingen 
leidt. 
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1. Inleiding. 

Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de regeling I 
schakeling van aanvullend kunstlicht in primair door daglicht verlichte ruimten in 
utiliteitsgebouwen. 
Deze studie is uitgevoerd in opdracht van NOVEM b.v. in samenwerking met Eb
ben ETM adviseurs en GTI Installatie Techniek. 
Doel van deze haalbaarheidsstudie is na te gaan welke energiebesparingen te 
verwachten zijn bij het regelen en of schakelen van kunstlicht in utiliteitsgebou
wen op basis van het daglichtaanbod. Aan de hand van deze besparingen wordt be
paald of een regeling economisch haalbaar is. Hierbij wordt zowel gekeken naar 
bestaande gebouwen (vervanging) als naar nieuwbouw. 

Omdat het in het bestek van een korte studie nu eenmaal niet mogelijk is om ie
dere denkbare situatie waarin dag- en kunstlicht gecombineerd worden te bestude
ren, is gekozen voor een tweetal representatieve situaties; een schoollokaal en een 
kantoorvertrek. Daarnaast is een beperkte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar 
een aantal parameters (zoals bijvoorbeeld de aanvangstijd van de werkzaamheden) 
met betrekking tot het gebruik van de ruimten, die het energiegebruik voor ver
lichting naar verwachting sterk beïnvloeden. Er wordt een aantal aanvullende si
mulaties beschreven in het hoofdstuk over de invloeden van het gebruik van zon
wering op het energiegebruik van geregelde verlichtingsinstallaties. 

Hoewel in dit rapport zowel naar de praktische mogelijkheden van al dan niet 
traploos regelen, als naar de toepasbaarheid van het schakelen van kunstlicht wordt 
gekeken, wordt in het volgende vaak alleen over regelen gesproken. Dit om een 
groot aantal herhalingen van de term regelen/schakelen te voorkomen. Alleen 
waar van belang is een expliciet onderscheid gemaakt. 

Voor de twee voorbeeld-ruimten is, aan de hand van gemeten daglichtgegevens, 
een schatting gemaakt van het aantal uren van de gebruikstijd dat het licht aan is 
(of in het geval van een dimregeling gedeeltelijk aan is), zonder- en met regeling 
op basis van het daglichtaanbod. 
Dit heeft als voordeel dat de specifieke kenmerken van de kunstlichtinstallatie op 
diverse manieren achteraf in te vullen zijn, zodat deze schattingen breed toepas
baar zijn. 
Het gebruik van alternatieve verlichtingssystemen, zoals combinaties van een al
gemene en een werkplekverlichting, zuiniger lichtbronnen, etc. worden hier niet 
beschouwd. 

Op basis van de berekende besparingen en de installatiekosten, worden voor de 
voorbeeldruimten de daaruit voortvloeiende terug-verdien-tijden en/of termijnen 
waarop de oplossingen economisch haalbaar zijn bepaald. Dit geschiedt middels 
een extrapolatie van statistische gegevens omtrent het gebóuwbestand. 
Doel is een beeld te geven van de potentiële besparingen voor utiliteitsbouw in 
Nederland, zowel voor nieuwbouw als in bestaande gebouwen. Zo mogelijk zijn 
deze gegevens onderverdeeld in relevante categorieën. 
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Dit rapport is als volgt ingedeeld: 

In het tweede en derde hoofdstuk worden enige achtergronden gegeven omtrent 
installatie-technische aspecten van kunstlichtregelingen. Daarna volgt een hoofd
stuk waarin een korte beschrijving wordt gegeven van de daglichtgegevens die 
gebruikt worden en de manier waarop de daglichthoeveelheden in de ruimten on
der verschillende condities berekend worden. 
In hoofdstuk 5 t/m 8 volgt dan een beschrijving van de simulaties die tot de 
energiegebruikscijfers leiden. 
Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van een aantal algemeen geldende aannames 
omtrent de daglichttoetreding, de gevolgde regelstrategieën en geeft de al ge
noemde gevoeligheidsanalyse voor een aantal parameters die het energiegebruik 
voor verlichting beïnvloeden.-
Hoofdstuk 6 geeft een analyse van de invloeden van zonwering en de 
hoofdstukken 7 en 8 bevatten de beschrijving van de simulaties voor de twee refe
rentie vertrekken. 
De vertaling van de resultaten van de simulatie naar landelijke schattingen die in 
hoofdstuk 9 van het rapport wordt gemaakt, geeft dan aan onder welke voorwaar
den een regeling van kunstlicht rendabel kan worden toegepast en welke energe
tische en economische besparingen te verwachten zullen zijn. 
Hoofdstuk 10 tenslotte bevat de conclusies van het onderzoek en aanbevelingen. 

In de bijlagen wordt nadere informatie gegeven over de gebruikte regelingen, de 
voorbeeldruimten, de resultaten van de simulaties en de economische berekenin
gen. 
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2. Regelbare lichtinstallaties. 

2.1 Inleiding. 

Regelbare lichtinstallaties worden toegepast met twee doelstellingen: het besparen 
van energie en het verbeteren van het gebruikscomfort van de verlichting. 
Vanuit het oogpunt van energiebesparing is het belangrijk dat de verlichting niet 
aan is wanneer er niemand aanwezig is. Als de verlichting aan is, dan is het wen
selijk dat er geen hoger niveau aanwezig is dan nodig voor het goed uitvoeren van 
de oogtaak 

(vanuit het oogpunt van comfort is het prettig als de verlichting van de ruimte 
~eeds zo goed mogelijk aangepast is aan de omstandigheden, waarbij als rand
voorwaarden het niveau op de werkplek(ken), de luminantieverhoudingen en het 
voorkomen van verblinding gelden. 

Het middel hiertoe is de toepassing van een regelsysteem dat de hoeveelheid 
kunstlicht steeds aanpast en zorgt-dat met een miiJ.hnale hoeveelheid licht toch 
voor goede werkomstand_igheden wordt gezorgd. 

Om een maximaal verlichtingscomfort te waarborgen moet het verlichtingsniveau 
onder alle omstandigheden voldoende zijn, dus ook wanneer er geen daglicht 
aanwezig is. Bij daglichttoetreding zal dan al snel het geïnstalleerde kunstlicht
vermogen te groot zijn. Het teveel aan vermogen houdt in dat meestal ook het 
verlichtingsniveau te hoog is. De oorzaak hiervan is de onmogelijkheid om steeds 
in te spelen op alle externe omstandigheden. Bij onvoldoende daglicht zal 
kunstlicht noodzakelijk zijn, de hoeveelheid is door het oog moeilijk exact vast te 
stellen. Dit geldt evenzeer wanneer minder kunstlicht noodzakelijk is. Bovendien 
is het veelal niet mogelijk om tussen de twee uitersten (kunstlicht in gehele ruimte 
aan of uit) een tussenstap te kiezen. 

Een lichtregeling maakt die tussenstap ook mogelijk. Besparingen volgen uit de 
wijze waarop geregeld wordt. Het zal duidelijk zijn dat bij uitgeschakelde licht
installaties het verbruik nul is. Belangrijker is echter het reduceren van het verlich
tingsniveau tot een minimum. Indien dit zonder verliezen gebeurt, is bij ingescha
kelde lichtinstallatie het verbruik ook minimaal. Daarnaast zal het verlichtingsni
veau in de ruimte steeds optimaal zijn (binnen de grenzen van het regelsysteem). 
Het totale geïnstalleerde lampvermogen is dan niet meer bepalend voor het ver
ruik, dit is alleen van belang in de zogenaamde worst-case toestand, de 

(zeldzame) situatie wanneer het totale lampvermogen nodig is. 

Naast het regelen van het kunstlichtniveau kunnen in de regeling voorzieningen 
getroffen worden voor het gebruik van de ruimte zoals aan/afwezigheidsdetectie 
en aanvang/einde werktijd. De besparin en die resulteren uit de optimale benutting 
van daglicht kunnen verder aangevuld orden door rekening te houden met: 
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~Afname van de lichtopbrengst van de lampen naannate ze ouder worden. 
-Besparing kan worden bereikt met behulp van een reductie van de stroom door 
de lamp direct na installatie, en dan langzaam verhogen van de stroom door de 
lamp naarmate de lamp meer branduren heeft. 

1 In grote ruimten kan na installatie een gedeelte van de lampen uit blijven om 
. na verloop van tijd steeds meer lampen bij te schakelen om hetzelfde verlich
. tingsniveau te handhaven. 

100~----------------------~ 

(%) 90 
(J) 

t 
80 

70 

0 2000 

(a) 

(b) 

4000 6000 8000 
-~.-- t (h} 

Figuur 1 Lichtstroom tijd diagram: a) TL-HF b) Normaal TL (Bron: lit 6 ). 

*& ervuiling van de lampen en annaturen. 
Analoog aan de regeling voor het opvangen van veroudering kan hier een re
ductie van de stroom door de lamp direct na schoonmaken of direct na installa
tie worden toegepast. Vervolgens kan dan langzaam de stroom door de lamp 
verhoogd worden, naannate de vervuiling toeneemt. En in grote ruimten kan 
weer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van het inschakelen van 
steeds meer lampen. 

* Aanvullende maatregelen die buiten het kader van kunstlichtregelingen vallen, 
zoals het vervangen van annaturen, gebruik van lichte kleuren in de ruimte, in
deling van de ruimte, toevoegen van persoonlijke werkplekverlichting. 

In het algemeen zal een regelinstallatie er niet toe leiden dat het totale geïnstal
leerde kunstlichtvermogen verminderd k~m worden. Er zal in principe uitgegaan 
moeten worden van bestaande voorschriften en berekeningsmethoden betreffende 
kunstlicht (zie BV. voorschriften onderwijsgebouwen). Vaak worden tijdens de 
installatie van een kunstlichtregeling ook de lampen en annaturen vervangen door 
types met een hoger rendement. Daardoor kan natuurlijk met een lager totaal ver
mogen volstaan worden ten opzichte van de oude situatie. Maar dit is niet een ge
volg van het gebruik van regelinstallatie, het zou ook van toepassing zijn wanneer 
geen regelsysteem geïnstalleerd wordt. 
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2.2 Indeling regelsystemen. 

Regelsystemen kunnen in twee groepen ingedeeld worden (indeling naar wer
kingswijze, zie figuur 2): 

*Automatische systemen 
* Handgeschakelde systemen 

In de praktijk zal een automatisch systeem vaak ook handmatige ingrepen toelaten, 
waardoor een derde subgroep ontstaat, in figuur 2 niet aangegeven vanwege de 
vele combinatie mogelijkheden van de twee methodes. 

automatisch :!! 

~i<=::::;:;~~@~~==~::: ''''''"''"'''"~''''-<:iii=lz"[[l 

lokaal ~~ 
~~~==~-:-===~=~:::::;:";::~:;~:: ::::;:;:;:;:~~:;:;:;:;:::~~==::::;:;:;::::~~ 

dimmen f 
:::.~ 

ill@~"=~=r~ii~"""'*'''' ;,~====m'n~-~ 

...... 

stap '''i 

~~ 
continu i 

::::: 

L.""~--.;:::.....,.:~~-~!!'!!! ....... ~--;:x!!'!!!·:·~-~;-:-==~'· 

manueel M 

~===~=~::::=:<~=~~u= ::@:ii:<=>=<«~:;:;~:::;;::JI 

centraal !ll 
:::::»:=~~~;;::::::»:~===: :~:: .. -s:=~===~~~~:s:=~~-:=.:::::::Jl 

aan/uit ~~* 
ij 

~-=::.:t:t:~J:~::.:~~:::: ::::::®:~~;;;.~~==~$~dl 

. 
:•;, 

stap :i~ 
~ 

~~:-:-~~=-~-;-;;:-:-:-Q-1 

Figuur 2. Indeling regelsystemen voor kunstverlichting. 

Een verdere onderven.leling kan gemaakt worden naar regelprincipe, de klassieke 
indeling van regelsystemen; 

* Gesloten-lus systemen 
* Open-lus systemen 
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Gesloten-lus systemen zijn regelinstallaties waarbij een terugkoppeling bestaat, 
zodat de werkelijke hoeveelheid en de gewenste hoeveelheid licht vergeleken 
kunnen worden. De regeling zal trachten het verschil te reduceren. 

Het eenvoudigste voorbeeld van een gesloten-lus systeem is het omzetten van een 
lichtschakelaar afhankelijk van het actuele daglichtniveau. Het 
terugkoppelmechanisme bestaat dan uit een persoon die de hoeveelheid licht meet 
(ogen), en indien nodig actie onderneemt (licht aan of uit): 

MANUEEL - LOKAAL - GESLOTEN-LUS - AAN/UIT 

Bij een open-lus systeem is die terugkoppeling niet aanwezig. 
Een voorbeeld van een open-lus systemen is een tijdschakelaar die de lichtinstalla
tie op bepaalde tijdstippen aan/uitschakelt ongeacht de actuele behoeffe aan kunst
licht: 

AUTOMATISCH - CENTRAAL - OPEN-LUS - AAN/UIT 

Hierna volgt de wijze van besturing. Dit kan zowel centraal, een regeling voor het 
gehele gebouw, als ook lokaal zijn, aparte regeling per ruimte of groep van 
ruimtes. Combinaties van beiden zijn ook mogelijk waarbij bepaalde taken 
centraal geregeld worden (aan/uit volgens tijdtabel) en andere taken ruimte 
afhankelijk (niveau). De centrale besturing zal vaak bestaan uit een systeem met 
microprocessor besturing. 

De manier waarop het kunstlichtniveau gereduceerd wordt is gesplitst in de twee 
blokken; dimmen en aan/uit. Dimmen kan plaatsvinden door continu of 
stapsgewijs het niveau te verminderen. De aan/uit methode is in feite ook een 
stapregeling, waarbij het niveau d.m.v. één stap geregeld kan worden. Tussen de 
twee stap-methodes bestaat een belangrijk verschil. De continu-stap 
reductiemethode gebruikt een voorschakelapparaat dat de stroom door de lamp in 
stappen regelt. Bij de aan/uit-stap methode wordt de stroom door de lamp aan- of 
uitgeschakeld, de werking is vergelijkbaar met een normale lichtschakelaar. De 
aan/uit-methode kan bij elk type lamp gebruikt worden terwijl de continu-methode 
speciale lamptypen voorschrijft. 

Vanwege de vele combinatie mogelijkheden van automatische, manuele, centrale, 
lokale regelsystemen en regelstrategiën zal hierop niet verder worden in gegaan. 
Volstaan wordt met een beschrijving van de twee regelprincipes en de reductie
methode in combinatie met de specifieke eigenschappen van de lampen. 
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2.3 Open-lus regelsystemen. 

In figuur 3 is het principeschema weergegeven van een open-lus regelsysteem. Het 
doel van de regelaar is het vertalen van het gewenste gedrag in signalen 
(stroomvermindering, stroomonderbreking) die het proces op dusdanige wijze stu
ren zodat het uitgangssignaal (kunstlicht+daglicht) het gewenste gedrag vertoont. 
Het proces is in het geval van lichtinstallaties de omzetting van electrische stroom 
in licht (de lamp). Onder ruis worden alle signalen verstaan die het verlichtings
niveau beïnvloeden maar die niet of onvoldoende nauwkeurig voorspelbaar zijn. 

ruis 

gewenste ---11 
gedrag REGELING 

PROCES 

kunstlicht 

daglicht 

Figuur 3 Open-lus systeem 

Een open-lus systeem is in ruimten met daglichttoetreding niet erg geschikt als 
dimmende kunstlichtregeling. Om tot een zinvolle en bij benadering optimale re
geling te komen zal veel a-priori kennis van het proces en eventuele stoorsignalen 
in de regeling ingebouwd moeten worden. Een aantal voorbeelden zullen de pro
blemen die hierbij kunnen optreden illustreren. 
* Omdat de exacte hoeveelheid daglicht niet op elk tijdstip voorspeld kan wor

den zal de regeling nooit optimaal kunnen zijn. Met andere woorden er zal een 
aanzienlijke hoeveelheid ruis (fluctuaties in daglichtniveau) aanwezig zijn. 
Men kan echter uitgaan van een gemiddelde hoeveelheid daglicht, eventueel 
per seizoen/dag verschillend. In hoeverre in de huidige normen uitgegaan 
wordt van realistische daglichtniveaus is nog onduidelijk. De invloed van va
kanties en vooral het aanvangstijdstip wordt in het algemeen niet meegenomen 
(zie hoofdstuk 5). 

* Het precieze verloop van de veroudering van de lamp zal bekend moeten zijn. 
Bovendien mag deze curve geen grote spreiding vertonen indien meerdere 
lampen op dezelfde regeling aangesloten zijn. 

* Vervuiling van de lampen zal een verminderde lichtopbrengst tot gevolg heb
ben. Om dit op te vangen zal ongeveer bekend moeten zijn hoe de lamp in de 
loop van de tijd vervuilt. 
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* Het systeem is erg gevoelig voor allerlei stoorsignalen en veranderingen die in 
een ruimte aangebracht worden en andere eisen stellen aan het verlichtingsni
veau. Hierbij moet gedacht worden aan vervanging van lampen, toevoegen van 
berldschermen, verplaatser. van meubels etc. De regeling zal van elke 
verandering op de hoogte gebracht moeten worden (herprogrammeren). 

Een groot voordeel van het open-lus systeem is juist het ontbreken van een terug
koppeling. De regeling zal zich altijd op dezelfde, voorgeschreven wijze gedragen. 
Bovendien kunnen er geen stabiliteitsproblemen optreden, d.w.z. voortdurend 
hinderlijk aan- en uitschakelen of dimmen van de verlichting. Dit gevaar is bij 
gesloten-lus systemen wel aanwezig, in de volgende paragraaf wordt hierop terug
gekomen. 

Vanwege het ontbreken van een terugkoppeling is een open-lus systeem alleen 
geschikt als basisregeling: centrale in- en uitschakeling volgens een tijdtabel. 
Eventueel kan periodieke bijstelling van deze tijden gebeuren. 

2.4 Gesloten-lus regelsystemen. 

Wanneer de eisen die aan het regelsysteem gesteld worden niet door een open-lus 
regelaar gerealiseerd kunnen worden, is een gesloten-lus regelaar zoals aangege
ven in figuur 4 gewenst. 

gewenste --~lf++----, 
gedrag verschil 

gemeten 
gedrag 

Figuur 4 Gesloten-lus systeem 
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In vergelijking met figuur 3 zijn twee extra componenten toegevoegd. Ten eerste 
een meetsysteem waarmee de werkelijke hoeveelheid licht gemeten wordt en 
vertaald naar een signaal dat vergeleken kan worden met hei gewenste gedrag 
(BV. luxmeter, niveaudetector). Hierbij wordt de aanname gedaan dat een derge
lijke meting voldoende informatie verschaft. Het verband meetgrootheid - gewenst 
gedrag is daarentegen niet altijd eenduidig. De subjectieve beleving van verschil
lende daglichtsituaties is, hoewel de lichtsterkte zoals gemeten met een lux-meter 
hetzelfde is, niet altijd gelijk (FAGO-rapporten, kleurtemperatuur). Bovendien zal 
niet alleen het niveau maar ook bijvoorbeeld de spectrale samenstelling van het 
licht bepalend zijn of in een bepaalde situatie het verlichtingscomfort als 
voldoende wordt ervaren. 

De tweede component is de vergelijker, die het verschil tussen het gewenste en 
gemeten gedrag bepaalt en toevoert aan de regelaar. De regelaar zal trachten het 
verschil tot een minimum te beperken. 

De voordelen die een gesloten-lus systeem de ontwerper biedt zijn: 
*Verhoogde nauwkeurigheid; het regelsysteem kan zo ontworpen worden dat de 

fout (verschil gewenst- gemeten gedrag) met "willekeurige"snelheid naar nul 
geregeld wordt. De reactiesnelheid kan over een zeer breed gebied ingesteld 
worden, waardoor het snel of juist zeer langzaam volgen van de actuele 
daglichtsituatie mogelijk is. 

*Verminderde gevoeligheid voor veranderingen in de componenten die opge
nomen zijn in de regellus. De fout kan ondanks component veranderingen 
zoals het verlopen van instellingen zeer klein blijven. 

* Verminderde gevoeligheid voor stoorsignalen. De regeling zal automatische 
compenseren voor veroudering, vervuiling en (in principe) uitval van lampen 
(indien het meetsysteem ook het kunstlichtniveau meet). 

Het nadeel van de gesloten-lus configuratie is de handhaving van stabiliteit. Dit 
maakt stap-regelingen minder efficiënt. Veronderstel een gewenst niveau van G 
lux, een gemeten niveau vanS lux en een minimale stapgrootte in de regeling die 
overeenkomt met een niveauverandering van L lux. Uitgaande van een vereist 
verlichtingsniveau van 400 lux is voor een n-staps regeling L gelijk aan 400/n. 
Teneinde stabiliteit te garanderen kan pas geschakeld worden indien S > G+L of 
S < G. Voor regelingen met slechts een of een paar stappen is L groot. Zo zal voor 
n=l het verlichtingsniveau tot minstens 800 lux kunnen toenemen voordat de re
geling schakelt. Het verlichtingsniveau neemt dan plotseling zeer sterk af tot 400 
lux. 

2.5 Het proces: fluorescentie lampen. 

Voor schoolgebouwen en kantoren worden vrijwel uitsluitend lage-druk fluores
centie lampen toegepast in de kunstlichtinstallatie. De reden hiervoor is de com
binatie van gunstige eigenschappen; 
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In deze paragraaf zal alleen dit type lamp besproken worden en zullen slechts die 
aspecten van de fluorescentielamp aan de orde komen die van belang zijn in het 
kader van besparingsmaatregelen. 

De eerste mogelijkheid om (10 - 20%) energie te besparen is al aangegeven in 
paragraaf 2.1, namelijk inspelen op het verouderingsproces. Uitgaande van de 
situatie aan het eind van de levensperiode is het mogelijk om d.m.v. een regeling 
de lichtstroom over het gehele traject constant te houden. Dus maximale 
b_esparingen aan hetbegin van de levensperiode, langzaam afnemend -naarmate de 
lamp meer branduren heeft. Dit is evenzeer van toepassing op vervuiling van lamp 
en armatuur. Wanneer naast het daglichtniveau ook het kunstlicht aandeel gemeten 
wordt, zal een goed ontworpen gesloten-lus regeling automatisch compenseren 
voor veroudering en vervuiling. Hoe de lamp precies veroudert en vervuilt is dan 
niet van belang en extra maatregelen zoals nodig bij de open-lus regeling kunnen 
achterwege blijven. 

Ruimer perspectief biedt het vervangen van de electromagnetische ballast door _een 
electtonische ballast. Vanwege de lage netfrekwentie van 50 Hz en de vereiste 
hoge impedantiewaarde is de electromagnetische ballast nogal groot in waarde en 
fors van afmetingen en daardoor niet zonder verliezen. 
Wanneer de passieve ballast vervangen zou worden door een verliesvrije com
ponent zou deze maatregel alleen al een 20% verhoogde lichtstroom opleveren [lit. 
6]. Daarnaast is 50 Hz niet de optimale werkfrequentie voor een 
gasontladingsbuis. Bij de wisseling van de stroomrichting gaat een deel van het 
vermogen verloren aan het opnieuw starten van het gasontladingsproces t.g.v. de
ionisatie. Bij een hogere frequentie zal er minder de-ionisatie optreden (10% 
verhoging lichtstroom t.o.v. 50Hz). Een electtonische ballast is vrijwel verliesvrij 
en laat zich makkelijk combineren met een hogere werkfrequentie. 
Voordelen van een electtonische of HF-ballast zijn: 
* Vermindering gewicht en afmetingen van de ballast 
*Geen flikkering 
* Geen netvervuiling door hogere harmonischen en verbeterde arbeidsfactor 
*Vaak gemakkelijk te voorzien van een dim-optie 
* Snelle start ronder flikkering 
* Minder snelle veroudering 
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Figuur 5 HF-ballast (Bron lit6, pag 117) 
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Figuur 6 HF dimmende ballast (Bron: lit6, pag 120) 

2.6 Sensoren. 
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Het meetsysteem is het belangrijkste onderdeel van de teruggekoppelde regeling 
omdat dit deel de essentiële informatie verschaft over het gedrag van de 
uitgangsgrootheid. De uitvoering en plaatsing van de sensor zijn in meerdere 
opzichten kritisch. 

In deze paragraaf blijven aanwezigheidsdetectoren als sensoren in een lichtinstal
latie buiten beschouwing, 

Een sensor in een geregelde verlichtingsinstallatie bestaat uit een of meerdere 
lichtgevoelige electtonische componenten (cellen) in een behuizing. Vaak worden 
optische filters toegepast om de gevoeligheid van de cel overeen te laten komen 
met de gevoeligheid van het menselijk oog. Aan een sensor is veelal een versterker 
gekoppeld die een signaal afgeeft dat gebruikt wordt om de verlichting te regelen. 
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De keuze van de lichtgevoelige cel is belangrijk voor het te bereiken resultaat. 
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. Tegenwoordig worden meestal een 
LDR (lichtgevoelige weerstand), fotodiode of fototransistor (beide 
half geleidercomponenten) ge brui kt. 

Een LDR heeft een aantal nadelen. Als voornaamste moet worden genoemd het 
verouderingsproces. Na verloop van tijd kan de ijkfactor zeer sterk gaan afwijken. 
Bovendien is het verband tussen de weerstandswaarde en het lichtniveau niet-li
neair maar exponentieel. Als niveaudetector is een LDR echter wel geschikt. 

Met behulp van een fotodiode of fototransistor is nauwkeurige meting van het ver
lichtingsniveau mogelijk. Toepassing is nodig in een dimmende regeling. 

Naast de keuze van de cel speelt de vorm en de plaatsing van de sensor een be
langrijke rol. 
Op dit punt bestaat duidelijk nog onvoldoende kennis. 

Omdat primair de verlichtingssterkte op de werkplek geregeld dient te worden is 
het belangrijk deze waarde te kennen. Het is dus wenselijk een sensor nabij de 
werkplek te installeren die deze grootheid registreert. Praktijkervaringen hebben 
wellaten zien dat een aantal ogenschijnlijk voor de hand liggend~ _positioneringen 

niet voldoen. 
Als een sensor bijvoorbeeld boven een bureau in een armatuur wordt bevestigd, 
zodanig dat de helderheid van het bureau wordt gebruikt als regelsignaal, dan kan 
(als het bureaublad een donkere tint heeft) het wegnemen van een stuk wit papier 
de regeling al triggeren. Regelingen gebaseerd op een dergelijke sensoropstelling 
zijn tot nog toe weinig bruikbaar gebleken. 
Het plaatsen van een cel op het bureau is echter ook lastig; er zit een snoer aan, en 
de cel kan eenvoudig per ongelijk worden afgedekt. Een oplossing kan zijn de 
lichtopnemer op de een of andere wijze in de bureauopstelling te integreren. Het 
telefoontoestel (reeds voorzien van een snoer), of een computermonitor zou een 
geschikte plaats kunnen zijn. 

Ook een sensor die zonder meer buiten het vertrek op de gevel is gemonteerd 
functioneert maar matig. Dit komt omdat ~amenstelling van de verschillende 
bijdragen van het daglicht afkomstig van de hemel (waargenomen als de 
luminantieverdeling van de hemel) sterk varieert. De variaties in de diverse 
richtingen (bijvoorbeeld als gevolg van een gedeeltelijk bewolkte hemel met 
heldere en donkere plekken) zorgen ervoor dat het licht niet op een eenduidige 
wijze de ruimte binnen valt. 
Het uitsluitend registreren van een daglichtniveau buiten, geeft geen informatie 
over de helderheidsverdeling van de hemel. Er zal extra informatie nodig zijn om 
de vertaalslag naar een verlichtingssterkte-verdeling in een ruimte achter de gevel 
te kunnen maken. Een oplossing die in de praktijk wel wordt toegepast is het ge
bruik van een referentie vertrek. In dit vertrek worden een aantal daglichtniveau's 
geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de verlichting in een aantal 
gelijke, nabijgelegen vertrekken te regelen. 
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2.7 Kunstlichtregelingenen gebruikers. 

Een lichtinstallatie waarin een regelsysteem is verwerkt oefent een invloed uit op 
de gebruikers die in de ruimte aanwezig zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat 
op het regelen van de kunstverlichting door de gebruikers gereageerd wordt. Voor 
het accepteren van een regeling in een praktische situatie is het dus belangrijk dat 
het regelgedrag van de installatie niet tot irritaties bij de gebruikers leidt. 

Deze voorwaarde leidt tot een aantal praktische implicaties bij het ontwerp van 
een regeling. 

In deze studie worden de volgende eisen gehanteerd: 

- Aan- en uitschakelen van de kunstlichtinstallatie, in een continu gebruikte 
ruimte, door het regelsysteem (hetzij van 0 naar 100% of vice versa, of van 0 
naar bijvoorbeeld 50% of vice versa) mag slechts eenmaal per dagdeel ge
schieden. Te vaak schakelen leidt onherroepelijk tot ontevredenheid. 

- Bij het regelen dient een zekere vertraging in acht genomen te worden. 
Stel dat op een moment het kunstlicht aan is omdat er te weinig daglicht bin
nenkomt. Enige tijd later komt er wel voldoende daglicht binnen. Dan zal een 
bepaalde tijd (bijvoorbeeld. een half uur) gewacht worden voordat het licht uit 
te schakelen. Dit om te voorkomen dat, als blijkt dat het gaat om een opklaring 
van korte duur, het licht opnieuw ontstoken dient te worden. 
Het zelfde zou ook kunnen worden toegepast (maar dan met een vrij korte 
vertraging) voor het inschakelen van d.:: installatie. Een vertraging bij het in
schakelen is echter in deze studie buiten beschouwing gebleven. 

2.8 De installatie. 

Het blijkt vaak dat het toepassen van een regeling alleen in de raamzone (voor een 
vertrek met een normale hoogte van 2,5 meter, het gedeelte van het vertrek dat 
binnen 2,5 a 3 meter van een gevel met ramen ligt) zinvol kan zijn, daar het in de 
dieper gelegen delen van de ruimten in veel gevallen te donker is. In het algemeen 
dient er dus gezocht te worden naar een systeem dat flexibel toe te passen is. 

2.8.1 Overzicht van thans verkrijgbare systemen voor het regelen van 
verlichting. 

De thans verkrijgbare systemen zijn ontworpen als centrale systemen, dus met 
zoveel mogelijk lampen op een regeling en weinig standaardisatie. 
Kleinschalige decentrale systemen met eventueel centrale bijsturing kent men in 
feite in de markt niet. Dit heeft consequenties voor de specificaties en de prijsstel
ling. 
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Een fabrikant (Thorn) heeft recent een armatuur met 2 TC-L 40 W met een ge
combineerde sensor voor aanwezigheid en daglichtregeling op de markt gebracht. 

Als onderscheid in lichtregelsystemen zijn er verschillende mogelijkheden: 
het regelniveau: 

20-30% 
5- 10% 
0- 1% 

met of zonder stuurleiding 
0-lOV of 12V 
0-20 of 80 mA 

het type lamp 
TLM 40W 
TLD 36W (met HF 32 W) 
TLD 58W (met HF 50 W) 
TLD-HF32W 
TLD-HF50W 

het type voorschakelapparaat (VSA) en zijn verschillend vermogensverlies 
* met centrale regelunit 

-standaard VSA met gloeistroomtrafo LF voor TLM 
- standaard VSA met ontsteekgenerator centraal voor TLD 
- standaard VSA met ontsteekgenerator per armatuur voor TLD 
- electronische VSA bestemd voor TLD 
- electronische VSA bestemd voor TLD - HF 
- electronische VSA bestemd voorTLDof 

TLD - HF automatische omschakeling 
* met centrale sensor met versterker en stuurleiding 

- electronische dim VSA bestemd voor TLD 
- electronische dim VSA bestemd voor TLD-HF 

Daarnaast zijn er nog verschillen tussen systemen in: 
- benodigde filters tegen netvervuiling 
- benodigde potentiometers voor een of meerdere bedieningsplaatsen 
-capacitieve belasting of compensatie 
- storingskansen door HF-signalen 
- wijze van montage 

2.8.2 Meerkosten voor een geregelde installatie. 

A. Lampen HF buis: 
geen meerkosten per lamp 

wel minder lichtopbrengst 
32 W- 7,5% 3200 lm. i.p.v. 3450 lm. 
50 W- 4.7% 5200 lm i.p.v. 5400 lm. 
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B. HF electronisch voorschakelapparaat 
meerkosten afhankelijk van vergelijkingsbasis 

standaard koperspoel VSA (groot verschil) 
electronisch VSA (klein verschil) 

C. Leidingen 

meerkosten per lamp afhankelijk van een of twee lampsuitvoering, 
prijzen compleet VSA bruto excl. BTW fabr. PHILIPS 
1 x 32 w f 152,-
2 x 32 w f 179,-
1 x 50 w f 173,-
2 x 50 w f200,-

leidingen in buis of kabel zijn project afhankelijk 
leidinglengtes project afhankelijk 

energie toevoerleiding : 
geen meerkosten 

ontstaan wel door: 
energie toevoer naar eventuele sensorversterker. 
lokale sensorleiding 
signaalleiding - aansturing naar centrale 

kosten voor leidingen variëren van fl 10,- tot fl 50,- per meter 

D. Bedieningsorganen 
(prijzen bruto excl. BTW fabr PHILIPS) 
sensor f 127,-
sensorversterker f 110,-
extra handbediening f 92,50 

E. Hulpmiddelen t.b.v. storingsvrij functioneren 
Afhankelijk van de situatie+/- fl 100,- per kW geïnstalleerd vennogen of 
fl 10,- tot fl 20,- per armatuur. 

2.9 Kortingen op VSA 's. 

In grotere projecten worden uiteraard ook grotere aantallen VSA's tegelijk afge
nomen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kortingen op de hierboven genoemde prij
zen. Voor een tweelamps VSA geldt, voor een aantal fabrikaten, bij een afname 
van meerdere stuks op het moment als netto bodemprijs een bedrag van ongeveer 
fl 75,- exclusief BTW. Bij gebruik in een moeder-dochterschakeling moet wel re
kening gehouden worden met een post van fl 10,- per tweetal armaturen voor extra 
bekabeling. 
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3. Simulatie van regelsystemen. 

Simulaties van dynamische systemen, zoals in deze studie uitgevoerd, zijn bedoeld 
om een beeld te geven van het gedrag van het systeem in een werkelijke situatie. 
Er zijn echter een groot aantal factoren die het gedrag van een gerealiseerde instal
latie beïnvloeden, die hier niet mee te nemen zijn. 

In de simulaties moeten er uiteraard een aantal vereenvoudigingen worden toege
past. De belangrijkste aanname die hier gedaan is, heeft betrekking op het regel
signaal. Zoals in het vorige hoofdstuk al is opgemerkt zijn de keuze van de sen
sor(en), de plaatsing van de sensor(en) en de interpretatie van de signalen afgege
ven door de sensor( en) zeer complex. 
Daar het hier een onderzoek geldt naar de haalbaarheid vanuit een economisch 
perspectief, wordt aangenomen dat er een oplossing is gevonden voor deze pro
blemen en dat er een sensor (of combinatie van sensoren) bestaat die een signaal 
levert waarop het kunstlicht geregeld kan worden. 
In de simulaties zijn een aantal alternatieven voor het regelen van kunstlicht verge
leken. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de studie naar het energiegebruik is dat, bij instal
laties die handgeschakeld of gedeeltelijk handgeschakeld zijn, gezocht dient te 
worden naar beslismomenten waarop de gebruiker beoordeelt of al dan niet het 
licht zal worden ingeschakeld. Het belangrijkste moment is uiteraard het tijdstip 
van het betreden van de ruimte, bijvoorbeeld 's ochtends bij het begin van de 
werkdag of later op de dag na een pauze. 

Er worden de volgende mogelijkheden beschouwd (tussen de accolades { } staat 
de benaming die in de tabellen en de figuren wordt gebruikt om de regelingen aan 
te duiden). Stroomschema's van de regelingen zijn opgenomen in bijlage A. 

- {Geen} 
Geen enkele vorm van regeling. De verlichting brandt altijd gedurende de ge
hele gebruiksduur van de ruimte. In deze meest ongunstige situatie is het 
energiegebruik maximaal en wordt in de figuren op 100% gesteld. Deze situa
tie wordt nog steeds in gebouwen aangetroffen waar slechts centraal de ver
lichting kan worden in- en uitgeschakeld (bijvoorbeeld per verdieping of per 
vleugel). 

- {Hand} 
De verlichting is handmatig door de gebruiker per ruimte te regelen. Er wordt 
in dit geval een aanname gedaan over 'de gemiddelde gebruiker'. Uitgangs
punt is dat het licht in de ruimte wordt aangeschakeld als het niveau bij 
binnenkomst (aanvang werktijd) te laag is of als het overdag te donker wordt. 
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De gebruiker schakelt het licht pas weer uit als hij of zij naar huis gaat aan het 
einde van de werkdag, met ander woorden: is het licht eenmaal aan, dan blijft 
het de rest van de dag aan. Deze situatie komt in de praktijk zeer veel voor en 
biedt een reëler uitgangspunt voor de beoordeling van besparingen dan de 
voornoemde situatie. 

- {Schakel} 
Schakelen (0-100%) van het licht zodra het niveau te laag is, en uitschakelen 
als het niveau hoog genoeg is. Deze schakeling kent dus maar twee standen: 
alle licht aan en alle licht uit. Als er in de praktijk zo (zonder vertraging) gere
geld wordt kan het op bepaalde bewolkte dagen voorkomen dat het licht 
voortdurend aan en uit gaat. Dit is uiterst storend. Maar de tijd dat het licht aan 
is volgens deze regeling, is precies gelijk aan de tijd dat er onvoldoende dag
licht aanwezig is. Op basis van deze simulatie-is dus aan te geven hoe-lang er 
feitelijk kunstlicht moet branden (los van het niveau). 

- {Cont.-Dim} 
Dimmen van 0-100% Dit (ideale) systeem zorgt ervoor dat er altijd voldoende 
licht is op de werkplek. Het zal in de praktijk zeer moeilijk te realiseren zijn 
om een dergelijk systeem te laten werken. Dit heeft te maken met praktisch 
alle factoren die een rol spelen, met als belangrijkste factor het interpreteren 
van het signaal van de sensor( en). De berekende verb~iken geven ~en theo
retische limiet aan voor de te bereiken resulta-ten met regelingen. 

- {Vertr. Schakel} 
Schakelen van 0-100% met een vertraging. Er wordt in deze regeling gescha
keld van 0- 100 %. Het systeem lijkt op het eerder genoemde schakelsysteem, 
maar kent een vertraging bij het uitschakelen. Als het systeem ingeschakeld is 
omdat er te weinig licht op de werkplek was, zal de verlichting pas als er 
gedurende een half uur genoeg daglicht is weer worden uitgeschakeld. Deze 
opzet geeft een meer realistisch systeem waarbij geschakeld wordt. Er wordt 
zo voorkomen dat het licht onnodig voor een korte periode wordt 
uitgeschakeld. 
De beste vertragingsduur is echter een nog in de praktijk te onderzoeken fac
tor. 

- {Dim-Vertraagd} 
Dimmen tot 30% daarna schakelen met een vertraging. Dit systeem is een 
combinatie van twee regelingen, en gebaseerd op een electronisch systeem dat 
tot een minimaal vermogen van 30% terug te dimmen is. 
Als er onvoldoende daglicht is kan er geregeld worden tussen 30 en 100 pro
cent van het kunstlichtsysteem. Is er meer daglicht, tussen 70 en 100% van het 
benodigde niveau, dan blijft het licht branden op 30%. Is er voldoende 
daglicht dan wordt het uitgeschakeld, waarbij een vertraging van een half uur 
in acht genomen wordt. 
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- {Pauze} 
Schakelen tijdens (middag) pauze. In kantoren en in onderwijsvormen met 
blokonderwijs, is het mogelijk om tussen de middag het licht eenmaal ge
dwongen uit te doen, zodat na de middagpauze een nieuw beslismoment ont
staat. 
Deze manier van schakelen is een eenvoudig mechanisme, dat vooral verge
leken moet worden met de handgeschakelde installatie. Het is een voorbeeld 
van de toepassing van de in het vorig hoofdstuk genoemde open-lus regeling. 
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4. Daglichthoeveelheden. 

Bij de bepaling van de hoeveelheid daglicht die op een bepaalde werkplek in een 
ruimte aanwezig is, wordt in deze studie gebruikt gemaakt van een aantal daglicht
gegevens en rekenhulpmiddelen. Hiervan wordt in dit hoofdstuk een kort beeld 
gegeven. 

4.1 Daglichtmeetgegevens van de Werkgroep FAGO-TNO-TUE. 

Uitgangspunt bij het bepalen van de hoeveelheid daglicht op een werkplek is ui
teraard het daglichtaanbod in het vrije veld. 
De gebruikte daglichtgegevens zijn verzameld in het kader van de 'Studie naar het 
Daglicht in Nederland', uitgevoerd in 1983-1987 door de Werkgroep FAGO-TNO
TUE in Eindhoven. De beschikbare meetgegevens zijn beschreven in het TPD 
rapport 618.011 (2 delen). 
Het gaat om metingen op basis van een meetperiode van 6 minuten, er zijn zowel 
gemiddelde, minimale als maximale waarden per 6 minuten beschikbaar. 

In het meetproject is gebruik gemaakt van de gemeten gedetailleerde informatie 
omtrent het daglichtaanbod op het horizontale en vier vertikale vlakken (zuid-oost
noord-west) in het vrije veld. De lichtmeters op de vertikale vlakken zijn zodanig 
opgesteld dat alleen het licht afkomstig van de hemel wordt gemeten, het door de 
grond gereflecteerde licht wordt middels een kunstmatige horizon afgeschermd. 
Ook is met behulp van een zogenaamde zonnevolger bepaald of en in welke mate 
de zon middels direct daglicht een bijdrage levert aan de verlichtingssterkte. Zo is 
ook na te gaan of er op het moment van de meting sprake is van een bewolkte, 
gedeeltelijk bewolkte of onbewolkte hemel. 
De conditie van de hemel is bepalend voor de verdeling van (zichtbare) helderhe
den over de hemelkoepel, de luminantieverdeling van de hemel. De luminantie
verdeling van de hemel varieert in feite van moment tot moment, met als belang
rijkste parameters de zonnestand en de bewolkingscondities. De luminantieverde
ling van de hemel is bepalend voor de wijze waarop het licht een ruimte binnen
valt. 

De meetgegevens beschrijven een kalenderjaar, te weten juni 1985 tot en met mei 
1986. Deze meetgegevens geven natuurlijk een enkel (willekeurig) jaar weer en 
zijn niet als een klimatologisch gemiddelde op te vatten. Daar staat tegenover dat 
klimatologische informatie m.b.t. tot daglicht vrijwel niet beschikbaar is en zich 
beperkt tot uurgemiddelde waarden. Analyse van de data heeft echter te zien ge
geven (zie bovengenoemd rapport) dat de uit de metingen af te leiden uurgemid
delden geen belangrijke afwijkingen vertonen met metingen uit de ons omringende 
landen. Derhalve mag worden aangenomen dat de resultaten van deze 
haalbaarheidsstudie een goed beeld geven voor Nederland. 
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4.2 Computermodel voor de berekening van dag- en kunstlichthoeveelheden: 
TUEiite. 

Met behulp van dit computermodel van de Werkgroep FAGO-TNO-TUE (zie 
TPD rapport 715.015/Ill) is het mogelijk de toetreding van daglicht tot ruimten 
voor verschillende daglichtcondities te bepalen. Het model is gebruik om de dag
lichttoetreding tot de voorbeeld ruimten te beschrijven. 
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5. Referentieruimten en gevoeligheidsanalyse. 

In deze studie wordt gebruik gemaakt van een tweetal referentie ruimten, een 
kantoorvertrek en een schoollokaal. 
Deze ruimten worden in hoofdstuk 7 (school) en 8 (kantoor) in detail beschreven. 
In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen behandeld die voor beide ruimten 
gemeenschappelijk gelden. In de voorbeelden wordt telkens uitgegaan van een 
standaard situatie. Hierbij wordt steeds een van de parameters gevarieerd zodat een 
vergelijking mogelijk wordt. In principe wordt iedere situatie steeds vergeleken 
met een werkplek met een vereist niveau van 500 lux, een werkdag van 8:30 tot 
17:00 uur, met een daglichtfactor van 10 %, die op alle werkdagen van het jaar 
(hier 261 dagen) gebruikt wordt. 

5.1 Het raamontwerp. 

5.1.1 Omgeving buiten het raam. 

In deze studie is er vanuit gegaan dat er geen belemmeringen (zoals bebouwing~ 
overstekende balkons, etc) in de directe buitenomgeving van de ruimten zijn. Er i~ ! 
dus een vrij uitzicht op de hemelkoepeL '-'" 
Deze aanname is gedaan omdat er zeer veel mogelijkheden zijn voor wat betreft 
belemmeringen. Indien in een concrete situatie een regeling wordt geïnstalleerd en 
er zijn belemmeringen, dan is het uiteraard noodzakelijk de regeling daarop aan te 
passen. Er wordt in de berekeningen rekening gehouden met het daglicht dat dooi] 
het aardoppervlak buiten het raam gereflecteerd wordt. Hierbij wordt uitgegaan l 
van een gemiddelde diffuse bodemreflectie van 20%. In tabel 5.1 is weergegeven ! 
hoe een niveau van 500 lux in het vrije veld gehandhaafd kan worden. Hier is du~ 
de daglichtfactor i.p.v. 10% op 100% gesteld. 

Tabel 5.1. Verlichting in het vrije veld. Deze tabel geeft het percentage van de 
totale gebruikstijd (100%) dat er kunstlicht nodig is in het vrije veld. De 
werkdag loopt van 8:30 tot 17:00 uur. Het verlichtingsniveau van wordt 
gehandhaafd op 500 lux. 

Vereist niveau 500 
Aanvang werk 8:30 
Einde werk 17:00 
Totaal aantal 2218.5 
uren 

Hand Schakelen Dimmen Vertr.Sch Pauze DimVertr 
Globaal 24.2 4.1 3.1 6.5 13.9 3.3 
Zuid 22.1 4.3 3.4 6.8 13.1 3.7 
West 27.0 5.5 4.5 8.6 16.5 4.9 
Noord 27.1 5.5 4.6 8.4 16.6 4.9 
Oost 22.2 5.1 4.2 7.7 13.9 4.5 



TNO-Rapport 

B-91-0920 februari 1992 pagina 26 

5.1.2 De oriëntatie van de ramen 

\
1 

In deze studie wordt er vanuit gegaan dat de referentieruimten alleen vertikale 

1 daglichtopeningen hebben. Bovendien bevinden al deze ramen zich in een enkele 
· gevel. Dit is zo gekozen omdat de invloed van de oriëntatie van de ramen een van 

L de parameters is die worden onderzocht. Zeker voor grotere ruimten als schoollo
kalen is het vaak beter om daglichtopeningen in meerdere gevels aan te brengen. 

Er worden telkens vijf gevallen beschouwd. Allereerst een algemene situatie, in de 
tabellen en figuren globaal genoemd, waarbij de oriëntatie onbekend is. En ramen 
die op een van de vier hoofd-orientaties te weten zuid, west, oost en noord gelegen 
zijn. De achterliggende gedachten (op voorhand) bij de vier hoofdorientaties zijn: 

Zuid 

Oost 

West 
Noord 

: het hoogste daglicht niveau omdat op deze oriëntatie zo lang mogelijk 
de zon schijnt; 

: vooral in de ochtend het voordeel van de zon, dit kan in bepaalde si
tuaties veel energie besparen; 

:later op de dag meer zon; 
: deze oriëntatie kent de geringste variaties in de daglichthoeveelheden, 
dit zou wel eens prettig kunnen blijken in combinatie met een regeling. 
" ·- . ~ ·-· - . 

Tabel 5.2 De verlichting in de referentiesituatie. Percentage van de gebruikstijd 
dat de verschillende regelingen het kunstlicht inschakelen. De berekeningen zijn 
gebaseerd op de daglichtmetingen verricht met behulp van vijf verschillende 
sensoren (zie hoofdstuk 4). De percentages zijn steeds uitgedrukt in het aantal 
uren dat de installatie op vol vermogen brandt. 

Vereist lichtniveau 500 
Aanvang werktijd 8:30 
Einde werktijd 17:00 
Totaal aantal uren 2218.5 

Hand Schakel Dim Vertr. Pauze Dim-
sch. Vertr 

Globaal 47.6 21.1 11.7 27.9 34.3 13.4 
Zuid 48.0 20.0 11.5 26.5 33.7 12.9 
West 48.2 20.6 12.4 26.8 33.6 13.8 
Noord 48.6 22.3 12.9 28.8 35.0 14.5 
Oost 46.5 20.8 12.1 26.8 33.6 13.6 
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Figuur 5.1 Referentiesituatie in beeld. 

5.1.3 De oppervlakte van de ramen. 

(omdat het gebruikelijk is de daglichtopening uit te drukken in een percentage van 
) het vloeroppervlak van de ruimte is het glasoppervlak ook in deze studie daarop 
lgebaseerd. Nadeel van deze grootheid: de plaats van het raam in de gevel, vorm, 
hoogte onder en bovenzijde, etc. blijven buiten beschouwing. 
Er is zowel voor het schoollokaal als voor het kantoorvertrek uitgegaan van de 
volgende aannamen: 
,_......-de ramen zijn alleen vertikaal, in een gevel van de ruimte. 
i- er zijn twee varianten van iedere ruimte, een met een glasoppervlak ter grootte 
: van 30% van het vloeroppervlak en een met 20% glasoppervlak. 
: de ramen zijn voorzien van dubbel glas, er wordt van uit gegaan dat er een ge-
7~nge vervuiling is. In de berekeningen wordt ook rekening gehouden met een 

t{oekafhankelijke transmissie van het glas. De loodrechte transmissiefactor van 
, hér glas voor daglicht bedraagt 0. 7. Voor de reflectie factor wordt 0.1 aange
.houden. -,_ 
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5.1.4 De vorm van de ramen. 

) Bij de varianten wordt de hoogte van de ramen constant gehouden. Dus zowel de 
\ hoogte van de borstwering, als de hoogte van de bovenrand van het raam blijven 

gelijk. Het glasoppervlak is gevarieerd door de breedte van het glasoppervlak te 
, variëren. Er is gekozen voor hoge ramen om het daglicht zo diep mogelijk in de 
· ruimten te laten vallen. 

5.1.5 De plaats van de ramen in de gevel. 

De ramen zijn in alle varianten regelmatig verdeeld over de gevel, rekening hou
dend met de stramienmaat en zorgdragend voor een symmetrische verdeling over 

- de wand van het vertrek. 

5.1.6 De lichtdoorlatendheid van de ramen. 

Jn de berekeningen is uitgegaan van een transmissiefactor van de beglazing van 
!70%. Dit getal is gebaseerd op de waarde van dubbele beglazing met een geringe 
vervuiling. 
Verder is er in de berekeningen rekening gehouden met-- een hoekafhankelijke 
transmissie van de ramen. Omdat het licht dat door glas valt iets wordt afgebogen, 
afhankelijk van de hoek van inval, is er een kleine aanpassing nodig op de directe 
verlichtingssterkten in de ruimte. 

5.2 Afwerking van de ruimten. 

Een beséhrijving van de afwerking van de ruimte is van belang voor het bepalen 
van de zichtbare luminanties van de vlakken van de ruimte en het berekenen van 
de interreflecties van het licht in de ruimten. 

In de berekeningen is ervan uitgegaan dat alle vlakken het licht volkomen diffuus 
verstrooien (zoals bijvoorbeeld een gipsplaat, die geen enkele glans vertoont). Dit 
is een van de beperkingen van het rekenmodel. Het gevolg is dat de hoeveelheid 
licht achter in de ruimte, d.w.z. het verst van de gevel met de daglichtopening(en) 
meestal een heel klein beetje onderschat wordt. 

Inalle gevallen is gekozen voor de meest gangbare waarden: 
- Een donkere vloer met een reflectiefactor van 0.2; 
f- Normaal afgewerkte wanden met een (gemiddelde) reflectie van 0.5; 
' Hoewel de wanden vaak afgewerkt worden met een materiaal dat een veel 
; hogere reflectie heeft, mag worden aangenomen dat door afbeeldingen, plan-

ten, kasten en andere tegen de wand geplaatste voorwerpen de gemiddelde 
'- ___ refl~ç_~e lager uitvalt. 
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Grote vlakken met een sterk afwijkende reflectie (zoals bijvoorbeeld il.et 
schoolbord in het leslokaal), zullen de lichtverdeling in een ruimte beïnvloe
den. Deze vlakken zijn apart in de berekeningen meegenomen. 

- Een licht plafond met een reflectie van 0.7; 

5.3 Gevoeligheidsanalyse voor oriëntatie en werktijden. 

In deze analyse worden voor een neutrale werkplek een aantal invloeden vergele
ken. Doel is aan te geven welke parameters in de verdere studie belangrijk zullen 
zijn, en welke invloeden constant gehouden kunnen worden. 

5~3.1 Invloed van de oriëntatie 

Omdat de invloed van het directe zonlicht op het daglichtklimaat groot is ligt het 
voor de hand om na te gaan wat voor een gegeven situatie de invloed van de 
oriëntatie is. 
Hierbij wordt gekeken naar een werkplek, die het hele jaar door gebruikt wordt 
van 8:30 tot 17 uur. Deze werkplek heeft een daglichtfactor van 10%. Het vereiste 
lichtniveau is 500 lux. Figuur 5.2. geeft de resultaten van de simulatie (voor de 
verschillende regelingen) weer. 
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Figuur 5.2. Invloed van de oriëntatie. 
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Op 'basis van deze figuur is te zien dat de invloed van de oriëntatie gering is. 
De waar te nemen verschillen zijn als volgt te verklaren. 
- Omdat in het oosten de zon opkomt, is daar in het algemeen iets meer licht in 

de ochtend. Dit heeft een iets lager aantal uren met kunstlicht tot gevolg. 
- In het westen geldt juist het omgekeerde, vandaar meer uren met kunstlicht. 
- Op het noorden schijnt geen zon, daarom is er daar vaker het licht aan. 
- Het zuiden krijgt juist iets meer zon. 

De verschillen in energiegebruik zoals die uit deze figuur naar voren komen zijn 
klein. 
In een aantal andere gevallen speelt de oriëntatie duidelijk een grotere rol (zie 
verderop in dit rapport, bijvoorbeeld bij het toepassen van zonwering). In een 
praktische situatie, waar niet naar een jaartotaal, maar naar instantane waarden van 
de verlichtingssterkte- het regelgedrag bepalen, is het essentieel om voor iedere 
raarnorientatie een aparte sensor te gebruiken. 

5.3.2 Invloed van werktijd. 

Een andere factor die een rol speelt bij het gebruik van het licht is de tijd op de 
dag dat er gewerkt wordt. Hieronder wordt verstaan dat voor een vast aantal uren 
de keuze van het aanvangstijdstip en daaraan gekoppeld het ei!'lQ_e van de wer_l~çlag 
invloe(fheeft. · · - -. 

In het volgende voorbeeld is uitgegaan van een korte werkdag van 5 uur. Dit is 
gedaan om een verschil te kunnen maken tussen een te kort aan daglicht aan het 
begin van de werktijd en aan het eind van de werktijd. Het is uiteraard te verwach
ten dat een installatie die met de hand wordt geschakeld meer ingeschakeld is als 
het bij het begin van de werkdag donker is. 
In figuur 5.3 zijn de resultaten te zien. De berekening is in dit geval gebaseerd op 
de horizontale verlichtingssterkte. 
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Figuur 5.3 Invloed van de periode van de dag. 

Uit de figuur blijkt dat de verschillen in gebruik van kunstlicht voor verschillende 
aanvangstijden aanzienlijk zijn. In de simulaties zijn steeds verschillende aan
vangstijden meegenomen. 

5.3.3 Invloed van de daglichtfactor. 

Joe daglichtfactor is de verhouding tussen de hoeveelheid daglicht op de werkplek 
~ de ruimte en de horizontale verlichtingssterkte in het vrije veld. Deze factor 

wordt door zeer veel grootheden beïnvloed. Bijvoorbeeld door de helderheidsver
deling van de hemel, obstructies in de omgeving, de afwerking van de ruimte, 
maar vooral door plaats, vorm en groottè van het raam. In deze studie variëren we 
alleen de grootte van het raam, maar om een neutrale indruk te krijgen kijken we 
naar de invloed van de totale daglichtfactor. ..___ 
In figuur 5.4 zijn de resultaten te zien voor een aantal regelingen, waarbij de dag
lichtfactor varieert van 10% tot 1 %. 
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-~~-g~ur 5.4. Invloed van de daglichtfactor. 

Opvallend is dat in het geval van een handgeschakelde installatie de verschillen in 
energiegebruik bij verschillende daglichtfactoren veel kleiner zijn dan verwacht 
mag worden. Bij een kleiner raam is het licht wel vaker aan, maar als de daglicht
factor afneemt van 10% naar 4% dan neemt het energiegebruik slechts met 15% 
toe. 

5.3.4 Invloed van het vereiste niveau. 

De laatste parameter die hier beschouwd wordt is de invloed van het vereiste ni
veau. Dit niveau is afhankelijk van de oogtaak die moet worden uitgeoefend. Op 
het bepalen van het juiste niveau zal hier niet ver worden in gegaan. Het wordt 
primair bepaald op basis van een combinatie van detailgrootte van -en kijkafstand 
tot de oogtaak (zie Aanbevelingen voor binnenverlichting; lit 3). Ook andere 
factoren, zoals de leeftijd van de gebruiker(s) en de duur van de taakuitoefening 
spelen een rol. 
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Invloed van het vereiste Niveau 

100 
Werkdag 8: 3Q- 17 : 00 Dllg I i cht factO!" 1011. 

90 

80 .. 
"' ~ 70 
-.. 
~ 60 
ll .. 
~ sa 
~ 
~ .. 40 

s 
c 30 
a 
> 

1111 20 

10 

0 

250 300 400 500 750 1000 

v ..... aista Niv-u (lux) 

c:::::ZJ Joilnánll t i g IS:] Sctwlkel !2ZA Dirn ~ Scn-v ..... tr . 

Figuur 5.5. Invloed van het vereiste niveau. 

Ook hier valt weer op dat de gebruiksduur van een kunstlichtinstallatie niet sterk 
beïnvloed wordt door het vereiste niveau. Kennelijk geldt ook nu weer dat de in
vloed van het aantal uren met onvoldoende daglicht al leidt tot een duidelijk 'basis' 
gebruiksduur. Uiteraard neemt het energie-gebruik wel toe als er een hoger niveau 
door de kunstlichtinstallatie opgebracht moet worden. 
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6 Zonwering en kunstlichtregeling. 

6.1 Inleiding. 

De invloed van zonwering (en dan vooral van het gebruik ervan) op het 
lichtklimaat is belangrijk en veelal onderkend. Vandaar dat er hier een apart 
hoofdstuk aan gewijd wordt. 

In de dagelijkse praktijk blijkt in veel gevallen dat er slordig wordt omgesprongen 
met het gebruik van zonwering. Hiermee is niet bedoeld dat de zonwering op zich 
ruw behandeld wordt, maar dat zonwering vaak onnodig lang en te veel gesloten 
wordt. 
Uiteraard verschilt de w~rking van de verschillende typen zonwering en daarmee 
ook de effecten van het gebruik ervan sterk. 
Zonder uitgebreid alle vormen van zonwering te behandelen is het belangrijk een 
aantal basisbegrippen aan te geven. 

In de eerste plaats is het van belang na te gaan welke gebruiksdoelen en -eisen er 
in het kader van deze studie aan de zonwering gesteld worden. 
Op basis hiervan wordt aangegeven op welke manier er dan bij het toepassen van 
afwijkende typen zonwering, of bij onjuist gebruik ervan, een verkeerd 
lichtklimaat kan ontstaan. Dit leidt in veel gevallen tot een extra (onnodig) gebruik 
van kunstlicht en dus tot een groter energiegebruik. 

Zonwering is primair bedoeld om het licht dat direkt van de zon afkomstig is te 
weren. Het direkte zonlicht zorgt, als het in de ruimte komt, voor ongewenste ef
fecten. 
Deze effecten zijn zowel in het thermische als verlichtingskundige klimaat van de 
ruimte te merken. In dit rapport wordt alleen de verlichtingskundige kant be
schouwd. 

De voornaamste verlichtingskundige effecten zijn: 
- verblinding van de gebruiker(s). De zon schijnt de gebruiker(s) 'in de ogen'. 
- glans ten gevolge van direct zonlicht. Maakt bijvoorbeeld in een schoollokaal 

het schoolbord onleesbaar. 
- te grote luminantieverschillen tussen de door de zon beschenen vlakken en de 

direkte omgeving in de ruimte. Als de onderlinge verhoudingen van de hel
derheden van de waargenomen vlakken te groot wordt, neemt het oog in delen 
van de ruimte minder details waar, afhankelijk van de helderheid waaraan het 
geadapteerd is. 
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Dit laatste punt sluit aan bij een tweede belangrijk gebruiksdoel van zonwering: 
het afschermen van de heldere hemeldelen. Ook de luminantie van de hemel is 
uiteraard deel van de helderheden die een gebruiker in een vertrek waarneemt. Als 
(delen van) de hemel een te hoge helderheid krijgen (bijvoorbeeld door de zon 
beschenen wolken) kunnen deze met behulp van zonwering afgeschermd worden. 

Hoewel hiervoor over afschermen wordt gesproken is er nog een tweede moge
lijkheid bij het toepassen van zonwering: de verdeling van het licht in de ruimte 
verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld met behulp van verstelbare lamellen het ver
strooide direkte zonlicht dieper de ruimte ingebracht worden. Ook diffuserende 
zonwering, bijvoorbeeld een geweven structuur, kan het verstrooide licht in de 
ruimte brengen. In het algemeen is niet transparante zonwering nadelig, omdat het 
kunstlicht er ten gevolge van de reductie van het transparante oppervlak in de dag
lichtopening veelal aan moet. 

6.2 Simulatie van het gebruik van zonwering. 

In de simulaties zijn we ervan uitgegaan dat de zonwering niet centraal geregeld 
wordt, maar door de gebruikers van de ruimte bediend wordt. 
Centraal geregelde zonwering zal, bij een juiste regeling, niet onnodig gesloten 
blijven. Het _is dan te verwachten dat de interactie met een kunstlichtregeling niet 
zodanig is dat het kunstlicht onnOdig zal blijven branden. -
Vandaar dát in deze studie gekeken wordt naar de door de gebruiker zelf bediende 
zonwering. 
Evenals voor het bedienen van het kunstlicht kan men over het gebruik van zon
wering een aantal aannamen doen. 
Daar zonwering veelal lastig te bedienen is, zal men in de praktijk als het te 
donker is eerder naar het knopje van het licht grijpen, dan de eerder gesloten 
zonwering openen. Vandaar dat het belangrijk is om na te gaan in hoeverre het 
gebruik van zonwering het gebruik van de (geregelde) kunstlichtinstallatie 
beïnvloed. 

Er zijn een aantal aspecten van het gebruik van zonwering in combinatie met ver
lichting die in de simulaties die in dit onderzoek worden verricht niet kunnen wor
den meegenomen. 

Zo bestaat er een belangrijk verschil tussen het gebruik van zonwering en het ge
bruik van verlichting. De verlichting wordt in principe ingeschakeld als er op de 
donkerste werkplek in een ruimte onvoldoende daglicht beschikbaar is. De zon
wering daarentegen wordt gebruik op basis van overbelichting op de helderste 
werkplek van de ruimte. 
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Indien vanwege overbelichting op de lichtste werkplek de zonwering wordt geslo
ten, kan dat ertoe leiden dat op de donkerste werkplek het kunstlicht (gedeeltelijk) 
aan moet. Dit soort complexe interacties wordt in het bestek van deze studie buiten 
beschouwing gelaten. Het is mogelijk om in een toekomstige meer gedetailleerde 
studie naar geregeld kunstlicht dit aspect nader uit te werken. Hiertoe zal met een 
complexer rekenmodel een ruimte doorgerekend moten worden 

Een ander moeilijk te berekenen gebruik van zonwering is het in de vorige para
graaf genoemde afschermen van te heldere hemeldelen. De beschikbare informatie 
omtrent het daglicht is onvoldoende om dit gebruik te kunnen voorspellen. Hiertoe 
is informatie over de luminantieverdeling van de hemel, met name voor 
weersomstandigheden met een gedeeltelijk bewolkte hemel, noodzakelijk. 

6.2.1 Uitgangspunten voor het gebruik van de zonwering. 

In de simulatie is een aanname voor het 'standaard gebruik van de zonwering 
gedaan, analoog aan de aanname voor de handgeschakelde verlichtingsinstallatie: 
wordt de zonwering op een moment van de dag eenmaal gesloten, dan blijft de 
zonwering de rest van de dag dicht. 

Een verdere aanname is dat de zonwering niet verder gesloten wordt dan strikt 
nodig is. Dus bijvoorbeeld op het moment dat de zon gaat schijnen wordt de zon
wering zodanig gesloten dat er geen hinder meer is, en dat er een niveau ontstaat 
dat maximaal twee maal het minimaal vereiste daglichtniveau op de werkplek is. 

Technisch gesproken komt dit neer op een reductie van de daglicht-factor met be
hulp van de zonwering. Dit veronderstelt dus de aanwezigheid van een type zon
wering dat instelbaar is. Bijvoorbeeld lamellen die gedeeltelijk neergelaten wor
den, of gordijnen die gedeeltelijk gesloten worden. 

Wordt bij gedeeltelijk gesloten zonwering de verlichtingssterkte buiten weer ho
ger, zodat binnen de luminamies opnieuw ongunstig worden, dan wordt de zon
wering verder gesloten. 

Een punt dat buiten beschouwing moest blijven is de directe bezonning van de 
werkplek. In een concrete situatie zal dit een bepalende factor voor het gebruik 
van zonwering zijn. Technisch is de bezonning van de werkplek uiteraard wel 
voor ieder moment van de dag te berekenen. Maar de berekening is dermate 
complex dat het niet binnen het bestek van deze studie uitvoerbaar was. 

6.2.2 Criteria in de simulatie voor het gebruik van de zonwering. 

De simulaties van het gebruik van zonwering zijn uiteindelijk uitgevoerd op basis 
van een aantal criteria, die in deze paragraaf nader omschreven worden. 
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Voor een gegeven werkplek worden nu iedere zes minuten van de werkdag de 
volgende vragen gesteld: 

- Schijnt de zon ? 
Als de zon niet schijnt, wordt aangenomen dat de zonwering open kan blijven. 

In de situaties dat de zon op de beschouwde gevel schijnt, zijn er twee andere cri
teria vergeleken: 

- Is de verlichtingssterkte op het vlak van de gevel groter dan 36000 lux? 
In simulaties met gebouwmodellen wordt vaak als criterium voor het sluiten 

van de zonwering een bestratingssterkte van meer dan 150 W/m2 op de gevel 
gekozen. Deze waarde voor de bestratingssterkte komt overeen met een ver
lichtingssterkte vanongeveer 36000 lux. 

- Is de verhouding tussen de directe en de diffuse verlichtingssterkte (EdiriEdif) 

groter dan 2? 
Dit criterium is waarschijnlijk veel realistischer dan het voorgaande omdat het 
een maat geeft voor de luminantie verhoudingen in de ruimte. De verhouding 
tussen de directe en diffuse verlichtingssterkte bepaald immers of er storende 
helderheidsverschillen optreden in de ruimte. Bij de gekozen waarde is te 
verwachten-dat dit zeker het geval zal zijn. 

Er is daarnaast ook geëxperimenteerd met andere criteria, zoals bijvoorbeeld 
drempelwaarden voor de verlichtingssterkte op de werkplek, maar op basis van die 
parameters bleek geen zinvol resultaat te verkrijgen. 

De meest logische en realistische resultaten zijn verkregen op basis van het crite
rium voor de luminantie-verhoudingen. De resultaten weken overigens weinig af 
van de uitkomsten op basis van het eerste criterium. 

6.3 Resultaten. 

De invloed van zonwering op het gebruik van de kunstlichtinstallatie is voor de 
parameters zoals beschreven in het vorige hoofdstuk weergegeven in de volgende 
figuren. Hierin is telkens de invloed van de zonwering, die telkens tot uitdrukking 
komt in een hoger gebruik, weergegeven door een donker deel in de staven van het 
staafdiagram. 

Er zijn simulatie resultaten beschikbaar voor 4 typen regelingen, vandaar dat in de 
figuren niet voor alle regelingen de invloed van zonwering kan worden aangege
ven. 
In de volgende figuren worden de belangrijkste invloeden samengevat. Bij de 
simulaties van de voorbeeldruimten is telkens direct de invloed van de zonwering 
weergegeven. 
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Figuur 6.1 De invloed van de oriëntatie op het kunstlichtgebruik (zie fig 
5.2)in combinatie met de invloed van zonwering. 
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Figuur 6.2 Invloed van het aanvangstijdstip (zie figuur 5.3) in combinatie 
met de invloed van zonwering. 
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Figuur 6.3 Invloed van de daglichtfactor op het gebruik van kunstlicht, zie fig.5.4, 
aangevuld met de invloed vän de zonwering ·--
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Figuur 6.4 De invloed van het vereiste niveau op het gebruik van de kunstlichtin
stallatie (zie figuur 5.5) aangevuld met de invloed van de zonwering. 
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6.4 Samenvatting. 

- De invloed van zonwering op het gebruik van kunstlicht is sterk afhankelijk 
van het type zonwering. Met name het verschil tussen transparante en niet 
transparante zonwering is groot. In de literatuur zijn modellen beschreven voor 
verschillende typen zonwering waarmee in computermodellen als TUElite 
meer gedetailleerde berekeningen uit te voeren zijn. Op dit moment zijn der
gelijk beschrijvingen echter nog niet geïmplementeerd. Dit is in de toekomst 
wel wenselijk. 

- Het simuleren van het gebruik van zonwering kan, bij gebrek aan kennis van 
gedetailleerde luminantieverdelingen van de hemel slechts op eenvoudige 
criteria geschieden. 

- Zoals te verwachten was bevestigen de resultaten van de simulaties dat het ge
bruik van kunstlicht (met name op de zuid- en west oriëntaties) aanmerkelijk 
hoger is als de invloed van zonwering wordt meegenomen. Dit is vooral het 
gevolg van het feit dat gebruikers de zonwering niet openen als de noodzaak 
tot het gebruik niet (meer) bestaat. Soms kan men zelfs niet eens door de zon
wering waarnemen dat de hemelluminantie veranderd is. 

- Uit de simulaties blijkt dat, rekening houdend met het gebruik van zonwering, 
in alle beschouwde situaties het energiegebruik voor kunstverlichting met 
zonwering hoger is dan zonder zonwering. Toch leiden de verschillende 
kunstlichtregelingen tot vergelijkbare besparingen. Cruciaal hierbij is de aan
name dat de zonwering, ook als die gesloten is nog wel diffuus, daglicht door
laat. 
Voor het met succes toepassen van geregelde verlichting is dus niet iedere 
vorm van zonwering geschikt. Ook zal de regeling van het kunstlicht in een 
ruimte op basis van informatie omtrent het gebruik van de zonwering in die 
ruimte moeten kunnen werken. 
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7.Schoollokaal. 

Als eerste referentie ruimte is gekozen voor een schoollokaal. Dit lokaal betreft 
een theorielokaaL Het is gebaseerd op de richtlijnen van de Rijksgebouwendienst 
(lit 2). Daarin wordt de installatie voorgeschreven. De varianten die in de simula
ties gebruikt worden zijn alleen verschillend voor wat betreft de ramen. 

7.1 Basisgeometrie. 

Het bij de berekeningen gebruikte standaard schoollokaal ziet er als volgt uit (zie 
bijlage B): 

De afmetingen van het lokaal zijn: 
Lengte 7,2 m. 
Breedte 7,2 m 
Hoogte 3,5 m. 

Er bevindt zich een schoolbord van 4 meter breedte bij een hoogte van 1 ,5 meter 
tegen een wand. Dit schoolbord heeft een veel lagere reflectie factor (5%) dan de 
overige vlakken in de ruimte. Daarom wordt dit in de simulaties apart gemodel
leerd. 
In bijlage B zijn plattegronden van het lokaal opgenomen. 

7.2 Daglicht toetreding. 

Er worden in normen en voorschriften de volgende eisen gesteld t.a.v. 
dagverlichting in schoollokalen. 

-Het glasoppervlak moet minimaal 1/20 van het vloeroppervlak bedragen. 
- De breedte van de openingen moet minimaal 1/10 van de omtrek van het lokaal 

zijn. 
- In een groot aantal situaties wordt nog vereist dat de daglichtfactor groter is 

dan1% 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een daglicht situatie waarin het daglicht 
goed wordt benut. Dat wil zeggen dat niet uitgegaan wordt van een minimale 
daglichttoetreding volgens bovenstaande eisen, maar van een zodanig 
raamoppervlak en plaatsing van de ramen in de gevel dat in een zo groot mogelijk 
deel van de gebruikstijd het lokaal middels daglicht te verlichten is. In [lit 4] 
wordt een minimaal verlichtingsniveau (op de donkerste plaats in het lokaal) 
aanbevolen van 250 lux. Onder 'een zo groot mogelijk deel van de werktijd' wordt 
meestal 80% van de werktijd verstaan. 
Verder wordt aangenomen dat er geen belemmeringen zijn van de hemel. 
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In de verlichtingskunde (zie bijvoorbeeld Aanbevelingen Binnen Verlichting, lit 3) 
wordt bij het ontwerp meestal uitgegaan van een daglichtniveau in het vrije veld 
van 5000 lux. 
Om op een werkplek in het lokaal dan het gewenste niveau te bereiken moet de 
daglichtfactor dus minimaal 6% bedragen. 

Het bovenstaande is voor de berekeningen vertaald in de volgende oplossing: 

- vertikale afmetingen van de ramen: 
Daglicht kan door ramen in een gevel in de lengte van het lokaal binnentreden. 
De ramen lopen van een hoogte van 0,8 meter tot een hoogte van 3,1 meter. 

- Horizontale afmetingen bij een glasoppervlak van 30% van het 
__ vloeropp~rvlak: _ 

In de breedte gaat 0,4 meter verloren aan stijlen etc., zodat een doorlaat van 
6,8 x 2,3 meter ontstaat. 

- Horizontale afmetingen bij een glasoppervlak van 20% van het 
vloeroppervlak: 

-

Om de stramienmaat van 1,8 m te handhaven is gekozen voor een oplossing 
met 4 ramen. Er is steeds een gesloten deel met een breedte van 0,5 m tussen 
de ramen. De ramen zijn ieder 1,175 m breed. 

· 7.3 Kunstlichtinstallatie 

De kunstlichtinstallatie die gebruikt is in de simulaties, is gebaseerd op de installa
tie zoals beschreven in de richtlijnen voor electrische installaties van de Rijksge
bouwendienst (lit. 2.) en bestaat uit 8 x 1 x TL 50 W (uitgaande van het gebruik 
van hoogfrequente apparatuur). 

Er zijn diverse varianten mogelijk bij het plaatsen van deze armaturen in het pla
fond. 

In de richtlijn wordt bordverlichting niet toegepast. De consequentie hiervan is dat 
de armaturen evenwijdig aan het bord dienen te worden aangebracht. Dit heeft als 
groot nadeel dat de lichtval van het kunstlicht haaks staat op de lichtval van het 
daglicht. 
Voor het toepassen van regelingen waarbij het kunstlicht het daglicht moet aanvul
len is dit een ongunstige keuze. Vandaar ook dat in het hoofdstuk over daglicht
toetreding van het rapport "Bouwfysische richtlijnen voor schoolgebouwen", van 
de RGD (lit.2.) wordt aanbevolen de kunstlichtarmaturen evenwijdig aan de gevel 
te plaatsen. 
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Doel van de huidige studie is na te gaan hoe energie bezuinigd kan worden met 
behulp van kunstlichtregelingen. Vandaar dat het voor de hand ligt om de 
installatie zodanig te definiëren dat een besparing mogelijk wordt. Er is daarom 
besloten te kiezen voor armaturen evenwijdig aan het raam. Deze armaturen 
kunnen in twee groepen, onafhankelijk van elkaar geregeld worden. 

In de simulatie speelt van de gerealiseerde kunstlichtinstallatie alleen een rol welk 
verlichtingsniveau op de verschillende werkplekken bereikt wordt. Er wordt aan
genomen dat de installatie na inschakelen op alle werkplekken het vereiste niveau 
levert. 

7.4 Werkplekken in de ruimte. 

Voor de simulaties is het van belang een aantal werkplekken in de ruimte te defi
niëren die gebruikt kunnen worden als 'meetpunten' voor de verlichtingssterkte in 
de simulatie. Per werkplek is zo te bepalen of er al dan niet kunstlicht ontstoken 
moet worden. 
In het leslokaal zijn er zeven punten gekozen (zie tekening van het lokaal in de 
.bijlage): 

- de tafel van de docent. 
J drie plaatsen voor leerlingen, een bij het raam, een precies midden in de ruimte 
. en een achter in de hoek. 

-' drie vertikale punten op het schoolbord, een in het midden en twee op de 
!!_apborden links en rechts. 

rbe meetpunten zijn in de plattegrond aangegeven. De punten op de tafels bevinden 
zich op 0,75 meter hoogte, de punten op het bord bevinden zich op 1,75 meter 

· hoog!e. --· ~-
Voor de meetpunten is met het model TUelite voor beide glaspercentages de dag
lichtfactor bepaald. De waarden zijn weergegeven in tabel 7.1 
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Tabel 7.1 Overzicht daglichtfactoren voor de gekozen werkplekken in het lokaal. 

meetpunt glaspercentage 20% van het glaspercentage 30% van het 
vloeroppervlak vloeroppervlak 

bewolkte he- uniforme he- bewolkte he- uniforme he-
mel mel mel mel 

tafel docent 2.9 3.9 4.1 5.4 
plaats bij raam 12.5 13.8 17.2 19 
plaats In een- 3.2 4.2 4.5 6 
trum 
plaats achterin 1.3 1.9 1.8 2.7 
bord links 4;2- - · 6 5.8 -- -- -- 8.3 
bord midden 2.4 3.6 3.3 5 
bord rechts 1.6 2.5 2.2 3.5 

Uitgangspunt bij het bepalen van het vereiste verlichtingsniveau is in een school
lokaal in het algemeen het uitvoeren van een lees-/ schrijftaak. De vereiste waar
den lopen in de literatuur sterk uiteen. In een recent rapport wordt als absolute 
minimum waarde voor de verlichtingssterkte op de donkerste plaats in een school
lokaal een verlichtingssterkte van 250 lux opgegeven. In de simulaties is gerekend 
voor twee niveaus: het minimale niveau van 250 lux en een meer realistische 
waarde van 400 lux. 

7 .S Gebruikerspa tronen. 

7.5.1 Gebruik van het lokaal. 

Het gebruik van schoollokalen, in ons geval een theorielokaal, gebeurt in de prak
tijk op een groot aantal manieren, afhankelijk van het type onderwijs. Bovendien 
zijn er nog verschillen van school tot school. Er wordt in deze studie gekeken naar 
.de verlichting in een lokaal. In de praktijk komt het vaak voor dat de populatie van 
een lokaal regelmatig verandert. Voor deze studie wordt aangenomen dat alle ge
bruikers zich eender gedragen. Verschillen ten aanzien van het gebruik van de 
verlichting worden verwaarloosd. Zoals al eerder is opgemerkt is ook een aanname 
dat de zonwering op een goede manier wordt toegepast. 
Omdat we kijken naar het lokaal, komt het aantal gebruiksuren niet altijd overeen 
met het aantallesuren van leerlingen of docenten. Dit geldt met name in het voort
gezet onderwijs, waar vaak gewoekerd moet worden met ruimte. 

Er zijn drie belangrijke varianten in het gebruik van een lokaal te onderscheiden: 
__ Een lokaal wordt gebruikt per dagdeel~ 
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],&ijvoorbeeld de ochtend en de middag, dat wil zeggen twee langere perioden; 
Er zijn dan twee belangrijke beslismomenten op een dag. 

- Een lokaal heeft ieder lesuur een andere groep gebruikers; 
Zo is er ieder uur een mogelijkheid te beslissen of er kunstlicht nodig is. 

- Een lokaal wordt de gehele dag door gebruikt, op een zodanige manier dat er 
voortdurend mensen aanwezig zijn. Dit betekent dat er, na de aanvang van het 
gebruik geen duidelijke beslismomenten zijn. 

7.5.2 Vakanties 

Bij het beoordelen van het energiegebruik in een onderwijs situatie spelen de va
kanties en vrije dagen een belangrijke rol. Er is in de simulatie uitgegaan van het 
gangbare aantal vakantiedagen in Nederland. 

7 .5.3 Lestijden 

Zoals in 7.5.1 al is opgemerkt zijn er vele varianten in lesroosters. In deze studie is 
alleen van belang te zoeken naar momenten op de dag waarop beslist (kan) worden 
of het kunstlicht al dan niet wordt ingeschakeld. In alle gevallen is dat bij de 
aanvang van de schooldag. In de simulaties wordt voolts onderscheid gemaakt in 
drie patronen: continu gebruik van het lokaal, een schooldag verdeeld in twee 
blokken (morgen - middag) en een lesrooster in periodes van 50 minuten met 3 
pauzes, een korte 's ochtends, een langere lunchpauze en weer een korte middag
pauze. 
Verder is natuurlijk de aanvangstijd van de dag een variabele. Er is gekeken naar 
drie aanvangstijden: 8 uur, 8 uur 30 en 9 uur. 
Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de zomertijd. 
In tabel 7.2 is weergegeven welke tijden gebruikt voor het schakelen op basis van 
het lesrooster. 

Tabel 7.2 Lesroosters met uren. In het basisonderwijs is een middagpauze om 
11:30 of 12:00 aangehouden, afhankelijk van het aanvangstijdstip. 

periode \ aanvang 8 uur 8 uur 30 9 uur 
dag 

1 8:50 9:20 9:50 
2 9:40 10:10 10:40 
3 10:45 11:15 11:50 
4 11:35 12:25 12:40 
5 12:25 13:50 14:05 
6 13:50 14:40 14:55 
7 14:40 15:30 15:45 
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7.6 Resultaten van de simulaties. 

De resultaten van de berekeningen zijn in de figuren weergegeven als het percen
tage van de gebruiksduur van het lokaal, dat de verlichting ontstoken is. Waar no
dig zijn de absolute tijden vermeld in uren. De invloed van de zonwering (extra 
gebruik van het kunstlicht is weergegeven door de donkere toppen van de staven). 

7.6.1 Overzicht van de simulaties van de installatie in het schoollokaal. 

Er zijn voor het lokaal een groot aantal varianten doorgerekend. 

- Vakanties: de jaarindeling voor wat betreft vakanties en vrije dagen is steeds 
dezelfde-. 

- Het vereiste niveau op de werkplekken: 
Er is gekozen voor twee niveaus van 400 en op 250 lux. De waarde van 250 
lux is een minimaal vereist niveau, terwijl 400 lux een goed gemiddeld niveau 
is voor onderwijsruim ten. 

- Dagindeling: Er zijn roosters aangehouden met aanvangstijden van 8 uur, 8 
uur 30 en 9 uur 

- Regelingen: in iedere simulatie zijn telkens alle typen regeling bekeken. 

c 
a 
> 

• 

Kunstlichtgebruik + Invloed Zonwering 

100 

90 

811 

70 

60 

50 

~0 

30 

20 

10 

0 

CZJ Plaats a.n. riUIIII 
~Plaats acnterin 

Schooldag 8 : 3D-15 : 3D. Glll!l 30., ~00 IU>C 

TYPe Aeoe 11 ng 
IS:] Plaat.s 1 .n. centrUIII 
~ Pl1111ts van Docent. 

Figuur 7.1 % van de tijd met kunstlicht voor een schooldag van 8:30 tot 15:30. 
Het glasoppervlak is 30% van het geveloppervlak. Het vereiste niveau is 400 lux. 
De precieze lokatie van de werkplekken is weergegeven in de plattegrond in 
bijlage B. 
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Figuur 7.2. % van de tijd met kunstlicht voor een schooldag van 8:30 tot 15:30. Het 
glasoppervlak is 30% van het geveloppervlak. Het vereiste niveau is het minimale niveau van 250 
lux. De precieze lokatie van de werkplekken is weergegeven in de plattegrond in bijlage B 
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Figuur 7.3 Als figuur 7.1 met een glasoppervlak van 20%. 
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Figuur 7.4 Als figuur 7.2 met een glasoppervlak van 20%. 

i 
0 -... 
8 

100 

90 

110 

70 " 

50 

40 

~ 30 
> 

• 20 

10 

0 
H!II"IO'nllt i g 

CZJBI:rc:t Wlaoen 

Kunstlichtgebruik + Invloed Zonwering 
SchoOidllO 8:30-15:30, GillUS 3ml, 400 lux 

Sc Milkei Olmren v.rtr .Sen Pllu:ze 

~Berd li,.,. 

Figuur 7.5 Verlichting van het schoolbord. Glasoppervlak 30% 
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Kunstlichtgebruik + Invloed Zonwering 
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Figuur 7.6 Verlichting van het schoolbord. Glasoppervlak 20%. 

7.7 Samenvatting. 

- Het regelen van de ve,rlichting van een schoollokaal ondervindt nog al wat be
perkingen ten gevolge van het gebruik van het lokaal en de geldende voor
schriften. 
Essentieel in het gebruikspatroon is bijvoorbeeld dat ten alle ·tijde het 
(vertikale) vlak van het schoolbord goed verlicht kan worden. 

- In ieder geval is het wenselijk om de installatie te splitsen in een raam-zone en 
een zone dieper in het vertrek. 

- V oor de binnenzone geldt dat de verlichting (zelfs bij het toepassen van een 
regeling) veel aan is. 
De in de figuren gegeven waarden voor de binnenzone worden waarschijnlijk 
nog verhoogd door het in hoofdstuk 6 genoemde effect dat de zonwering in 
feite gesloten wordt op basis van overbelichting in de raamzone. 

- Voor het regelen van het licht in de binnenzone lijkt alleen een voorziening in 
aanmerking te komen als aanwezigheidsdetectie of het afschakelen van de 
verlichting in de pauze. 

- In de raamzone zijn wel mogelijkheden om aanzienlijke besparing op het 
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- Op basis van economische beschouwingen (zou hoofdstuk 9) is het uitschake
len van de verlichting tijdens de pauze(s) de meest haalbare optie die tegen 
betrekkelijk geringe installatie kosten een besparing van 25% op de 
energiekosten op kan leveren. 

- Een apart probleem in schoollokalen blijkt het verlichten van het schoolbord. 
Een illustratie hiervan is te zien aan de hand van figuren 7.1 en 7.5. De condi
ties van de ruimte zijn dezelfde. 
Als we naar de rechterkant van het bord kijken (de kant van het bord in de bin
nenzone) dan zien we dat de behoefte aan kunstlicht overeen komt met de 
verlichting op de werkplek ('plaats achterin') in de binnenzone. 
Kijken we echter naar de linkerzijde van het bord, dan blijkt dat deze werkplek 
aanzienlijk meer licht vraagt dan de werkplek links in het lokaal_ ('plaats aan 
het raam'). De verlichting wordt dus vaak in de gehele raamzone ontstoken, 
terwijl slechts het bord verlicht moet worden. 
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8. Kantoorvertrek. 

HeL gekozen kantoorvertrek is een kamer in een gangbaar kabinetten kantoor. Als 
voorbeeld hiervoor is het referentie kantoor uit de SBR studie gekozen (1it.7.). 

8.1 Geometrie van het kantoorvertrek. 

De afmetingen van het kabinet zijn: 
lengte 5,4 m 
breedte 3,6 m 
hoogte 2,75 m 

De omschrijving wordt gebaseerd op ISSO-SBR publicatie 213 "Ontwerpen van 
energie efficiënte kantoorgebouwen.". 
In het kabinet bevindt zich een werkplek bij het raam en een werkplek dieper in 
het vertrek. 
In bijlageCis het kantoor in een tekening weergegeven. 

8.2 Daglichttoetreding tot het kantoorvertrek. 

Daglicht komt in de ruimte door ramen in de breedte van het vertrek. Er zijn, als 
bij het schoollokaal, twee varianten gekozen met glasoppervlakken van 30%, 
respectievelijk 20% van het vloeroppervlak. In beide varianten is de hoogte van de 
ramen gelijk gehouden: de borstwering loopt tot 0,9 meter boven de vloer, de bo
venrand bevindt zich op 2,4 meter boven de vloer. Het glasoppervlak is symme
trisch rond de lange as van het lokaal. 

Glasoppervlak 30%: 
1 raam van 3,4 meter breed. 

Glasoppervlak 20% 
2 ramen van 1,45 meter breed, met een tussenruimte van 70 centimeter. 

8.3 Kunstverlichting in het kantoorvertrek. 

Algemene verlichting met TL-armaturen, optioneel gesplitst in 2 zones, een nabij 
het raam en een dieper in het vertrek. 
Het kantoorvertrek is ingericht zoals in de plattegrond in bijlage C is 
weergegeven. Er zijn dus twee werkplekken te onderscheiden, overeenkomend 
met de zonering. 
Natuurlijk zijn er voor verschillende oogtaken op de werkplekken, ondermeer 
afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker, de duur van de werkzaamheden en 
het belang van het werk, verschillende vereiste verlichtingsniveaus aan te geven. 
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We beperken ons in deze studie echter tot het, voor het uitvoeren van nonnale 
kantoorwerkzaamheden (lezen, schrijven, etc.) meestal gehanteerde niveau van 
500 lux op de werkplek. 
Door het toepassen van armaturen met een hoog rendement (groter dan 70% ), is 
het mogelijk om met behulp van 4 armaturen (in nieuwe toestand van armatuur en 
HF-lamp) een directe verlichtingssterkte van meer dan 700 lux op de werkplekken 
te realiseren, deze verlichtingssterkte wordt nog aangevuld door het indirecte, door 
de ruimte begrenzingen gereflecteerde, kunstlicht. Rekening houdend met vervui
ling en depreciatie van de lamp is er dus altijd voldoende licht beschikbaar. 
Het geïnstalleerde vennogen (4*50 watt op een vloeroppervlak van 3.6*5.4 = 
19.44 m2) komt overeen met het in de SBR studie aangegeven minimale waarde 

van 10W/m2. 

8.4 Werkplekken in het kantoorvertrek. 

In het kantoorvertrek worden twee werkplekken onderscheiden, te weten een aan 
het bureau naast het raam en een aan een tafel achterin het vertrek. De posities zijn 
aangegeven in de plattegrond van het vertrek. 
De berekende daglichtfactoren voor deze werkplekken voor de twee glaspercen
tages en voor twee luminantieverdelingen van de hemel zijn weergegeven in de 
volgende tabel. 

Tabel 8.1 Daglichtfactoren behorende bij de werkplekken in het kantoorvertrek. 

meetpunt glaspercentage 20% van het glaspercentage 30% van het 
vloeroppervlak vloeroppervlak 

bewolkt unifonn bewolkt unifonn 

tafel bij raam 10.2 11.2 17 18.4 
tafel achterin 1.4 1.9 2 2.8 

8.5 Gebruikerspatronen. 

Voor het gebruik van de kantoorruimte wordt uitgegaan van een ruimte die onge
veer 8 uur per dag gebruikt wordt. Er wordt verder rekening gehouden met een 
normaal aantal feest- en verlofdagen door het jaar heen en natuurlijk een vakantie 
van 3 weken in de zomer. 

Er zijn een groot aantal simulaties verricht, waarbij het aanvangstijdstip, het ge
wenste niveaus, de raamgrootte en de plaats in de ruimte varieerden. 
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8.5.1 Gebruiksduur van de ruimte. 

In deze simulaties is het aantal gebruiksuren van de ruimte telkens 2133.5 uur per 
jaar. Dit getal is gebaseerd op een daglengte van 8,5 uur en 251 werkdagen per 
jaar. De vakantieperiode duurt 3 weken en valt in juli/augustus. 

Over het werkelijk aantal gebruiksuren van een kantoorvertrek bestaan verschil
lende schattingen. De gebruiksduur van de ruimte wordt in de praktijk bepaald 
door een aantal factoren zoals ondermeer: 
- De aard van de organisatie: 

in een commerciële omgeving zijn veel medewerkers een deel van de tijd op 
pad. 

- Wordt de ruimte door een of twee personen gebruikt: 
meerdere gebruikers zorgen uiteraard voor een hogere bezettingsgraad, 
bij een enkele gebruiker zijn er dan naast vakantie nog factoren als besprekin
gen, ziekte, cursussen, etc. die tot een lagere gebruiksduur leiden. 

In de praktijk zal men uit economisch oogpunt binnen een organisatie streven naar 
een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van de beschikbare ruimten. 
Schattingen van deskundigen omtrent de gebruiksduur van ruimten in een kabinet
ten kantoor liggen rond de 2000 uur per jaar. 

De resultaten van de simulaties zijn uitgedrukt in een percentage van de gebruiks
tijd van 2133.5 uur. Bij een kortere gebruiksduur is het realistisch om aan te 
nemen dat de uren dat de ruimte niet gebruikt wordt willekeurig over het jaar 
verdeeld zijn. De gevonden percentages van de tijd met kunstlicht zullen daardoor 
niet wezenlijk veranderen en zijn dus ook van toepassing op kortere 
gebruiksduren. 

8.6 Resultaten van de simulaties. 

In eerste instantie is per werkplek het gedrag van een verlichtingsinstallatie gesi
muleerd die een niveau van 500 lux moet handhaven. 
Dit is te vergelijken met een situatie waarin de verlichting in het vertrek verdeeld 
is in twee zones (een raamzone en een zone dieper in het vertrek) die onafuanke
lijk van elkaar kunnen functioneren, en waarbij een van de twee is ingeschakeld. 
In de figuren zijn per type regeling, per oriëntatie de resultaten uitgezet. De gege
vens zijn telkens weergegeven in het percentage van het totaal aantal gebruiksuren 
van de ruimte dat de installatie brandt op het geïnstalleerd vermogen. 
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Figuur 8.1. % van de tijd met kunstlicht op een werkplek achterin een kan
toor vertrek. Glaspercentage 30%. Vereist niveau 500 lux. 

Uit figuur 8.1 is af te lezen dat op een werkplek achterin een kantoorvertrek in alle 
situaties (zeker onder invloed van de zonwering) het kunstlicht branden zal. Rege
lingen bieden weinig aan besparingsmogelijkheden en verdere extra's (comfort) in 
deze situatie. Het regelen van kunstlicht achter in een kantoorvertrek is dan ook 
niet een reële optie en zal verder in dit onderzoek buiten beschouwing blijven. 
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Figuur 8.2 Regeling van het kunstlicht in de raamzone van een 
kantoorvertrek. Gewenst niveau: 500 lux. Glaspercentage 20%. 
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Vervolgens is de situatie bekeken waarin wordt aangenomen dat het licht achterin 
het vertrek niet geregeld wordt, maar met de handgeschakeld. Als aangenomen 
wordt dat de verlichting ook voorin het vertrek nog een bijdrage levert van bij
voorbeeld 250 lux, kan dus volstaan worden met 250 lux aan daglicht. De resulta
ten van de berekening voor 250 lux voorin het vertrek zijn weergegeven in figuur 
8.4 en 8.5. 
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Figuur 8.4 % van de tijd met kunstlicht op een werkplek in de raamzone 
van een kantoor vertrek. Glaspercentage 30%. Vereist niveau 250 lux. 
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Figuur 8.5 % van de tijd met kunstlicht op een werkplek in de raamzone 
van een kantoor vertrek. Glaspercentage 20%. Vereist niveau 250 lux. 

8.8 Samenvatting. 

- In een kantoorvertrek is zonering van de verlichtingsinstallatie in een binnen
en een raamzone is sterk aan te bevelen. 

- Omdat in de binnenzone het kunstlicht meestal aan is, en een regeling hierin 
weinig verandering brengt, is regelen van kunstlicht in een kantoorvertrek al
leen zinvol in de raamzone. 

- Centraal uitschakelen van de verlichting tijdens de lunchpauze levert een reële 
besparing van 25% op het energiegebruik op. Dit is een betrekkelijk eenvou
dige maatregel. 



TNO-Rapport 

B-91-0920 februari 1992 pagina 58 

- Regelen van het kunstlicht in de raamzone kan op diverse manieren geschie
den, vanuit oogpunt van het comfort geniet een dimbare installatie die met een 
vertraging wordt in- en uitgeschakeld de voorkeur. 
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9. Marktomvang 

9.1 Uitgangspunten 

9.1.1Berekeningsmodel 

Voor het berekenen van bruto potentieel is uitgegaan van een gedeelte van het 
model zoals gehanteerd in de studie "Elektriciteitsverbruik quartaire sector/ Zelf
standige realisatie in het jaar 2000; bruto en economisch potentieeV Stimulerings
maatregelen" d.d. 1/2/1990 van Ebben ETM (NOVEM overeenkomst 
21440.0311). 

Basisgegevens voor het model zijn de bouwa.ktiviteiten uitgedrukt in m2 bvo, het 

geïnstalleerde vermogen per m2 en het aantal bedrijfsuren per verbruikscategorie. 
In tabel 9.1. is weergegeven welk soort gegevens als uitgangspunt bij de 
berekeningen zijn gebruikt. 

Tabel9.1. Voorbeeld van de gegevens zoals bij de berekeningen gebruikt worden. 
Renovaties : b = bouwkundig, i = installatie. 

OPTIE hoogrendementarmaturen penetratic 10 % 

sector eenheid herbouwd toevoe gereno gereno gereno onderhoud en 
VWO/HAVO/MAVO gin veerd veerd vecrd vervanging 

bestand (b +i) (b) (i) 

situatie 2000 1000m2 966 0 253 962 2404 2050 6635 
Lo.v. 198S bvo 
bnno potentieel 1000m2 782 0 102 390 974 830 3078 
(werlt:wne oppervlakte) bvo 
besparing op geïnstal- W/m2 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 
1eerd vennogen 
besparing op branduren uur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

besparing op elektrici- mln kWh 1.7 0.0 0 .2 0.8 2.1 1.8 6.7 
teit 

meerverbruik brandstof mlnm3 ae 0.1 0.0 0 .0 0.1 0.2 0.2 0.6 

BRliTO POTENTIEEL Tl 11.8 0.0 1.5 5.9 14.7 12.5 6.4 

totale besparing optie mlngld 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 1.1 

(meer)investering optie gld!m2 4.15 4.15 4.15 4 .99 4.15 4.99 

investering optie (prijs- mlngld 3.3 0.0 0 .3 1.5 3.0 3.1 11.2 
verlaging meegerekend) 
terugverdientijd jaar 11.6 8.7 10.4 8.7 10.4 
(gemiddeld) 
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Allereerst wordt bepaald welk percentage van het bruto vloeroppervlak in aan
merking komt voor de maatregel, het zogenaamde WERKZAME OPPERVLAK. In het 
voorbeeld gaat het om de optie "hoogrendement armatuur". 
Dit betekent dat het oppervlak waar geen 1L-buizen aanwezig zijn niet voor deze 
maatregel in aanmerking komt. Dit zijn bijvoorbeeld toiletten, lerarenkamers, 
aula's e.d. Dit oppervlak wordt geschat op 10 % voor de sector 
VWO/HAVO/MAVO. 

Vervolgens wordt de besparing bepaald ofwel in W/m2, ofwel in bedrijfsuren. In 

dit geval is er alleen een besparing in W/m2. 

Bij de bepaling van deze besparing wordt rekening gehouden met de huidige pe
netratie van de maatregel. Is er een hoge-penetratie dan zal de besparing ten op~ 
zichte van het huidige verbruik geringer zijn dan indien er sprake was van een 
geringe penetratie. 

De BESPARING IN KWH onstaat uit de vermenigvuldiging van de vermindering van 

het vermogen per vierkante meter vloeroppervlak (W/m2) met het aantal 
bedrijfsuren en de werkzame oppervlakte. 

Naast de besparingen die het gevolg zijn van een lager opgenomen vermogen door 
HF lampen en een door de regelingen op basis van het daglichtaanbod verminderd 
aantal branduren, is er nog een besparing te bereiken bij de dimbare armaturen. Dit 
kan door rekening te houden met de vermindering van de lichtopbrengst over de 
gehele levensduur van de lampen. Hierdoor kan het teveel aan geïnstalleerd 
vermogen (de nieuwwaarde factor) deels worden bespaard. Geschatte besparing: 
10-15%. Daarnaast geldt dat HF lampen minder vaak vervangen hoeven te worden 
en dat er uiteraard ook een lagere koellast is in de zomersituatie. Dit leidt dan tot 
een besparing op de benodigde energie voor het koelen. 
Anderzijds zal in het bestaande gebouwbestand veelal een hand of soms een 
automatisch gereide installatie voorkomen. Ook voor nieuwbouw is het reëler om 
het energiegebruik van een daglichtafhankelijk geregelde installatie af te zetten 
tegen het gebruik van een hand- of automatisch geschakelde installatie. 
Een andere factor is, dat het nog niet geheel duidelijk is wat het effect van sterk 
dimmen is op de levensduur van de lampen. 

Om praktische redenen zijn de in de vorige alinea genoemde 
besparingen/kostenverhogingen die beperkt of moeilijk te quantificeren zijn, in 
deze studie niet meegenomen. 
Bij het interpreteren van de hierna genoemde besparingen en terugverdientijden, 
die t.o.v. ongeregelde of geschakelde installaties zijn afgezet, dient dit echter wel 
in gedachten te blijven. 
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De besparing op elektriciteit leidt tot een MEERVERBRUIK VOOR BRANDSTOF 
inzoverre die vermindering plaats vindt in verblijfsruimten tengevolge van de 
verminderde warmte-afgifte (we gaan ervan uit, dat in de onderzochte sectoren 
alle warmtebronnen in de ruimte benut worden voor de warmt~regeling). 

Uit de besparing op elektriciteit en het eventuele meerverbruik voor brandstof 
ontstaat de besparing in TJ primair als BRUTO POTENTIEEL. 

De TOTALE BESPARING IN GELD wordt verkregen door de fysische eenheden te 
vennenigvuldigen met de heersende energie prijzen. 
Deze energie prijzen zijn als default ingegeven. Met andere woorden: de' effecten 
van een energieprijs stijging zijn door te rekenen. Vervolgens wordt de IN-

VESTERING IN GLD/M2 berekend. Hier ontstaat de mogelijkheid om per bouwak

tiviteit verschillen aan te brengen. In het voorbeeld is de investering per m2 groter 
voor de gedeelten "gerenoveerd bouwkundig" en "anders". In deze gevallen is 
combinatie met andere installatie technische werkzaamheden niet mogelijk waar
door de kosten hoger zullen liggen. In het voorbeeld is gerekend met 20 %. hogere 
kosten. 

Vermenigvuldiging van de kosten per m2 met het werkzame oppervlak geeft de 
TOTALE INVESTERING IN MLN GLD. 

Uit de investering in gld en de besparing in gld volgt de GEMIDDELDE TE
RUGVERDIENTIJD in jaren. 

In het algemeen is het zo, dat voor herbouw en nieuwbouw (toevoeging aan het 
bestand) langere terugverdientijden geaccepteerd worden dan voor renovatie. 
Indien een energiebesparende maatregel afzonderlijk wordt uitgevoerd wil men 
een nog kortere terugverdientijd. 

Er is hier gerekend met terugverdientijden volgens de eenvoudige lineaire 
berekeningsmethodiek, waarbij dus geen rekening wordt gehouden met rente 
verliezen. Deze methodiek geeft een te rooskleurig beeld voor terugverdientijden 
van 5 jaar en meer. 

9.1.2 Parameters 

Bruto oppervlak 

Voor de sector onderwijs is het Wetenschappelijk en gelijkwaardig onderwijs niet 
meegenomen, aangezien theorie lokalen van de in paragraaf 7.1 genoemde afme
tingen niet of nauwelijks voorkomen. 
Bij de sector kantoren zijn alleen kantoren opgenomen met een oppervlak van 

meer dan 200 m2. Dit geldt zowel voor commerciële kantoren als voor kantoren 
van de lagere overheid. Kantoren van de rijksoverheid zijn buiten beschouwing 
eb leven. 
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Werkzame oppervlakte 

Als werkzame oppervlakte is voor de scholen (exclusief het beroepsonderwijs) 
uitgegaan van de verhouding tussen totale oppervlakte en de klaslokaal opper
vlakte van 1,67 (bron Ministerie VROM). Daarbij is dient er dan nog rekening 
mee gehouden te worden dat alleen de raamzijde van de lokalen (de helft van de 
lokaal oppervlakte) in dit onderzoek voor een regeling in aanmerking komt. 
Voor het beroepsonderwijs is een verhouding tussen totale oppervlakte en de 
klaslokaal oppervlakte aangehouden van 3 (bron Informatie Centrum 
Schoolgebouwen). 
V oor de kantoren is 25 % van het totale oppervlak genomen. 

Besparing op geïnstalleerd vermogen 

Als besparing op het geïnstalleerd vermogen is uitgegaan van een vermindering 
van het afgenomen vermogen (bij vollast) van 71 - 55 W = 16 W per enkellamps 
armatuur. 

Besparing op het aantal branduren 

V oor de besparing op het aantal branduren is het saldo genomen van bediening 
met de hand en regeling door middel van vertraagd dimmen. Voor de scholen is 
uitgegaan van 400 lux en een raamoppervlak van 30 % van het vloeroppervlak. 
Voor de kantoren van 500 lux en 20% raamoppervlak. 
De verschillen bij andere uitgangspunten zijn niet significant en derhalve ook niet 
doorgerekend. 

Besparing in geld 

Voor de berekening van de geld besparing is uitgegaan van een kWh-prijs van 20 
cent en een gasprijs van 40 cent ex BTW. 
De gasprijs is van belang in verband met het meerverbruik aan brandstof tenge
volge van de verminderde warmte-opbrengst. Een eventuele extra besparing voor 
koeling in de zomer is niet gerekend; ruimtekoeling komt in de scholen niet voor 
en in de kantoren bij een minderheid van de gevallen. 

Investering 

Voor de prijsvorming is uitgegaan van een reële projectgrootte, te weten een kan
toor met 30 cellen en een school met 8 lokalen. 
Voor de raamzijde heeft de regelinstallatie dan betrekking op 32 enkellampsarma
turen (met 16 VSA's) bij het schoolproject en 60 enkellampsarmaturen bij het 
kantoorproject 
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Onderdeel Prijs per armatuur (gld ex BTW 
Kantoor School 
nieuwbouw bestaande nieuwbouw bestaande 

bouw bouw 

dimbaar HF- 40* 40* 40* 40* 
VSA* 
installatie 10 20 10 20 

2 sensoren + 8 8 15 15 
ver-sterkers 
installatie re- 20 40 30 60 
gelinstallatie 
inregelen 7 7 15 15 

totaal 85 115 110 150 

* HFVSA =Hoogfrequent Voorschakelapparaat; 1 per 2 armaturen, gebruik ma
kend van een zgn <moeder-dochter> schakeling, prijs per stuk f80,-. 

Bij het berekenen van de potentiëlen is naast bovengenoemde prijs ook het effect 
van eventuele prijsverlagingen doorgerekend. 

Reeds aanwezig of gepland HFVSA 

Bij de sector kantoren is ervan uitgegaan, dat in 20 % van de nieuwbouw-, her
bouw-, en renovatieprojecten HFVSA's worden toegepast. 

9.2 Kunstlichtregelingen in schoolgebouwen. 

9.2.1 Overzicht besparingen voor een enkel lokaal. 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van een eenvoudige (lineaire) 
berekening van terugverdientijden voor schoollokalen als omschreven in 
hoofdstuk 7. Onder 'oude situatie' wordt verstaan het geschatte gebruik van de 
verlichting zonder speciale regelvoorzieningen. Hierbij is er vanuit gegaan dat in 
een deel van de lokalen het licht 100% van de tijd brandt, en in een deel van de 
lokalen de verlichting met de hand (op basis van de verlichtingssterkte door 
daglicht in de binnenzone) geregeld wordt. Van deze twee tijden is het gemiddelde 
genomen. Gedurende deze tijd is in de oude situatie de verlichting in het gehele 
lokaal ontstoken. Hierbij is ervan uitgegaan dat de verlichting ontstoken wordt op 
basis van de verlichtingssterkte in de binnenzone, met ander woorden als het 
ergens in het lokaal te donker is, gaat al het kunstlicht aan. 
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In de nieuwe situatie is de verlichting in zones onderverdeeld. Er kan dan een 
onderscheid tussen de raam- en de binnenzone worden gemaakt. de verlichting in 
de binnenzone wordt met de hand geregeld. Voor de verlichting in de raamzone 
worden de opties handregeling en dim-vertraagd nader bekeken. 

Tabel 9.2 Uitgangspunten klaslokaal. 
De getallen tussen haakjes zijn niet gebruikt maar worden slechts ter informatie 
gegeven. 

School prijzen per Fl 
armatuur 

Binnenzone Raamzone prijs HF 50,-
VSA 

Gebruik 1300 ·130() -·· - .. ·· prijs 10,- -

(uur/jaar) installeren 
HFVSA 

Oude situatie 1216 (1116) pnJS in stal- 60,-
(uur/jaar) leren dim-

inrichting 
Hand- 1133 (933) 
regeling 
(uur/jaar) --- - ·- - . ···- - - ···· -······ 

Dimmen met (603) 370 
Vertraging 
(uur/jaar) 

Tabel 9.3 . Energie gebruik per schoollokaal. 

kWh per jaar kWh minder extra kosten besparing 
verwarming (fl/jaar) tov oude 
(in ae) situatie 

tl/i aar 
Oude situatie 642 128,46 
Alleen Hf 454 187,84 15,85 97,23 31,23 
Hf +dim 331 311,61 26,29 76,65 51,81 
Extra dim 123,77 10,44 20,58 

Tabel 9.4. Berekening lineaire terugverdientijden per lokaal. 

Besparing Investering tvt jaar 
gebruik 
kWh/i aar 

HF 188 480, 15 
HF +dim 312 960, 19 
Extra dim 124 480, 23 = 



TNO-Rapport 

B-91-0920 februari 1992 pagina 65 

Tabel 9.5. Terugverdientijden voor verschillende prijzen (per armatuur) van het 
VSA 

INVESTERING TERUGVERDIENTIJD 

Prijs VSA HF HF+ DIM extra dim Hf Hf +dim extra dim 
25,- 280,- 760,- 480,- 9,0 14,7 23,3 
30,- 320,- 800,- 480,- 10,2 15,4 23,3 
35,- 360,- 840,- 480,- 11,5 16,2 23,3 
40,- 400,- 880,- 480,- 12,8 17,0 23,3 
45,- 440,- 920,- 480,- 14,1 17,8 23,3 
50,- 480,- 960,- 480,- 15,4 18,5 23,3 
55,- 520,- 1000,- 480,- 16,7 19,3 23,3 
60,- 560,- 1040,- 480,- 17,9 20,1 23,3 
65,- 600,- 1080,- 480,- 19,2 20,8 23,3 
70,- 640,- 1120,- 480,- 20,5 21,7 23,3 

Tabel 9.7 Terugverdientijden voor de meerinvestering in dimbare verlichting (als 
er al voor HF gekozen is). 

prijs installeren Terug verdien 
diminrichting tijd (jaar) 
25,- 9,7 
30,- 11,7 
35,- 13,6 
40,- 15,6 
45,- 17,5 
50,- 19,4 
55,- 21,4 
60,- 23,2 

9.2.2 Overzicht van de potentiëlen voor kunstlichtregelingen in het onderwijs. 

In tabel 9.8 wordt een samenvatting gegeven van de potentiëlen voor onderwijs 
per sector. 

Schooltype bruto potentieel investering TVT 
TJ mln g_ld mln gld jaar 

Basisonderwijs 216,5 5 103.26 >18,5 
Speciaal 33,7 0,78 16,34 >18,5 
onderwijs 
VWO/HAVO/ 172 3,97 84,71 >18,5 
MAVO 
Beroepsonder 96,3 2,22 46,28 >18,5 
wijs 
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9.3 Kunstlichtregelingen in kantoren. 

9.3.1 Overzicht berekeningen voor een enkel kantoorvertrek. 

De berekeningen zijn gebaseerd op dezelfde aannames als hiervoor beschreven 
voor het schoollokaal. In de oude situatie wordt het gemiddelde genomen tussen 
handregeling op basis van de verlichtingssterkte achterin de ruimte en 100% 
verlichting. In de nieuwe situatie is de verlichtingsinstallatie gezoneerd. In de 
binnenzone wordt het licht met de hand geregeld, in de raamzone worden de opties 
handregeling en dimmen met vertraging vergeleken. 

Tabel9.9 Overzicht uitgangspunten kantoorvertrek. 
De getallen tussen haakjes _worden niet gebruikt maar slechts ter informatie 
gegeven. 

ZONE PRIJZEN PERARMATUUR 

Binnen Raam prijs Hf 50,-
VSA 

Gebruik 2000 2000 prijs inst. Hf 10,-
(uur/jaar) VSA 
Oude 1957 (1655) prijs extra 35,-

·· installatie tbvdimmen 
(uur/jaar) 
Hand- 1914 (1311) 
regeling 
(uur/i aar) 
Dimmen met (1206) 522 
Vertraging 
(uur/.iaar) 

Tabel 9.10 Energiegebruik in het kantoorvertrek. 

kWh per jaar kWh minder extra kosten besparing 
verwarming fl/jaar fl/jaar 
in ae 

Oude situatie 1033 206,66 
Alleen HF 709 324 27,33 152,81 53,85 
Hf +dimbaar 536 497 41,98 123,95 82,71 
Meer voor 174 14,65 28,86 
dimbare HF 
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T bel9 11 B k . di a ere enmg eenvou lge terugve entiJl en voor kan rtrek. toorve 
Besparing ge- Investering (Fl) Mjaar 
bruik kWh/iaar 

HF 324 480,- 9 
HF +dim 497 620,- 7 
Extra dim 174 140,- 5 

Tabel 9.12. Terugverdientijden voor verschillende prijzen (per armatuur) van het 
VSA. Er geldt een vaste prijs voor het installeren van de dimvoorzieningen van 
F1 35,-

INVESTERING 1ERUG VERDIENTIJDEN 

Prijs HF HF+ extra HF HF+ extra 
VSA dimbaar dimbaar dimbaar dimbaar 
25,- 280,- 420,- 140,- 2,6 3,4 4,9 
30_,- 320,- 460,- 140,- 3,0 3,6 4,9 
35,- 360,- 500,- 140,- 3,3 3,9 4,9 
40,- 400 - 540,- 140,- 3,7 4,1 4,9 
45,- 440,- 580,- 140,- 4,1 4,4 4,9 
50,- 480,- 620,- 140,- 4,5 4,6 4,9 
55,- 520,- 660,- 140,- 4,8 4,8 4,9 
60,- 560,- 700,- 140- 5,2 5,1 4,9 
65,- 600,- 740,- 140,- 5,6 5,3 4,9 
70,- 640,- 780,- 140,- 5,9 5,6 4,9 

Tabel 9.13 Invloed van de prijs van de extra kosten voor de diminrichting op de 
terugverdientijd voor de extra dim installatie. 

prijs inst. dim TVTJjaar) 
20,- 2,8 
25,- 3,5 
30'-- 4,2 
35,- 4,9 

Tabel 9.14 Overzicht potentiëlen voor kantoorgebouwen. Vergelijking 
conventioneel met HF+dimbare raamzone. 
Kantoortype bruto potentieel investering TVT 

TJ mln gld mln_gld jaar 

>200m2 958,1 22,12 110,27 4,6-6 
exclusief 
overheid 
>200 m2 184 4,25 20,77 4,6-6 
gemeenten ' 
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Tabel 9.15 Overzicht potentiëlen voor kantoorgebouwen. Meerinvestering als 
reeds voor HF is gekozen. 

Kantoottype bruto potentieel investering TVT 
TJ mln ~ld mln ~ld jaar 

>200m2 334,3 7,72 46,08 4,9-9 
exclusief 
overheid 
>200 m2 64,2 1,48 8,44 4,9-9 
gemeenten 

9.4 Samenvatting. 

De prijs van het hoogfrequent voorschakelapparaat is in hoge mate bepalend voor 
de economische haalbaarheid van electronisch geregelde verlichting. 

Daglichtregeling is met een bruto besparingspotentieel van 520 TJ voor de onder
zochte sectoren een interessante optie. 

Geconcludeerd moet worden, dat met de huidige prijsstelling van het HFVSA 
daglichtregelingen in het onderwijs nauwelijks toepassing zullen vinden, zelfs als 
er een prijsverlaging van 30% optreedt. 
V oor de sector kantoren kan onder deze condities wel een substantieel gedeelte 
van het bruto potentieel gerealiseerd worden met name voor de kantoren van de 
lagere overheid. 
Zijn er reeds HFVSA's geplánd of aanwezig, dan wordt ook met de huidige prijs
stelling een aanmerkelijk deel van het bruto potentieel gerealiseerd. 
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10. Conclusies en aanbevelingen 

De hier gegeven conclusies en aanbevelingen zijn een weergave van de resultaten 
van de simulaties, aangevuld met enige algemene opmerkingen met betrekking tot 
geregelde kunstlichtinstallaties. 

10.1 De kunstlichtinstallatie. 

Een groot bezwaar van een centrale installatie, die de verlichting in meerdere 
ruimten tegelijk regelt is dat de wensen van de afzonderlijke gebruikers, niet goed 
gehonoreerd kunnen worden. Ook zijn er vaak belangrijke verschillen met be
trekking tot de inrichting van de verschillende ruimten. 
Het is daarom van belang te streven naar de toepassing van kleine decentrale units 
die op grote schaal zijn toe te passen en centraal aan te sturen zijn. 

Voor een goed beheersbaar energiegebruik is een installatie die gesplitst is in een 
raam- en een binnenzone noodzakelijk. 

10.2 Regelmethode. 

In dit onderzoek is steeds uitgegaan van een eenvoudige manier van regelen op 
basis van het daglichtaanbod. In de praktijk zal een regeling echter veel complexer 
van aard zijn. 
Een kemprobleem is hierbij het vinden van het juiste sensor-signaal om de rege
ling aan te sturen. 
Dit probleem wordt ten volle onderkend in de installatiewereld. Er wordt daar dan 
ook meestal gebruik gemaakt van ad-hoc oplossingen die om veel extra 
inregelwerk vragen. 
Tot nog toe zijn de beste ervaringen opgedaan met sensoren die in schaalmodellen 
van het vertrek zijn gemonteerd, ook wordt wel een referentie-vertrek wordt wel 
toegepast. Beide methoden houden geen rekening met de individuele inrichting 
van vertrekken. 
Verder zijn er een groot aantal andere verfijningen van de regelstrategie nodig. 
Het blijkt bijvoorbeeld dat het niet prettig is als, bij toename van het 
daglichtniveau na een donkere periode, het kunstlicht precies op het vereiste 
lichtniveau geregeld wordt. Het is beter een iets hoger niveau te kiezen. Met 
andere woorden het kunstlicht iets langer op een hoger niveau te laten branden. 

Het sensor probleem !èent zich voor twee benaderingen: 
- in de eerste plaats een theoretische weg waarbij op basis van systematisch en 

wetenschappelijk onderzoek een beschrijving wordt gemaakt van de wijze 
waarop het daglicht (met als bron de luminantieverdeling van de hemel en het 
directe zonlicht) via een raamsysteem een vertrek in valt. 
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- daarnaast is er een praktische aanpak waarbij de kennis en ervaring opgedaan 
in de installatiewereld gebruikt wordt om tot een bruikbare oplossing te 
komen. 

De eerste benadering kan een langdurige weg zijn, maar biedt vooruitzicht op een 
optimale oplossing van het probleem, de tweede benadering kan sneller tot een 
(niet optimale) oplossing leiden die echter wel voldoet aan de wens om middels 
lichtregeling energie te besparen en het comfort van de gebruiker te verhogen. 

10.3 Schakelen van verlichting. 

Schak~len van verlichting geeft meestal aanzienlijk minder bezuinigingen dan re-
gelen. --- --

Omdat de hinder voor de gebruikers van de ruimte tamelijk groot is zijn er slechts 
beperkte toepassingen mogelijk: 

- Het periodiek centraal uitschakelen van de verlichting, bijvoorbeeld tijdens de 
middagpauze. Deze methode blijkt ook in de praktijk te voldoen en leidt in een 
kantooromgeving tot een reductie van 20% op het energiegebruik voor ver
lichting, ten opzichte van een handgeschakelde installatie. 

- Schakelen middels aanwezigheidsdetectoren. Hiertegen bestaan vooral psy
chologische bezwaren. De besparing is moeilijk bij voorbaat aan te geven. 
Toch kan vooral in algemene ruimten, die slechts enkele malen per dag, of tel
kens gedurende een korte periode betreden worden, hiermee veel energie be
spaard worden. Te denken valt aan bergingen (fietsenkelder, magazijn), toilet
ten, etc. 

10.4 Regelen van verlichting. 

Het regelen van verlichting blijkt alleen zinvol in de raamzone van een ruimte. 
Automatische lichtregelingen zijn dan ook niet in ieder type vertrek toe te passen. 
Los van economische overwegingen zijn de beide type onderzocht ruimten (het 
schoollokaal en het kantoorvertrek) zeker geschikt. 
Wel zullen de onder 10.2 genoemde problemen grondig moeten worden aange
pakt. 

Een geregelde installatie kan in theorie los van de in dit rapport beschreven bespa
ringen (op basis van een daglicht afhankelijke regeling en een besparing op basis 
van aanwezigheicts detectie) zonder meer een besparing op de energie kosten ge
ven. Bij installatie wordt immers in verband met de afname van de lichtstroom als 
gevolg van veroudering van de lamp en in verband met vervuiling van de lamp en 
het annatuur doorgaans 40% extra verlichting (nieuwwaarde factor = 1,4) 
aangebracht. 
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Er kan nu een besparing kan bereikt worden van ongeveer 10-15% door over de 
levensduur van de lamp de lichtstroom te begrenzen op de maximaal benodigde 
waarde te houden. 
Een reële benadering van het verouderingsproces is dat het lineair is over de le
vensduur van de lamp. Een regelprogramma kan dus op basis van de datum van 
vervangen cq het aantal bedrijfsuren eenvoudig het maximale vermogen begren
zen. 
Ook in situaties waar de installatie om andere redenen over gedimensioneerd is 
kan een bovengrens aan de verlichtingssterkte zo eenvoudig gehandhaafd wor
den.Om praktische redenen is deze besparing is niet eenvoudig te schatten. Zoals 
al in hoofdstuk 9.1.1 is aangegeven wordt deze besparing in dit onderzoek dan ook 
niet meegenomen. 

Het is op basis van de eenvoudige simulaties in dit onderzoek niet mogelijk om 
een duidelijke voorkeur voor het een- of andere type regeling aan te geven. Maar 
toch kan gesteld worden dat: 
- In slechts weinig bezochte, of niet permanent gebruikte, ruimten kan een 

regeling op basis van aanwezigheidsdetectie uitkomst brengen. Ook een 
systeem met een eenvoudige tijdvertraging, zoals bijvoorbeeld in 
trappenhuizen wel wordt aangetroffen komt in aanmerking. Als variant kan 
men denken aan de oplossing in een schoollokaal waarbij de verlichting 
telkens voor de duur van een lesuur kan worden ontstoken. 

- De eenvoudigste vorm van regeling, het centraal uitschakelen van de 
verlichting tijdens pauzes of aan het einde van de werktijd, kan een 
aanzienlijke besparing opleveren. 

- In ruimten met een intensief gebruik verdient een continue regeling van het 
kunstlicht, liefst van 0-100% zonder in- of uitschakel effecten de voorkeur. 
Hierdoor wordt zoveel mogelijk irritatie door de kunstlichtinstallatie 
vermeden. 

10.5 Zonwering en oriëntatie van het vertrek. 

Zonwering blijkt in de praktijk een belangrijke factor in het welslagen. Als er een 
lichtregeling wordt toegepast bestaat er een duidelijke relatie tussen het gebruik 
van de zonwering en het gedrag van de regelinstallatie. In feite vormt de ronwe
ring een extra dimensie in het sensor probleem. Het is dan ook zeer waarschijnlijk 
dat indien een regeling niet op de een of andere wijze rekening houdt met de 
zonwering, deze regeling in de praktijk niet bruikbaar is. 

Modelvorming met betrekking tot zonwering en vooral informatie overdracht hier
over is noodzakelijk. 
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De oriëntatie van het vertrek speelt, zeker waar het directe zonlicht op de gevel 
schijnt een rol. Het blijkt dat vertrekken op het oosten 's ochtends meer daglicht 
ontvangen, waardoor in een aantal situaties minder kunstlicht nodig is. Uiteraard 
geldt voor de west oriëntatie dat er meer kunstlicht benodigd is. Voor scholen 
geldt met name dat de gebruikstijd voornamelijk op de eerste helft van de dag 
geconcentreerd is, zodat het verschil in kunstlicht gebruik tussen de oost en de 
west oriëntatie op valt. 

10.6 Economische perspectieven voor het toepassen van geregelde kunstlicht
installaties. 

Uit de berekeningen _4_ie beschr~ven zijn in hoofdstuk 9 en bijlage D kan het vol-
gende worden geconcludeerd: .. -- -- · -- --

- De prijs van het voorschakelapparaat is in hoge mate bepalend voor de eco
nomische haalbaarheid van electronisch geregelde verlichting. 

- Voor schoollokalen is de toepassing van regelbare hoogfrequent verlichting op 
basis van het terugverdienen van de installatiekosten ten gevolge van het da
lend energiegebruik voorlopig niet haalbaar, zelfs met een substantiële verla
ging van dé prijs van voorschakelapparaten. Een belangrijke-oorzaak hiervoor 
is dat de capaciteit van de verlichtingsinstallatie in schoollokalen al sterk gere
duceerd is. 

- In kantoren kan met een beperkte prijsverlaging van de benodigde 
meerinvesteringskosten t.b.v. de dimregeling een aanmerkelijk 
besparingspotentieel worden aangeboord. Dit geldt vooral voor kantoren bij de 
lagere overheid. 
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12. Bijlagen 

A. Stroomschema's kunstlichtregelingen. 

Fig A.I.Hand geregelde verlichting. 

START DAG 
(licht uit) 

licht aan 

licht uit 

EINDEDAG 

ja 

nee 

nee 

nee 
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Fig A.2 .Geschakelde verlichting. 

~~ Werkgroep FAGO -TNO -TUE 

februari 1992 
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licht uit 

EINDE DAG 
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Fig A.3.Gedimde verlichting. 

1'!!:'1 Werkgroep FAGO -TNO - TUE 

februari 1992 
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Fig A4. Uitschakelen verlichting in pauzes. 

~ Wooi<groep FAGO- TNO -TUE 

START DAG 
(licht uit) 

licht aan 

licht uit 

EINDEDAG 

ja 

nee 

pauze
vertraging 

licht uit 
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Fig A.5 Schakelen verlichting met een vertraging. 
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nee 
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Fig A.6 Dimmen verlichting met een vertraging. 

REGELING 

lil--FAGO-TNO-TUE 

START DAG 
(licht uit) 

lichtdimmen 

licht uit 

EINDEDAG 

nee 
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B. Het schoollokaal. 

B.l Plattegrond schoollokaal. 

Schoollokaal met 30% glasoppervlak 

+ 
7,2 m 

+ I I 

l'!l Werkgroep FAGO-TNO-TUE 
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8.2 Overzicht resultaten schoollokaal. 

Tabel B.l. . % van de dag met kunstlicht per werkplek in het schoollokaal. School-
dag van 8:30 tot 15:30. Resultaten van een berekening voor eer vereist minimaal 
verlichtingsniveau van 250 lux. Deze tabel bevat de resultaten per werkplek. 

Plaats bij raam , 30% glas 
Hand Schakel Dim Sch-vertr Pauze Dimvertr 

Zuid 39.3 19.9 17.0 23.0 27.4 18.2 
West 37.3 7.0 4.1 10.8 21.9 5.5 
Noord 36.7 6.8 3.8 10.4 21.4 5.2 
Oost 30.4 6.0 3.5 9.2 18.0 4.7 

Plaats in centrum, 30% glas 
Hand Schakel Dim Sch-vertr Pauze Dimvertr 

Zuid 69.7 46.9 30.3 51.2 53.3 32.2 
West 66.4 38.0 17.8 43.5 47.6 20.6 
Noord 63.1 33.4 16.3 38.8 44.9 19.1 
Oost 55.9 27.7 14.4 32.3 40.3 16.7 

Plaats in binnenzone 30% glas 
Hand Schakel Dim Sch-vertr Pauze Dimvertr 

Zuid 81.5 59.7 44.2 64.5 63.4 46.4 
West 87.5 58.0 35.9 64.4 66.2 39.1 
Noord 81.3 58.1 34.0 63.6 63.0 37.3 
Oost 69.2 46.2 28.2 51.6 53.9 31.0 

Plaats docent 30% glas. 
Hand Schakel Dim Sch-vertr Pauze Dimvertr 

Zuid 71.1 48.1 31.9 52.3 54.3 33.8 
West 68.3 39.7 19.7 45.2 49.1 22.4 
Noord 64.2 35.5 18.0 40.8 46.3 20.7 
Oost 57.4 29.0 15.7 34.0 41.9 18.0 

Bord links 30% glas 
Hand Schakel Dim Sch-vertr Pauze Dimvertr 

Zuid 67.0 43.4 25.1 47.8 50.6 28.6 
West 65.0 31.4 12.0 38.3 44.7 16.9 
Noord 58.2 27.3 11.7 32.6 39.4 14.9 
Oost 51.6 23.4 10.9 28.4 36.5 13.5 

Bord midden 
Zuid 73.3 51.1 34.4 55.7 56.5 73.1 36.5 
West 71.0 43.8 23.1 49.4 52.3 70.8 25.8 
Noord 57.8 29.5 15.8 37.1 41.0 57.6 17.8 
Oost 60.8 32.8 . 18.4 37.9 45.0 60.6 20.8 
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Bord rechts 30% glas 
Hand Schakel Dim Sch-vertr Pauze Dimvertr 

Zuid 78.5 57.0 40.8 61.5 60.8 42.9 
Wes~ 81.0 52.6 31.3 58.6 60.8 34.2 
Noord 77.8 51.3 29.1 57.0 58.7 32.4 
Oost 66.5 41.4 24.6 46.9 50.8 27.3 
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C.1~verzicht simulaties kantoor. 

In de volgende tabellen worden aan paar voorbeelden gegeven van resultaten van 
de simulaties voor het kantoorvertrek. Deze getallen zijn gebruikt in de figuren. 
Telkens staan in de kolommen de verschillende typen regeling, links zonder, 
rechts met zonwering. 
Alle getallen zijn percentages van de gebruik:stijd. 

Kantoor, werkplek achterin, 30 % glas 
Vereist lichtniveau 500 lux 
Aanvang werktijd 8.00 uur 
Einde werktijd 17.00 uur 

Zonder zonwering 
Hnd Sch. Cont vertr pa u- vertr 

Dim sch. ze Dim 
Zuid 81.1 49.3 33.7 58.7 35.9 62.5 
West 100 64.0 39.2 74.1 42.2 72.2 
Noord 96.1 77.9 44.6 86.0 48.7 81.1 
Oost 81.8 64.5 39.3 71.6 42.1 70.5 

Kantoor, werkplek achterin, 20 % glas 
Vereist lichtniveau 500 lux 
Aanvang werktijd 8.00 uur 
Einde werktijd 17.00 uur 

Zonder zonwering 
Hnd Sch. Cont Vertr pau- vertr 

Dim sch. ze Dim 
Zuid 94.6 56.5 39.5 67.4 42.1 72.7 
West 100 75.3 48.7 83.9 51.3 77.1 
Noord 99.8 94.9 58.0 97.4 60.5 87.5 
Oost 86.7 76.4 49.0 81.6 51.3 76.2 

Met zonwering 
Hnd Sch. Cont 

Dim 
88.9 67.1 52.5 
100 78.9 55.3 
96.1 77.9 44.6 
81.8 64.8 42.1 

Met zonwering 
Hnd Sch. Cont 

Dim 
97.0 73.3 57.9 
100 87.0 63.9 
99.8 94.9 58.0 
86.7 76.4 50.9 

vertr pau- vertr 
sch. ze Dim 
72.3 55.0 73.2 
83.8 58.0 80.8 
86.0 48.7 81.1 
69.7 45.1 70.5 

vertr pa u- vertr 
sch. ze Dim 
79.0 60.5 80.3 
90.4 65.9 83.3 
97.4 60.5 87.5 
80.4 53.7 76.3 
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Kantoor, werkplek raamzone, 30% glas 
Vereist lichtniveau 500 
Aanvang werktijd 8.00 
Einde werktijd 17.00 

Zonder zonwering Met zonwering 
Hnd Sch. Cont verte pau- verte Hnd Sch. Cont verte pa u- verte 

Dim sch. ze Dim Dim sch. ze Dim 
Globaal 43.8 15.5 9.5 21.2 10.7 28.7 
Zuid 46.3 15.1 9.5 21.0 10.7 29.4 60.4 38.0 27.3 41.2 29.1 46.1 
West 46.5 16.1 10.7 21.7 11.8 29.3 64.6 30.5 15.7 36.2 19.2 44.6 
Noord 45.8 16.7 10.9 22.1 12.0 29.5 45.8 16.7 10.9 22.1 12.0 29.5 
Oost 43.5 15.6 10.1 20.6 11.2 28.4 44.2 17.0 10.7 20.6 12.3 30.0 

Kantoor, werkplek raamzone, 20 % glas 
Vereist lichtniveau 500 
Aanvang werktijd 8.00 
Einde werktijd17.00 

Zonder zonwerin~ Met zonwerin~ 
Hnd Sch. Cont verte pa u- verte Hnd Sch. Cont verte pa u-

Dim sch. ze Dim Dim sch. ze 
Globaal 53.3 23.0 13.4 30.2 15.1 37.2 
Zuid 54.2 22.1 13.2 29.1 14.7 36.8 67.8 43.6 32.7 47.4 34.4 
West 54.2 22.7 14.2 29.3 15.6 36.2 71.0 41.0 23.8 46.2 26.4 
Noord 54.8 24.2 14.7 31.1 16.4 37.5 54.8 24.2 14.7 31.1 16.4 
Oost 52.6 22.7 13.7 29.3 15.2 36.8 54.7 26.0 15.0 30.6 17.4 
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D. Overzicht berekeningen marktomvang. 

Dl Scholen. 

TbelD1 u· h 11 k l b "k d a . Itgangspunten se oo o aa , ge rut s uren en pn)zen. 
Zone prijzen per armatuur Onderdeel 
Binnen Raam prijs Hf 50,- vsa per arma-

VSA tuur 
Gebruiks- 1300 1300 prijs inst 10,- kabels per ar-
duur (uur) HfVSA matuur 
Oude 1216 1116 prijs extra 60,- diversen per ar-
situatie tbv dim matuur 
Hand 1133 933 
DimVertr 603 370 

Tabel D2.Energie hoeveelheden. 

Energie: kWh kWh extra tbv kosten bespa-
perjaar minder verwarming_ ring fl/jaar 

Oude 642 128,46 
situatie: 

Alleen Hf 454 187,84 15,85 97,23 31,23 
Hf +dim 331 311,61 26,29 76,65 51,81 
Extra dim 123,77 10,44 20,58 

Tb 1 D3 E a e d" envou 1ge teru :rver IentiJI . 
Besparingen: brand- Inves- tvtjaar 

uren tering 
HF 188 480, 15 
HF +dim 312 960, 19 
Extra dim 124 480, 23 
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T bel D4 I 1 d . . VSA a nv oe pnJS d" ••ct per annatuur op terugver tentiJl . 
INVEST Terug 
ERING verdien 

tijden 
Prijs VSA Hf Hf+dim extra dim Hf Hf +dim extra dim 
25,- 280,- 760,- 480,- 9,0 14,7 23,3 
30,- 320,- 800,- 480,- 10,2 15,4 23,3 
35,- 360,- 840,- 480,- 11,5 16,2 23,3 
40,- 400,- 880,- 480,- 12,8 17,0 23,3 
45,- 440,- 920,- 480,- 14,1 17,8 23,3 
50,- 480,- 960,- 480,- 15,4 18,5 23,3 
55,- 520,- 1000,- 480,- 16,7 19,3 23,3 
60,- 560,- 1040,- 480,- 17,9 20,1 23,3 
65,- 600,- 1080,- 480,- 19,2 20,8 23,3 
70,- 640,- 1120,- 480,- 20,5 21,6 23,3 

Tabel 05. Als allen de meerinvestering in een diminrichting nodig is dan gelden 
d I d d. ··ct fhankelijk van de prijs: e votgen e terugver Ienti]' en a 
priis inst dim tvt 
25,- 9,7 
30,- 11,7 
35,- 13,6 
40,- 15,6 
45,- 17,5 
50,- 19,4 
55,- 21,4 
60,- 23,3 

T bel D6 I 11 . h 11 k I a . nsta atlegegevens voor een se oo o aa . 
Schoollokaal 
Gegevens Algemene 
ruimte: informatie: 
Vloer 51,84 m2 Prijs gas 0,4 perm3 
oppervlak 
Verlichting 528 Watt Prijs electr. 0,2 perkWh 
oud 
Verlichting 440 Watt Prijs HFDIM 18,52 perm2 
nieuw 
Gebruiks- 1300 Uur/jaar Prijs bij 
duur bestaande 

bouw: 
Raarnop per- 30 % vloerop- 24,69 perm2 
vlak pervlak 
Vereist 400 lux 
niveau 
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Tabel D7 Berekening vergelijking situatie zonder HF VSA met situatie alle 
annaturen HF VSA, binnenzone handregeling, raamzone dimbaar. 

Onderwijs sector: Basisonderwiijs 

een- her- toevoe- gerenoveerd anders totaal 
heid bouwd ging 

bestand 
bouwk bouwk. in st. 
+instal. 

Situatie 2000 103m2 1538 1192 262 994 2485 1882 8353 
t.o.v. 1985 bvo 
(totaal 
oppervlak) 
Bruto 103m2 921 714 157 595 1488 1127 5002 
potentieel bvo 
(oppervlak 
leslokalen) 
besparing op mln 5,5 4,3 0,9 3,6 8,9 6,8 30,1 
electriciteit kWh 
meerverbrui mlnm3 0,5 0,4 0,1 0,3 0,8 0,6 2,5 
k brandstof ae 
bruto TJ 39,9 30,9 6,8 25,8 64,4 48,8 216,5 
potentieel 
totale mln gld 0,92 0,71 0,16 0,59 1,49 1,13 5 
besparing 
investering gld/m2 18,52 18,52 18,52 24,69 18,52 24,69 

investering mln gld 17,05 13,22 2,91 14,7 27,56 27,83 103,26 
terugverdien Jaar 18,5 18,5 18,5 24,7 18,5 24,7 
tijd 
(gemiddeld) 
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Tabel D8 Als tabel D7 voor de sector Speciaal onderwijs. 

een- her- toevoe- gereno- anders totaal 
beid bouwd ~DJ?: veerd 

bestand bouwk in st. 
+in stal. bouwk. 

Situatie 2000 103m2 217 230 32 123 308 392 1302 
t.o.v. bvo 
1985(totaal 
oppervlak) 
Bruto potentieel 1Q3 m2 130 138 19 74 184 235 780 
(oppervlak bvo -·-- -- ---------

leslokalen) 
besparing op mln 0,8 0,8 0,1 0,4 1,1 1,4 4,7 
electriciteit kWh 
meerverbruik mlnm3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 
brandstof ae 
bruto potentieel TJ 56 6 0,8 3,2 8 10,2 33,7 
totale besparinJ?: mln J?:ld 0,13 0,14 0,02 0,07 0,18 0,23 0,78 
investering gld/m2 18,52 18,52 18,52 .. _24,6_9 ____ _18.52 - 24,69 

investering mln gld 2,41 2,55 0,35 1,82 3,42 5,8 16,34 
terugverdientijd jaar 18,5 18,5 18,5 24,7 18,5 24,7 
(J?:emiddeld) 
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Tabel 09. Als tabel D7 voor de sector VWO/HAVO/MAvo 

eenheid her- toevoe- gerenoveerd anders totaal 
bouwd ging 

bestand 
bouwk+ bouwk. inSL 
ins tal. 

Situatie 2000 1o3m2 966 0 253 962 2404 2050 6635 
to.v. 1985 bvo 
(totaal 
oppervlak) 
Bruto · 1o3m2 578 0 151 576 1440 1228 3973 
potentieel bvo 
(oppervlak 
leslokalen) 
besparing op mln 3,5 0 0,9 3,5 8,7 7,4 23,9 
electriciteit kWh 
meervezbruik mlnm3 0,3 0 0,1 0,3 0,7 0,6 2 
brandstof ae 
bruto TJ 25 0 6,6 24,9 62,3 53,1 172 
potentieel 
totale be- mln gld 0,58 0 0,15 0,58 1,44 1,23 3,97 
SDarinJl 
investering gld/m2 18,52 18,52 18,52 24,69 18,52 24,69 

investerinJt mln Jtld 10 71 0 2 81 14 22 26,66 30 31 84,71 
terugverdien- jaar 18,5 --- 18,5 24,7 18.5 24,7 
tijd 
(Jtemiddeld) 
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Tabel D10 Als tabel D7 voor de sector beroeps-onderwijs 

een- her- toevoe anders totaal 
beid bouwd ging gerenoveerd 

bestand bouwk in st. 
+in stal. bouwk. 

Situatie 2000 103m2 1276 0 279 1059 2647 1413 6674 
t.o.v. 1985 bvo 
(totaal 
oppervlak) 
Bruto potentieel 103m2 425 0 93 353 882 471 2225 

. (oppervlak . .. . bvo . --·--· . -··· ·· .. 
leslokalen) 
besparing op mln 2,6 0 0,6 2,1 5,3 2,8 13,4 
electriciteit kWh 
meerverbruik mlnm3 0,2 0 0 0,2 0,4 0,2 1,1 
brandstof ae 
bruto potentieel TJ 18,4 0 4 15,3 38,2 20,4 96,3 
totale besparing mln gld 0,43 0 0,09 0,35 0,88 0,47 2,22 
investering e;ld/m2 18,52 18,52 18,52 -- 24~()9 18,52 24,69 

investerine; mln gld 7,88 0,0 1,72 8,72 16,34 11,63 46,28 
terugverdientijd jaar 18,5 18,5 24,7 18,5 24,7 
(gemiddeld) 
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0.2 Kantoren 

Tabel D 11 Overzicht uitgangspunten berekening voor kantoorvertrek. 

Kantoor Zone prijzen per armatuur 
Binnen Raam prijs Hf 50,- vsa per 

armatuur 
Gebruiks- 2000 2000 prijs inst Hf 10,- kabels per 
duur (uren) armatuur 
Oude situatie 1957 1655 prijs dim 35,- diversen per 
(uren) armatuur 
Handre- 1914 1311 
geling (uren) 
Dimmen 1206 522 
Vertr. (uren) 

Tabel D12. Uitgangspunten energiegebruik en kosten kantoorvertrek. 

Energie: kWh per jaar extra tbv fl/jaar 
verw 

kosten besparing 
Oude 1033 206,66 
situatie: 
Alleen Hf 709 27,33 152,81 53,85 
Hf +dim 536 41,98 123,95 82,71 
extra dim 14,65 28,86 

Tabel D13. Eenvoudige terugverdientijden voor het kantoorvertrek. 

Besparingen: Inves- tvtjaar 
tering 

fl fl 
HF 324,- 240,- 4 
HF +dim 497,- 380,- 5 
Extradim 174- 140,- 5 
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Tabel D14. Invloed van de prijs van het HF-VSA op de terugverdientijden.Vaste 
prijs voor installatie diminrichting : fl 35,-

INVESTERING (Fl) Terug verdien tijden (jaar) 
Prijs VSA Hf Hf +dim extra dim Hf Hf +dim extra dim 
25,- 140,- 280,- 140,- 2,6 3,4 4,9 
30,- 160,- 300,- 140,- 3,0 3,6 4,9 
35,- 180,- 320,- 140,- 3,3 3,9 4,9 
40,- 200,- 340,- 140,- 3,7 4,1 4,9 
45,- 220,- 360,- 140,- 4,1 4,4 4,9 
50,- 240,- 380,- 140,- 4,5 4,6 4,9 
55,- 260,- 400,- 140,- 4,8 4,8 4,9 
60_,- 280- 420_,- 140_,- 5,2 5,1 4,9 
65,- 300,- 440,- 140,- 5,6 5,3 

. . 
4,9 

70,- 320,- 460,- 140,- 5,9 5,6 4,9 
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Tabel 015 Terugverdientijden als functie van de prijs, alleen voor de 
meerinvestering in een diminrichting. 

prijs dim (Fl) TVT (jaar) 
20,- 2,8 
25,- 3,5 
30,- 4,2 
35,- 4,9 

Tabel 016 Grondslagen berekening per m2 voor kantoorvertrek 

Algemene 
informatie: 

Vloer 19,44 m2 Prijs gas 0,4 fl per m3 
oppervlak 
VerlichtinJ.?; oud 276 Watt Prijs electr. 0,2 fl perkWh 
Verlichting 220 Watt Prijs HFDIM 19,55 fl per m2 
nieuw 
Gebruiksduur 2000 Uur/jaar Prijs bij be-

staande 
bouw 

Raamoppervlak 20 %vloer- 25,72 fl per m2 
oppervlak 

Vereist niveau 500 lux 
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Tabel D 17. Overzicht sector kleine kantoorgebouwen. Berekening vergelijkt 
situatie zonder HF VSA met situatie alle armaturen HF VSA, binnenzone 
handregeling, raamzone dimbaar. 

Kantoren in de sector: kantoren > 200 m2, EXCLUSIEF OVERHEID 

een- her- toevoe anders totaal 
beid bouwd ging gerenoveerd 

bestand bouwk in st. 
+ins tal. bouwk. 

Situatie 2000 103m2 2685 2549 777 1747 3494 1747 13000 
t.o.v. 1985 bvo 
(totaal - · ----- -

oppervlak) 
Bruto 103m2 1074 1020 311 699 1398 699 5200 
potentieel( op bvo 
pervlak 
vertrekken) 
besparing op mln 27,5 26,1 8,0 17,9 35,8 17,9 133,1 
electriciteit kWh 
meerver- mlnm3 2,3 2,2 0,7 1,5 3,0 1,5 11,2 

. bililk·-
ae 

brandstof 
bruto TJ 197,9 187,9 57,3 128,8 257,5 128,8 958,1 
potentieel 
totale mln gld 4,57 4,34 1,32 2,97 5,95 2,97 22,12 
besparing 
investering _gld/m2 19,55 19,55 19,55 25,72 19,55 25,72 

investering mln gld 21,0 19,93 6,08 17,97 27,32 1797 110,27 
terugverdien jaar 4,6 4,6 4,6 6,0 4,6 6,0 
tijd(gemid-
deld) 
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Tabel D18 Als tabel D13 voor de sector grotere kantoorgebouwen. 

Kantoren in de sector: kantoren > 200 m2 gemeenten. 

een- her- toevoe gerenoveerd anders totaal 
beid bouwd ging 

bestand bouwk in st. 
+ins tal. bouwk. 

Situatie 2000 103m2 658 650 124 280 559 226 2497 
t.o.v. 1985 bvo 
(totaal 
oppervlak) 
Bruto 103m2 263 260 50 112 224 90 999 
potentieel bvo 
(oppervlak 
vertrekken) 
besparing op mln 6,7 6,7 1,3 2,9 5,7 2,3 25,6 
electriciteit kWh 
meerver- mlnm3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,5 0,2 2,2 
bruik ae 
brandstof 
bruto TJ 48,5 47,9 9,1 20,6 41,2 16,7 184,0 
potentieel 
totale mln gld 1,12 1,11 0,21 0,48 0,95 0,38 4,25 
be~arin_g 

investering gld/m2 19,55 19,55 19,55 25,72 J9,55 25,72 

investering mln gld 5,14 5,08 0,97 2,88 4,37 2,33 20,77 
terugverdien jaar 4,6 4,6 4,6 6,0 4,6 6,0 
tijd 
(gemiddeld) 
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Tabel D15. Als tabel D13 voor de sector kantoren > 200 m2, EXCLUSIEF 
OVERHEID. 

een- her- toevoe gerenoveerd anders totaal 
beid bouwd ging 

bestand bouwk in st. 
+instal. bouwk. 

Situatie 2000 103m2 2685 2549 777 1747 3494 1747 13000 
t.o.v. bvo 
1985(totaal 
oppervlak) 
Bruto 103m2 1074 1020 311 699 1398 699 5200 
potentieel( op bvo 
pervlak - - . - --·--
vertrekken) 
besparing op mln 9,6 9,1 2,8 6,2 12,5 6,2 46 
electriciteit kWh 
meerver- mlnm3 0,8 0,8 0,2 0,5 1,1 0,5 3,9 
bruik ae 
brandstof 
bruto TJ 69,1 65,6 20,0 44,9 89,9 44,9 334,3 
potentieel 

· -totale mln gld 1,59 1,51 0,46 1,04 2,07 1,04 7,72 
besparin~ 

investering gld/m2 7,2 7,2 7,2 13,37 7,2 13,37 

investering mln gld 7,74 7,34 2,24 9,35 10,07 9,35 46,08 
terugverdien jaar 4,9 4,9 4,9 9,0 4,9 9,0 
tijd(gemid-
deld) 
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T bel D15 Al bel d13 a sta d voor e sector k antoren > 200m2 gemeenten. 
een- her- toevoe gerenoveerd anders totaal 
heid bouwd ging 

bestand bouwk in st. 
+ins tal. bouwk. 

Situatie 2000 103m2 658 650 124 280 559 226 2497 
t.o.v. 1985 bvo 
(totaal 
oppervlak) 
Bruto 103m2 263 260 50 112 224 90 999 
potentieel bvo 
(oppervlak 
vertrekken) 
besparing op mln 2,4 2,3 0,4 1,0 2,0 0,8 8,9 
electriciteit kWh 
meerverbrui mln m3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,8 
k brandstof ae 
bruto TJ 16,9 16,7 3,2 7,2 14,4 5,8 64,2 
pojentieel 
totale mln gld 0,39 0,39 0,07 0,17 0,33 0,13 1,48 
besparing 
investering gld/m2 7,2 7,2 7,2 13,37 7,2 13,37 

investering mln gld 1,9 1,87 0,36 1,5 1,61 1,21 8,44 
terugverdien jaar 4,9 4,9 4,9 9,0 4,9 9,0 
tijd 
(gemiddeld) 


