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Eigenschappen LED verlichting 
Toepassing LED’s in carrosseriebouw of scheepvaart 
Doordat LED’s ongevoelig zijn voor schokken of trillingen, zijn LED armaturen zeer geschikt voor toepassing in de 
carrosseriebouw of de scheepvaart. LED armaturen hebben kleinere afmetingen dan TL - of PL - armaturen, waardoor 
laadruimte of stahoogte kan worden gewonnen. Daarnaast wordt er bij LED’s geen gebruik gemaakt van glas, waardoor 
er minder risico is op breuk zoals bij TL - of PL - lampen. Een ander belangrijk voordeel van de LED armaturen van Dutch Electro 
is het feit dat bij toepassing van zogenaamde 10-30 VDC multi-volt uitvoeringen hetzelfde armatuur toegepast kan worden bij 
zowel 12 als 24 VDC en er geen aparte versies meer nodig zijn zoals bij TL - of PL - armaturen. 
 
 
Lichtkleur 
Dutch Electro levert LED verlichting in diverse lichtkleuren waarbij wit licht in drie 
varianten mogelijk is: 

 ‘warm white’ (kleurtemperatuur ± 3000K, bandbreedte  2900 - 3100K) 

 ‘natural white’ (kleurtemperatuur ± 4000K, bandbreedte  4000 - 4200K) 

 ‘cool white’  (kleurtemperatuur ± 6000K, bandbreedte  6000 - 6500K). 
 
De kleur ’warm white’ komt overeen met halogeen of gloeilampen licht. De kleur 
‘natural white’ is vergelijkbaar met de standaard fluorescentiekleur 840, waarmee 
de TL - of PL - armaturen van Dutch Electro geleverd worden. ‘Cool white’ is een 
relatief koude (blauwe) lichtkleur, vergelijkbaar met Xenon licht. Hiernaast zijn de 
drie witte LED lichtkleuren weergegeven.  
 
Naast LED’s met wit licht zijn er ook rode, groene of blauwe LED’s leverbaar.  
 
 
Kleurweergave 
Naast de lichtkleur is ook de kleurweergave (CRI of Ra-waarde) van LED’s een belangrijke eigenschap om rekening mee te 
houden. De kleurweergave van lichtbronnen is een maatstaf voor de kwaliteit waarmee kleuren worden weergegeven. 
Een gloeilamp heeft een perfecte kleurweergave van bijna 100%, terwijl een TL - buis kleur 33 een relatief slechte 
kleurweergave heeft van 60%. De LED’s van Dutch Electro hebben een kleurweergave vergelijkbaar met de TL - of PL - lampen 
uit de 800 serie van Philips (Ra-waarde minimaal 80%). 
 
 
Levensduur 
De levensduur van LED verlichting is zeer hoog en bedraagt minimaal 50.000 uur. Deze levensduur is 5 tot 10 maal langer 
dan van TL - of PL - lampen. De levensduur van LED’s wordt meestal opgegeven bij een Lumen behoudwaarde van 70% 
(‘Lumen Maintenance’ of L70 waarde). Deze waarde betreft het aantal uren dat de LED kan branden totdat hij 30% van zijn 
oorspronkelijke lichtopbrengst heeft verloren. De levensduur van minimaal 50.000 uur kan bij LED armaturen van Dutch Electro 
uitsluitend gegarandeerd worden, door de LED’s te monteren in een aluminium behuizing van Dutch Electro. In deze behuizingen 
kunnen de LED’s hun warmte via het aluminium afvoeren, waardoor de warmtehuishouding optimaal is. 
 
 
LED armaturen op 230 VAC 
LED armaturen van Dutch Electro zijn standaard geschikt voor 12 of 24 VDC en kunnen direct op de accu aangesloten worden. 
Door toepassing van een speciale LED driver of omvormer kunnen de LED armaturen van Dutch Electro ook bij 230 VAC spanning 
gebruikt worden. Voor LED spots is eveneens een dimbare driver beschikbaar waarmee de spots gedimd kunnen worden van 
0-100%. 
 
 
Omgevingstemperatuur LED armaturen 
Het omgevingstemperatuurbereik voor de LED armaturen ligt tussen -40 °C en +50 °C. Indien de omgevingstemperatuur hoger 
wordt dan +50 °C, wordt de stroom van de LED’s en daardoor ook de lichtopbrengst automatisch gereduceerd om zo de LED  
modules niet te beschadigen. Zodra de omgevingstemperatuur weer binnen het bereik komt van -40 °C en +50 °C zullen de  
armaturen automatisch op volle sterkte gaan branden. 
 
 

warm white natural white cool white 
(± 3000K) (± 4000K) (± 6000K) 
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Lichtopbrengst  
De Lumen/Watt verhouding van een standaard gloeilamp bedraagt ongeveer 10 Lumen per Watt. Het grootste deel van het  
energieverbruik wordt omgezet in warmte! Slechts 5% wordt omgezet in licht. 
 
TL - en PL - lampen genereren relatief veel minder warmte. De Lumen/Watt verhouding van een PLS lamp 11 Watt bedraagt bij 
kamertemperatuur 80 Lumen per Watt. 
Bij power LED’s is de lichtopbrengst nog hoger; tot 40% van de opgenomen energie wordt omgezet in licht. De Dutch Electro 
power LED’s hebben een Lumen/Watt verhouding van 100 à 120 Lumen per Watt. Dit betekent dat deze 
LED’s nóg efficiënter zijn dan PLS of PLL compact lampen. 
 
 

Voedingsspanning LED verlichting 
Acculaders 
Verlichting van Dutch Electro dient te worden aangesloten op gelijkspanning (12 of 24 VDC). Deze dient te worden geleverd door 
een accu of een gelijkspanningsomvormer. Vaak treden er problemen op als bij afgekoppelde accu, voeding plaatsvindt middels 
een “normale” acculader. Acculaders kunnen piekspanningen veroorzaken en daardoor de elektronica beschadigen. Bij gebruik van 
een acculader dient deze altijd via de accu te worden aangesloten, en nooit direct op de verlichting. De accu werkt als een  
condensator en vlakt piekspanningen af. 
 
 
Piekspanning 
Alle LED verlichting dient rechtstreeks via een eigen voedingskabel op de accu te worden aangesloten. Op deze voedingskabel mag 
geen andere “gebruiker” zijn aangesloten, om piekspanningen (inductiespanning) te voorkomen. Piekspanningen zijn schadelijk 
voor de elektronica en verlagen de levensduur van de LED verlichtingsarmaturen. Circuits van verlichting en andere gebruikers zoals 
laadkleppen dienen daarom altijd te worden gescheiden. 
 
 
Onderspanning 
LED verlichting van Dutch Electro werkt ook bij onderspanningen. Bij 12 VDC accu’s mag de spanning zakken tot maximaal 10 VDC 
en bij 24 VDC accu’s mag de spanning zakken tot circa 22 VDC zonder problemen voor de LED’s. 
Onderspanning komt onder andere voor bij: 

 slechte of defecte accu’s en/of dynamo’s; 

 voertuigen zoals marktwagens waarmee weinig kilometers gemaakt worden en waarbij de verlichting lang moet branden 
zonder dat de accu voldoende kan bijladen; 

 elektrische installaties met te dunne voedingskabels (zie berekening van spanningsverlies in een kabel op de volgende pagina). 
 
 
Laadspanning 
Laadspanning wordt in voertuigen geleverd door de dynamo tijdens het laden van de accu en zijn geen probleem voor 
Dutch Electro LED verlichting die is aangesloten op de accu. Bij 12 VDC accu’s is een laadspanning van circa 14 VDC 
gebruikelijk en bij 24 VDC accu’s bedraagt de laadspanning circa 28 VDC.  
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Berekening spanningsverlies bekabeling 

Spanningsverlies kan veroorzaakt worden door te dunne bekabeling. Bij een groot spanningsverlies werken de armaturen  
op onderspanning. 
 
Het spanningsverlies mag maximaal 5% zijn. 
 
Er is een manier om het spanningsverlies in een koperen kabel te berekenen: 
 
2 x afstand tussen accu en armaturen (in meters) x factor 0,0175 
 x ampèrage (totaal van alle armaturen) = spanningsverlies 
   kabeldoorsnede in mm2 
 
In een 12 VDC installatie mag het spanningsverlies 5% van 12 VDC = 0,6 VDC zijn en bij een 24 VDC installatie mag het  
spanningsverlies 5% van 24 VDC = 1,2 VDC zijn. 
 
Voorbeeld: vrachtwagen met 10 armaturen elk à 1,5 ampère, afstand tot accu 15 meter, kabel 2,5 mm2  

 heeft een spanningsverlies van: 
 
 2 x 15 x 0,0175 
 x (10 x 1,5) = 3,15 VDC. 
 2,5 
 
In dit voorbeeld moet een dikkere voedingskabel of meer voedingskabels worden gebruikt, omdat het spanningsverlies niet meer 
mag bedragen dan 5%. 

 
 
Reiniging polycarbonaat kappen LED verlichting 
LED verlichtingsarmaturen van Dutch Electro worden over het algemeen geleverd met polycarbonaat afdekkappen. Polycarbonaat 
kappen moeten als volgt worden schoongemaakt: 

• Afstoffen 
 Gebruik een zachte vochtige doek. Droge of ruwe doeken kunnen krassen veroorzaken en zorgen voor een statische lading op de 

polycarbonaat kappen. 

• Nat reinigen 
 Reinig de polycarbonaat kappen met milde zeep en lauwwarm water. Gebruik een schone, zachte doek en pas lichte druk toe 

tijdens het poetsen. Afspoelen met schoon water en drogen met een vochtige doek middels deppen. 

• Niet gebruiken 
 Ramenreinigers, keukenreinigers of vloeistoffen zoals aceton, wasbenzine, alcohol, oliën, thinner, carbon tetrachloride 

of andere substanties zijn niet geschikt voor polycarbonaat kappen. 
 Deze kunnen krassen veroorzaken en/of het materiaal aantasten waardoor er haarscheurtjes in het materiaal 

kunnen ontstaan. 
 
 

Ompolingsbeveiliging 

Alle Dutch Electro LED modules zijn beveiligd tegen ompoling. Dus mocht het verlichtingsarmatuur verkeerd om op de plus- en 
minbekabeling worden aangesloten, dan zal het verlichtingsarmatuur niet functioneren, maar gaat het vanwege de ingebouwde 
beveiliging niet kapot. Zodra de plus– en minbekabeling correct is aangesloten, zal het verlichtingsarmatuur conform specificaties 
functioneren. 
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