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Dossier Info Verlichting
Verlichting is ongeveer 15% van het totale EL verbruik van een huishouden. Als men ook de verwarming van de woning en het 
gebruik van de auto in rekening brengt, is het aandeel van de verlichting slechts 4%.
Licht wordt aangeduidt van warm 2500 tot koud licht 6000 °Kelvin (RGB*)) en de kwaliteit SCDM* van best n°1 naar n°7

EXCLUSIEVE OLED EN ART LED-VERLICHTING 
Deze  biedt professionals de mogelijkheid om licht terug te brengen in het hart van de ruimte, om het veld 
van poëzie en de identiteit van een project te betreden.  Hoewel men zich meestal informeert in een product- 
catalogus, is Blackbody® een directory met oplossingen ..

Bent u op zoek naar gepaste decoratieve architecturale of technische verlichting?
Ons verlichtingsteam helpt u graag verder met het uitwerken van lichtstudies, gaande van een residentieel tot groot industrieel 
project. Samen wordt er gezocht naar een totaaloplossing en maken we een keuze uit een uitgebreid gamma verlichtingsmer-
ken. Maar Lightlab gaat nog verder: wij analyseren wat u kunt besparen met energiezuinige verlichting.

Het energieverbruik van de verlichting  
De Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) wordt beschreven in de norm NBN EN 15193-1:2017. Deze 
indicator wordt gebruikt bij de inschatting of evaluatie van de energieprestatie van verlichtingssystemen in 
kantoren, scholen en andere profesionele gebouwen. Lighting Energy Numeric Indicator (LENI)
Dit is van  een zeer grote invloed op het Epeil in  deze gebouwen.

Kijken om te zien wat kleur in licht betekent, kan delicaat zijn en verwarrend met LED-verlichting
omdat de keuzes nu zo divers geworden zijn ! Hoewel er nu veel informatie beschikbaar is en alles vastgelegd is in normen, 
kan het moeilijk zijn,  als je probeert uit te zoeken wat het juiste licht voor u is. Het is even belangrijk bij het overwegen van de 
kleur van het licht in uw woning dat u uniformiteit krijgt over de verschillende verlichtingsarmaturen. 
Met LED kan warmwit, alles dekken van 2500K tot 3200K, maar de veel gelere toon 2500 K zorgt ervoor dat de kamer goud 
aanvoelt.  Maar wanneer u uw lichten selecteert, zorgt dan, dat ze allemaal   dezelfde kleurtemperatuur zijn. voor een warme 
welkom thuis. Er komen nu veel lichten op de markt die “warm dimmen” wat betekent dat ze zich precies als halogeenlicht 
gedragen - 3000K bij volledige helderheid en tot 2500K als ze dimmen, wat een interessante manier is om traditionele lichtef-
fecten te repliceren.

De kwaliteit van de kleur wordt uitgedrukt in een SDCM (Standard Deviation Colour Matching) 
meest gebruikelijk een nr van 4 > 7 en vertelt U hoe consistent de kleur is.  Die waarde bepaald hoe nauwkeurig de kleurtem-
peratuur is, en wordt aangegeven met de MacAdam ellipsen volgens de norm CIE1964. Bij led verlichting is het vaak een hele 
opgave om een constante lichtkleur te produceren, en kleurverschillen dienen beperkt te blijven en  inzichtelijk gemaakt te 
worden. Wit licht bestaat uit rood (R), groen (G) en blauw (B) en wordt genoteerd in percentages. Bijvoorbeeld: 30% groen, 
50% rood en 20% blauw. De som van deze percentages zal altijd 100% zijn, maar de aanwezigheid van een bepaalde kleur kan 
variëren en dus een bepaalde kleur opleveren.
Indien er twee van de drie kleuren slechts gemeten wordt, kunnen we altijd de derde kleur zelf aanvullen omdat de som altijd 
100% is, en worden daarom kleuren altijd met 2 getallen gespecificeerd en kleurcoördinaten genoemd.
Dit wordt dan ook gedaan voor lichtkleuren, die nooit helemaal wit zijn, maar warm-neutraal, of koelwit zijn. Waarneembare 
kleurverschillen is de maat voor afwijkingen in lichtkleur en SDCM genoemd en ook soms MacAdams ellips.

Meer info bij “One stop information” jp.bohez@hocotec.be (vraag onze diverse ref en testimonials)

Blackbody ® OLED, is not just lightiing. It’s Light Couture

Originele 1889 auditorium theater Edison armatuurLED licht in uw woning dat uniformiteit brengt LED verlichting en kleurtemperatuurMacAdam ellipsen

Pieter Paul Gilson ontwerp ART LED en 3D, indivueel geprint voor klant
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