Duurzamer in 1 dag

LEDLAMPEN EN
SENSOREN

LICHTEND
VOORBEELD

Vervang je lampen door ledlampen, gebruik sensoren en bespaar
op je factuur!

WAT KOST EEN LEDLAMP?
•

•

Een LED lamp van 12 Watt geeft net
zoveel licht als een gloeilamp van
75 Watt en kost ongeveer 5 euro.
Een bewegingsmelder in plaats van een
gewone schakelaar koop je al vanaf
25 euro.

WAT LEVERT HET OP?
•

•

Bij 550 branduren per jaar bespaar je
met een LED lamp 5,60 euro ten opzichte van een gloeilamp.
Het licht vergeten uit te doen kan al
snel enkele euro’s kosten. Vooral in
gangen, garage of in het toilet gebeurt
dit wel eens. Met een bewegingsmelder
kun je tot 30% energie besparen.

MEER INFO?
ENERGIEHUIS WARMERWONEN
Kennedypark 10 I 8500 Kortrijk
www.warmerwonen.be
E energiehuis@warmerwonen.be
T 056 24 16 19

WAAR MOET IK BEGINNEN?
Vervang als eerste de lampen die vaak aan zijn en veel licht
geven. Daar is het meeste energie te besparen. Als je de
meest gebruikte gloei- en halogeenlampen in de woonkamer en de keuken vervangt door LED, bespaar je zo’n
30 euro per jaar op je energiekosten. Vervang je ook de
overige door zuinige lampen, dan komt daar nog eens 15
euro bij.

ZIJN ZUINIGE LEDLAMPEN NIET DUUR?
LED lampen zijn in aanschaf duurder dan een gloeilamp of
spaarlamp. Maar als je het stroomverbruik en de
levensduur meetelt, ben je in veel gevallen toch goedkoper
af met LED. Zo gaan LED lampen vaak 15.000 branduren
mee, terwijl een gloeilamp het al begeeft na 1.000 branduren en een spaarlamp na 10.000 branduren. Je moet dus
eigenlijk de aanschafkosten van één LED lamp vergelijken
met die van 15 gloeilampen. Je bespaart verder maar liefst
80% op de elektriciteitskosten, omdat de LED lamp veel
minder elektriciteit gebruikt dan een gloeilamp.

WEGGOOIEN VAN GLOEILAMPEN IS TOCH ZONDE?
Het is geen verspilling om een nog werkende gloeilamp te
vervangen door een zuinige ledlamp. De gloeilamp
verbruikt veel stroom en zorgt daarom juist voor onnodige
milieubelasting. De extra milieubelasting die ontstaat doordat je de gloeilamp weggooit en er een nieuwe LED lamp
moet worden gemaakt, is laag vergeleken met de milieuwinst door de grote energiebesparing met LED lampen.
HOE ZIT DAT BIJ SPAARLAMPEN?
Spaarlampen zijn bijna net zo zuinig als LED lampen.
Het is daarom niet nodig om een nog goed werkende
spaar¬lamp te vervangen. Spaarlampen hebben ten opzichte van LED wel een aantal nadelen. Zo duurt het even
voordat de spaarlamp voluit licht geeft. Ook gaat een
spaarlamp eerder stuk bij veelvuldig gebruiken. Tenslotte
moet deze met zorg worden opgeruimd door het kwik in
de lamp.
HOE KIES IK DE JUISTE LEDVERLICHTING?
De lichtsterkte van gloeilampen werd klassiek uitgedrukt
door hun verbruik: in Watt. Correcter is om te spreken over
het aantal Lumen. Lumen is de maat voor hoeveelheid
lichtopbrengst.

LED verbruiken minder Watt voor evenveel lichtopbrengst.
Meestal vind je op de verpakking van LED nog de vergelijking met de klassieke gloeilamp.
Voor zo goed als alle lampen bestaan er betaalbare
alternatieven met LED. Soms is het nodig om naast de
lamp ook nog de dimmer te vervangen.
HOE KAN IK VERDER BESPAREN OP VERLICHTING?
Maak optimaal gebruik van daglicht in je huis. Hou je
ramen vrij en laat het licht niet tegenhouden door gordijnen of planten. Gebruik lichte heldere kleuren op de muur
of de vloer. In sommige huizen kan een lichtkoepel of dakkapel uitkomst bieden om meer daglicht binnen te laten.
De zuinigste lamp is een lamp die niet brandt. Dus doe
lampen uit als je de ruimte verlaat, vooral in de gang, de
garage of in het toilet. Het zijn ruimtes die je niet vaak en
niet langdurig gebruikt. Het is bijgevolg ook niet nodig dat
het licht er lang blijft branden.
PLAATS BEWEGINGSMELDERS
Het branden en doven van de verlichting kun je automatiseren met een bewegingsmelder. Naast besparen op
energie verhoog je ook je comfort en draagt het bij aan je
inbraakbeveiliging.
Er bestaan verschillende varianten, zowel voor opbouw als
inbouw, en er bestaan verschillende prijzen. Met een bewegingsmelder kun je tot 30% energie besparen, ondanks
het feit dat de melder zelf ook een kleine hoeveelheid
elektriciteit verbruikt voor zijn werking.

Een tip: plaats geen detectoren in ruimtes waar je lang stil
zit of ver van de bewegingsmelder verwijderd bent. Je zou
wel eens in het donker kunnen komen te zitten.

GEBRUIK LICHTSENSOREN
De specialisten hebben het in hun vakjargon over daglichtmeting. Eigenlijk komt het er op neer dat een sensor de
hoeveelheid licht in een ruimte meet. Afhankelijk van de
gewenste hoeveelheid licht stuurt deze sensor de verlichting aan. De verlichting zal dus op een bepaald percentage
van zijn vermogen branden (gedimd) om tot de gewenste
lichtintensiteit te komen. Wanneer het donker is, zal de
verlichting op volle vermogen branden. Met zo’n daglichtsturing bespaar je doordat de verlichting overdag niet altijd
op volle vermogen brandt. Deze toepassing is vooral zinvol
in (thuis)kantoren, keukens of leefruimtes.
Er bestaan ook lampen met een ingebouwde lichtsensor.
Ze schakelen automatisch aan wanneer het donker(der)
wordt en doven wanneer het opnieuw licht wordt.

GEBRUIK EEN TIJDKLOK
Extra verlichting zoals in tijden van kerstmis, aquariumverlichting of sfeerverlichting zijn ideaal om te combineren
met een timer. Er bestaan lichtsnoeren met een geïntegreerde timer, maar je kan ze ook gewoon aansluiten op
een stopcontact met een tijdschakelaar.
Een lamp van 20 Watt die 1 uur per dag minder brandt,
bespaart jaarlijks 7,3 kWh. Een gemakkelijk verdiende
cheeseburger!
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“Sinds we een
bewegingsmelder hebben in het
toilet, hoeven we niet meer te roepen op onze kinderen dat ze het licht
zijn vergeten uit te doen. Anderzijds
vergeten ze het nu op een ander nog
meer... Uiteraard vervingen we ook de
bestaande verlichting door LED.”

- Hans,
projectverantwoordelijke
Kamp C
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