
PROGRAMMA VAN EISEN
LED PRODUCT - SERVICE – SYSTEEM

Keuze voor kwaliteit van product en service

versie 14 april 2015





3IGOV INNOVATIEPLATFORM 

INSTAP PVE

INLEIDING

KWALITEITSTOETS

NA-METING 16000h

GARANTIES EN VOORWAARDEN

KOSTEN

1

2

3

4

5

1.1   Doel 

1.2   Randvoorwaarden

2.1   Doel en selectieproces

2.2   Datasheet

2.3   Technisch PvE

2.4   Functioneel PvE: 

3.1   Basistest en Na-meting  

3.2   Doel 

3.2   Conclusies en vervolg   

4.1   Algemene voorwaarden 

4.2   Specifieke voorwaarden

4.3   Aanvullende bepalingen

5.1   Lichtsysteem 

5.2   Metingen

5.3   Nameting

5.4   Garanties en kosten

BIJLAGEN

A    Instap PvE

B    Datasheet

C    Technisch PvE

D   Funtioneel PvE

E   Basistoets en Na-meting

Index



4 Product Service Systeem led armaturen



5IGOV INNOVATIEPLATFORM 

INLEIDING

Een gemeente wordt op verschillende manieren ontzorgd ten aanzien van openbare verlichting: 
•	 De juiste dienstverlening van de aannemer die aansluit op de beheerorganisatie
•	 De juiste service van de fabrikant op het niveau van transparantie, productkwaliteit, prijs, levertijd en 

aftersales
•	 Een flexibele schil van onafhankelijke adviseurs met de juiste kennis om de beheerders aan te vullen 

waar nodig

In dit document omschrijven we de gewenste service van de fabrikant voor het leveren en servicen van 
led-verlichtingsarmaturen. Hiertoe brengen we het totale Product Service Systeem in beeld, een circulair 
systeem met de acties en verantwoordelijkheden voor ontwerp, fabrikage, distributie en aftersales. Op 
basis van dit beeld kan een gemeente keuzes maken HOE ze wil samen werken met fabrikanten, en WELKE 
fabrikanten dan aan deze gewenste werkwijze voldoen. 

BEOORDELINGSPROCES

De gemeente beoordeeld de kwaliteit en maakt een keuze op de volgende wijze:
1. Een armatuur wordt getoetst aan de vorm/esthetische uitgangspunten. zoals omschreven in de 

'algemene PvE / beleid openbare verlichting' van de gemeente;
2. Leverancier en diens service worden getoetst volgens het instap-PvE en levert voorgenoemde 

gegevens aan (Bijlagen A, B en C) 
3. De leverancier levert een .ldt file aan waarna een armatuur wordt getoetst aan de ROVL in een 

bijpassend standaard profiel (aantal standaardprofielen en typen kan verschillen per gemeente). 
4. De leverancier maakt i.o.m. de gemeente een definitieve prijs 
5. De TCO wordt berekent over 1 km lengte voor een type profiel
6. Een armatuur wordt beoordeeld op energieprestratie en prijs en wordt dan vergeleken met andere 

armaturen. Bij de vergelijking wordt ook gekeken naar overige plus en min punten: is de prijs/
energieprestatie gunstig, 

7. Het armatuur wordt aan de basis-test onderworpen (Bijlage E) de leverancier stelt hiertoe een 
armatuur te beschikking.

8.  De leverancier gaat akkoord met de garantievoorwaarden en contractvoorwaarden van de gemeente.
9. Een keuze wordt gemaakt per project of voor minimaal 2 jaar, waarbij we het voorbehoud maken dat 

wanneer ...toelichting

ONDERTEKENING VAN DIT LED-PVE

De fabrikant/leverancier tekent dit instap-PvE alvorens de opdrachtgever verder gaat met de 
kwaliteitstoets. van het armatuur. 

De fabrikant tekent een jaarcontract voor aanschaf van de armaturen, waarin ze 
akkoord gaat met het toTaalpakket van de garantie-eisen ten behoeve van led-
lichtsystemen;

Ondertekeningn garantie overeenkomst jaarcontract:

nader uit te werken....

Inleiding
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INSTAP PVE
Kwaliteit van product en Service van de fabrikant

KWALITEITSTOETS
Techisch Programma van Eisen voor  componenten en lichtsysteem

Functioneel Programma van Eisen per toepassingsgebied

NA-METING 16000h

Check van (behoud van kwaliteit gedurende de) levensduur van het lichtsysteem

GARANTIEOVEREENKOMST
Benoemen en verdelen van de risico's

KOSTEN
WIE betaald WAT en WANNEER

De stappen en bijbehorende afspraken met fabrikant en leverancier:  Van de leverancier wordt verwacht 
dat hij zich aan deze afspraken conformeert door een  exemplaar van dit document te tekenen. 

PARTNER IN DE GEHELE LEVENSCYCLUS VAN EEN LICHTSYSTEEM:

1

3

2
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PRODUCT SERVICE SYSTEEM VOOR LED-ARMATUREN

De  gemeente wil  zo min mogelijk defecte armaturen, en als er een defect zich voor doet moet deze zo snel 
mogelijke en zonder gedoe en discussie worden opgelost. Hiertoe zijn de volgende vragen van belang:
•	 Wat zijn de risico's dat dit gebeurt? Hoe beperken we de risico's?
•	 Wie lost het probleem op? 1. Binnen garantietermijn, 2. Buiten garantietermijn
•	 Wie betaald? 

•	 Wat is de oorzaak van het probleem?
•	 Wie is de schuldige van het probleem?

Een gemeente werkt hiertoe graag samen met een betrouwbare, flexibele fabrikant die achter de kwaliteit 
van zijn geleverde producten staat. en die snel mee kan denken met de benodigde oplossing. Hoe vind je zo'n 
partner? Door de juiste vragen te stellen krijg je de producten en de service die je wenst. In dit document 
formuleren we deze vragen. 

1. Transparante, flexibele en bekwame partner: 
Verwachtingen mbt kennis en informatie van product en service

2. Aanschaf & implementatie  
Kwaliteitstoets tbv betaalbare kwaliteit 

3. Beheer & aftersales   
Garantievoorwaarden voor uitval, nameting en continuïteit

In dit document wordt omschreven wat een gemeente verwacht van het Product-Service-Systeem van een 
fabrikant van led-armaturen, zodat de gewenste kwaliteit armaturen en service wordt geleverd voor de 
lange termijn. Deze verwachting is vertaald naar een aantal stappen en bijbehorende afspraken met fabrikant 
en leverancier:  Van de fabrikant wordt verwacht dat hij zich aan deze afspraken conformeert door een  
exemplaar van dit document te tekenen. 

Inleiding
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1. Instap PvE

1.1   DOEL VAN HET INSTAP PVE:

Met het instap-pve wil de opdrachtgever de fabrikant toetsen ten aanzien van  
• TRANSPARANTIE, 
• FLEXIBILITEIT en 
• BETROUWBAARHEID;

1.2   INSTAP PVE

Het instap PvE wordt gebruikt als een intentieverklaring om te komen tot een professionele 
samenwerking bij de aanschaf en impelementatie van led-armaturen. Zie bijlage A. 

De fabrikant/leverancier tekent dit instap-PvE alvorens de opdrachtgever verder gaat met de 
kwaliteitstoets. 
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Kwaliteitstoets

Product Service Systeem led armaturen

2.1    DOEL VAN DE KWALITEITSTOETS

De kwaliteitstoets formuleert de eisen bij AANSCHAF & AFTERSALES.
De fabrikant staat achter de kwaliteit van zijn producten, en conformeert zich daarom aan de gevraagde 
kwaliteitscriteria en levert de onderbouwende data aan:
1. Een Datasheet (Bijlage B)
2. Een meetrapport met de specificaties volgens het Technisch PvE (Bijlage C)
3. Onderbouwing van eisen uit het Functionele PvE (BIjlage D)

2.2    DATASHEET   

De fabrikant controleert elk armatuur voor levering op juiste werking, correcte assemblage en 
beschadigingen. Een bewijs van de eindkeuring dient in de armatuur aangebracht te zijn.

Ieder armatuur is gecodeerd en heeft een datasheet en meetrapport die gekoppeld aan deze code. Bij de 
nameting is het dan mogelijk om de performance te vergelijken met de daadwerkelijke waarden uit de 
datasheet van het betreffende armatuur.

Bij twijfel zal de gemeente een eigen nameting doen bij een test-laboratorium. (zie Bijlage E: basistest)

•	 Het led armatuur dient te voldoen aan NEN-EN-IEC 60598-1 en NEN-EN-IEC 60598-2-3
•	 Bij aanschaf moet de leverancier een DATASHEET aanleveren welke is onderbouwd door een 

meetrapport. (zie Bijlage B)

2.3     TECHNISCH PVE EN MEETRAPPORT

Een fabrikant assembleert de benodigde onderdelen tot een verlichtingsarmatuur.  Van de verschillende 
onderdelen zijn rapporten beschikbaar om de veiligheid en levensduur te controleren. Tevens kan de 
fabrikant/leverancier aantonen middels meetrapporten dat het gehele lichtsysteem aan de geldende nationale 
en internationale normen voldoet. (zie bijlage C)

Meetrapporten van (onderdelen van) het systeem voldoen wanneer één van onderstaande beweringen geldt:
•	 gedaan zijn door een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025
•	 zelf gemeten zijn onder TMP,  WMT of SMT
•	 Met een Dekra led performance merk
•	 Op basis van uitgebreide steekproef van geinstalleerde systemen
•	 Alle metingen dienen bij 25º±1 º uitgevoerd te worden.  
•	
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2. Kwaliteitstoets

2.4    FUNCTIONEEL PVE

De verlichtingssystemen zijn onder te verdelen in 4 categorien:. Waar en hoeveel deze in de gemeente 
voorkomen in omschreven in de 'Visie en huisstijl openbare verlichting' van de gemeente.

Categorie A
Basis openbare verlichting voor verkeerswegen, woonwijken en fietspaden. 
Een technisch armatuur welke in hoofdzaak gericht op efficiëntie, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. 

Het lichtsysteem bestaat uit een betaalbare, duurzame kwaliteit van lichtsysteem, componenten en behuizing

Categorie B: 
Openbare verlichting voor projecten en/of sfeergebieden
Armaturen met een specifieke vormgevingskwaliteit, welke aansluit bij de randvoorwaarden van een 
bijzondere functie, locatie of stadsdeel.  Voorbeelden zijn parken, (historische) binnensteden, singels, 
boulevards, specifieke bouwstijlen enzovoort. 

Een armatuur met een specifieke vormgevingskwaliteit komt uit een andere categorie:
• Een technisch armatuur wordt geoptimaliseerd naar technische kwaliteiten en in de communicatie ligt 

primair de aandacht op zo hoog mogelijke waarden van de technische duurzaamheid. 
• Een armatuur welke is geoptimaliseerd naar vormgeving zal de focus in de communicatie leggen op het 

design-aspect.  De communicatie over de technische aspecten is behoudender

Categorie C: 
Geintegreerde lichtsystemen, zoals verlichting in brugleuning, luifels, grondinbouw, steigers, abri's enz. 
Er wordt met een fabrikant gewerkt die een maatwerk armatuur samenstelt en bemonstert op basis van de 
specifieke eisten van de gemeente. Op basis van referenties kan deze fabrikant zijn ervaring met maatwerk 
producten aantonen.  

Categorie D: 
Rijkswegen buiten de bebouwde kom

Op basis van de technische eisen voor de standaard aramaturen is de relatie gelegd met de eisen voor de 
verschillende categorien die verder voorkomen in de gemeente. (zie bijlage D)
De kwaliteitseisen zijn volgens deze categorien worden benoemd op de volgende onderdelen:
1. PRODUCTTECHNIEK: Duurzaamheid Lichtsysteem tbv beheer en onderhoud
2. NACHTBEELD: Lichttechnische kwaliteit (ROVL)
3. DAGBEELD:: vormgeving lichtsysteem

Producttechniek Nachtbeeld Dagbeeld
CATEGORIE A
Basisverlichting

CATEGORIE B
Bijzondere verlichting

CATEGORIE C
Maatwerk lichtoplossing

CATEGORIE D
Rijkswegen, BuBeKo

Accent op gebruikswaarde

Accent op belevingswaarde

Toepassing van categorien voor de kwaliteitsbeoordeling van openbare verlichtingsarmaturen
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Na-meting 16000h

Product Service Systeem led armaturen
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3. Na-meting 16000h

3.1   BASIS-TEST EN NAMETING

Voor aanschaf van een serie armaturen kan de gemeente steekproefsgewijs een 'basis-test' uitvoeren om de 
kwaliteit van het lichtsysteem te toetsen op een aantal kernwaarden. (zie bijlage D)

3.2   DOEL VAN DE NAMETING

Na 10% van de levensduur met een maximum van 16000 uur wordt een steekproef gedaan van 1 op 50 met 
een minimum van 2 armaturen., maximaal van 10.

Indien de resultaten van een test op een armatuur niet voldoet aan de eisen conform dit document, dan  
worden alle armaturen behorende tot het project als defect beschouwd en afgekeurd. De fabrikant dient 
vervolgens de situatie te herstellen waarbij alle kosten voor zowel arbeid als materiaal voor rekening zijn van 
de fabrikant van het armatuur.

De meting wordt uitgevoerd door een onpartijdig laboratorium. De specificaties waar bij de nameting 
naar wordt gekeken is weergegeven in bijlage D. De waarden uit de nameting worden vergeleken met de 
opgegeven waarden in de datasheet van de fabrikant. 

3.3   CONCLUSIES EN VERVOLG

Wanneer blijkt dat er producten niet voldoen aan de verwachting wordt dit teruggekoppeld aan de fabrikant. 
De fabrikant komt met een verklaring en mogelijk een eigen meting ter verificatie van de meetwaarden 
(contra-expertise) . Indien er discussie is over de uitkomsten wordt in overeenstemming met beide partijen 
een 3e meting gedaan door een onafhankelijk, gecertificeerd laboratorium volgens ISO-17025.

Bij bevestiging van de negatieve uitkomsten komt de fabrikant met een oplossing en blijft betrokken totdat 
de oplossing is gerealiseerd. Hiertoe heeft de leverancier een vaste contactpersoon en aanspreekpunt voor 
alle (technische) kwaliteitsaspecten over het armatuur.
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Garanties & voorwaarden

Product Service Systeem led armaturen

4.1   ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN 

Naast de algemene voorwaarden van de gemeente zijn specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van 
garanties voor de led-armaturen welke een gemeente verwacht van de leveranciers. 
Met het meeleveren van de eigen voorwaarden van de gemeenten vervallen automatisch de eigen 
voorwaarden van de leverancier. 

Algemene voorwaarden van de gemeente zijn te vinden op: http://www........ 

4.2   SPECIFIEKE GARANTIEVOORWAARDEN LED-LICHTSYSTEEM

Uitval
Uitval wordt gedefinieerd als het dalen van de lichtstroom onder de Lx waarde, zoals gedefinieerd in de LxFy 
specificatie, voor het bereiken van de gegeven levensduur. 

De leverancier garandeert de officiële en originele eindkopen (met aankoopbewijs en na registratie van 
het product, dat de geleverde producten van type X, serie Y tot maximaal 85.000 branduren vanaf de 
productiedatum vrij zijn van gebreken. 

De fabrikant zal het defecte product repareren of vervangen:
• Gedurende de eerste 5 jaar  / 21.500 uur  van de garantieperiode zonder betaling door de 

(oorspronkelijke) koper;
• Gedurende jaar 6-20* 21.500-85.000 uur van de garantieperiode tegen betaling van het volgende 

bedrag ** door de (oorspronkelijke) koper op basis van vruchtgebruik volgens formule:

25%-50% technische 
levensduur

50% - 75%  technische 
levensduur

75% - 100% technische 
levensduur

CATEGORIE A 25% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

50% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

75% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

CATEGORIE B 25% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

50% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

75% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

CATEGORIE C 25% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

50% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

75% (productkosten + 
installatiekosten +
transportkosten)

* De garantietermijn is beperkt door een gebruiksduur van maximaal 20 jaar of, indien dat eerder is, 85.000 
branduren (omdat binnen het aantal van 85.000 branduren minimaal 80% van de volledige lichtsterkte van de 
oorspronkelijk geïnstalleerde led-lichtbron gegarandeerd kan worden). 

Garantiebepalingen driver
In geval van een driver die gedurende de eerste 5 jaar van de garantieperiode (= verwachte levensduur??) 
gebreken vertoond, wordt zonder kosten voor de oorspronkelijke koper een vervangende driver geleverd, 
onder de voorwaarde dat de defecte driver eerst aan de fabrikant geretourneerd word. 
In de periode van het 6e tot het 20e jaar van de garantietermijn (= verwachte levensduur??) wordt een 
vervangende driver geleverd tegen betaling van € X,- per driver, onder de voorwaarde dat de defecte driver 
eerst aan de fabrikant wordt geretourneerd. 
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4. Garanties & voorwaarden

4.3   AANVULLENDE BEPALINGEN 

Deze garantie is van toepassing op de reparatie of vervanging van het product. Inbegrepen is:
• Levering bij de aannemer van een gemeente
• Programmeren van dimregime indien van toepassing

Kosten die niet vergoed worden door de fabrikant: 
• veldwerk of servicekosten in verband met het demonteren, repareren/vervangen of herinstalleren van 

het product. 

Uitzonderingen op de garantievoorwaarden:
• een onjuiste installatie en onjuiste behandeling;
• overmacht waaronder brand, vandalisme;  
• schade door vallen of schokken 

Bovengenoemde zaken moeten aantoonbaar worden gemaakt door de fabrikant.(?)

In geval van volledige vernieuwing van het armatuur begint een nieuwe garantieperiode van 20 jaar.  Voor 
desbetreffend armatuur, volgens bovenstaand. 

HANDTEKENING

dd.  

..................

Naam:

......................

NAMENS:
Fabrikant / leverancier.....
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Kosten

Lichtontwerp openbare ruimte Koningsplein e.o. - Armaturenboek
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5. Kosten

5.1   KOSTEN VOOR HET LICHTSYSTEEM

• Per leverantie van 25 armaturen dient één led-driver en één led-unit extra aangeleverd te worden. 
• Het in een lichtplan vastgestelde dimregime wordt voorgeprogrammeerd aangeleverd door de 

fabrikant. Dit zit in de kostprijs van het lichtsysteem. 

5.2   METINGEN

Er worden verschillende beproevingen, testen, metingen en/of controles gevraagd. De kosten die hiervoor 
gemaakt worden dienen in de prijs per armatuur te zijn opgenomen. 
• basis test (Bijlage B), 
• meting na 30% levensduur met een maximum van 16000 uur, 
• leveren van tijdelijke armaturen, 

De kosten voor het verwijderen en aanbrengen van zowel de tijdelijke armaturen als de te meten 
armaturen zijn voor de gemeente. Dit geldt ook voor de kosten voor de coordinatie.

5.3  NAMETING

Als de armaturen meer dan ...% afwijken van de specificaties in de datasheet:
•	 Vervangt de leverancier alle armaturen of componenten door een beter alternatief;
•	 Indien er geen alternatief kan worden aangeboden wordt de gehele serie teruggenomen door de 

fabrikant, en het gehele bedrag geretourneerd aangevuld met de onkosten voor de werkzaamheden en 
de metingen (1 en 2) 

5.4   GARANTIES EN KOSTEN

Indien de gemeente een langere garantie wenst dan de voorgenoemde garantie in een categorie, dan kan de 
fabrikant een overéén te komen meerprijs rekenen op de kostprijs voor een verhoging per 5 jaar. 
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Bijlage

Lichtontwerp openbare ruimte Koningsplein e.o. - Armaturenboek

A

INSTAP PVE

JA / NEE
1.	 Voorwaarden De leverancier/fabrikant gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaardevan 

van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever accepteerd geen voorwaarden van 
de leverancier/fabrikant. 

2.	 Kennis en ervaring 
fabrikant

De fabrikant heeft kennis van: 
• normen voor openbare verlichting zoals die gelden in Nederland;
• achterliggende technische kwaliteiten van het armatuur en de productie

3. MVO • De fabrikant levert gegevens aan over haar aanpak ten aanzien van 
Maatschappelijk Verantwoorde ondernemen. 

4. Service en technische 
ondersteuning

• De Fabrikant heeft een Nederlands distributiepunt
• Een fabrikant/handelsmaatschappij heeft een Nederlands Technisch 

servicepunt voor het 'lokaal' oplossen van mankementen aan de 
armaturen

• De fabrikant faciliteerd de gemeente zodat gemeente zelf de dimprotocol 
in de driver te programmeeren;

5. Demo materiaal De fabrikant kan een demo-armatuur leveren op aanvraag van een gemeente 
ten behoeve van ‘look en feel’, basis-test (zie kader pag.24) en een mogelijke 
proef/pilot;

6. Datasheet De fabrikant kan op verzoek productdata conform Bijlgae B leveren

7. Installatie en onder-
houd

• Duidelijke en realistische installatievoorschriften en onderhoudsinstructies  
meeleveren

• Duidelijke en realistische randvoorwaarden voor de gebruiks-
omstandigheden voor het behalen van de gegeven levensduur meeleveren

8. Lichtspreiding module De fabrikant levert op verzoek:
• i-tabellen van de aangeboden armaturen; volgens NEN 13201-deel 2
• Lichtberekening binnen een gegeven profiel voorzien van de 

ontwerpgegevens en gerealiseerde lichtwaarden conform ROVL2011;

9. Leveringsconsistentie De leverancier garandeert consistentie van kwaliteit door compatibiliteit van 
nieuwe generaties lichtmodules en drivers gedurende de levensduur van het 
armatuur

10. Controle armatuur 
mbv meetrapport

De fabrikant controleert elk armatuur voor levering op juiste werking, 
correcte assemblage en beschadigingen. Een bewijs van de eindkeuring dient 
in ieder armatuur aangebracht te zijn.
De kwaliteitstoets voor zijn producten, inclusief een meetrapport door een 

gecertificeerd meetinstituut (zie 3.1), zoals het Dekra led performance; 

HANDTEKENING

dd.  

..................

Naam:

......................

NAMENS:
Fabrikant / leverancier.....
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Bijlage 

DATASHEET

De fabrikant levert een datasheet aan waarin minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

1.     Algmene 
informatie

• Fabrikant
• Model 
• Toepassingsgebied armatuur
• Merk en serie led *
• Merk en serie lenzen *
• Merk en serie driver

cat. A-D zie bijlage C

2.    Levensduur 
armatuur

• Verwachte levensduur systeem (h)
• Lumenbehoud
• Faal percentage driver
• Levensduur driver
• Behoudfactor

At 
Lx
Fy
h

Toegelicht middels grafiek

Toegelicht middels grafiek

3.    
Fotometrische 
parameters

• Luminous flux armatuur
• Efficacy vh armatuur **
• Kleurtemperatuur
• Kleurcoördinaten
• Kleurrendering
• Kleurnauwkeurigheid
• Lichtverdelingsdiagram

lm
lm/W
K

CRI

LM79 of vergelijkbaar

CIE 15
CIE 15
CIE 13.3
ANSI specificaties C78.377-2008
LM79 of CIE 121
NEN 13201-deel2 ?

4.    Elektrische 
parameters

• Spanning
• Stroom
• frequentie
• Opgenomen vermogen
• Vermogensfactor
• Power factor: 100%,. 70% en 50%
• Piek stromen 
• Aanwezigheid piekspanning-protectie
• Surge (transients)
• Run-up tijd

V
mA
Hz
W

Pf
A
kV

EN 60598-1
EN 60598-1
EN 61000-3-2

EN 61000-4-5 / EN61000-4-4
Volgens ErP richtlijnen

5.   Omgevings-
condities

• Omgevingstemperatuur
• IP
• IK
• Andere condities product afhankelijk 

(bijvoorbeeld corrosie vastheid)

C EN 60598-1 
EN 60598-1 + deel 2 en EN 60529
EN 50102
ISO 9227

* Technische gegevens betreffende de led-unit, zodat het mogelijk is deze led-unit te reproduceren voor het 
geval dat de fabrikant na een bepaalde periode niet meer over deze unit beschikt/hem om andere redenen niet 
meer kan leveren: 

** De lumen-Watt verhouding op basis van het systeemvermogen en nominale lumenoutput (na verliezen van 
lens of spiegel optiek)

B
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TECHNSICH PVE - STANDAARD ARMATUREN

Toets In te vullen  
door fabrikant

1.   LEVENSDUUR
Armatuur De armaturen moeten een gegarandeerde levensduur hebben van minimaal 

50.000 uur met L80 en F10 bij een Tq _ 25°C. L80 is lichtterugval tot 80 %, 
F10 is uitval individuele led max. 10 %. Of van alle gemeten armaturen? 
(C10?) De levensduur wordt onderbouwd met de grafiek.

TM21

Levensduur en 
lumenbehoud

•	 Het lichtsysteem voldoet minimaal aan 50.000L80F10, ZONDER 
toepassing van CLO. (% degradatie led, % veroudering optiek)

•	 Het lichtsysteem voldoet minimaal aan 50.000L90F10 MET toepassing 
van CLO. L90 ivm veroudering van de optiek/armatuur.

•	 Levensduur van de CLO is gelijk aan de levensduur van het lichtsysteem. 

TM21 

Uitvalspercentage Na de door de leverancier opgegeven levensduur mag er maximaal 10% van de 
individuele led-units (led+lens) defect zijn. Aanduiding: F10. 

led module •	 LM 80 data van led fabrikant
•	 Extrapolatie obv TM21
•	 Op te geven L en F waarde 
•	 Controle op temperaturen van de led moudle in de armatuur
•	 Uitgaande van de termperatuur van de opgegeven omgevingscondities

X

driver •	 Testresultaten van de fabrikant
•	 Controle op de termperaturen in de armatuur
•	 Uitgaande van de temperatuur van de opgegeven omgevingscondities

X

Koelingssysteem: Het koelingssysteem moet zo zijn ontworpen dat ze gedurende de gehele 
levensduur voldoende koeling van het led-systeem realiseert. 

X

Afscherming Voor het optimaal houden van de lichtopbrengst (lees: beperken van de 
vervuiling en veroudering van het kunststof) is het gebruik van een direct met 
de buitenlucht in aanraking komende ledunit (lens) niet toegestaan.

2.   FOTOMETRISCHE PARAMETERS
Lichtstroom 

zonder (CLO)
De gemeten initiële lichtstroom (lm) en het opgenomen vermogen mag 
maximaal 10% afwijken van de door de fabrikant opgegeven waarde.
Welk verbruik geven wij als gemeente ieder jaar door aan de energieleverancier bij 
toepassing van CLO?

LM79 X

Lichtstroom 
met (CLO)

Bij armaturen volgens het CLO principe blijft de lichtstroom “constant” en 
loopt het opgenomen vermogen in de loop van de tijd op. Derhalve zal de 
fabrikant informatie moeten aanleveren over het vermogensgedrag gedurende 
de levensduur van het armatuur: het minimale vermogen, het maximale 
vermogen en het gemiddelde vermogen gedurende de levensduur. Hierbij 
wordt tevens de levensduur aangehouden van minimaal 85.000 uur.

LM79 X

Kleurtemperatuur 
(CCT)

De gemeten kleurtemperatuur van het armatuur mag maximaal 10% afwijken 
van de door de fabrikant opgegeven waarde. 

CIE 15 X

Kleurweergave 
(CRI)

De gemeten kleurweergave van het armatuur mag maximaal 5 punten afwijken 
van de door de fabrikant opgegeven waarde. 

CIE 13.3 X

Fotobiologische 
veiligheid

Gemeten waarde van het spectrum moet in max risicogroep 1 vallen. De 
meting moeten worden uitgevoerd op 20cm volgens EN62471.

EN62471

3.   ELECTRISCHE PARAMETERS
Power factor In gedimde toestand tot het minimaal toegestane dimniveau(stand), opgegeven 

door de leverancier, moet de powerfactor minimaal 0,85 bedragen. 0,85 is in 
lijn met de Netcode van de DTe

EN 61000-3-2 X

Voedingsspannigs-
toleranties driver

De specificaties van de driver geven aan wat de voedingsspannings-toleranties 
zijn: de driver moet minimaal een bandbreedte van 207V-230V aankunnen.

Elektrische isolatie Het armatuur dient tot klasse I of II te behoren.

Overspannings-
beveliging

Het armatuur is voorzien van een overspanningsbeveiliging voor 1kV welke 
zichzelf reset in geval van activering. Deze kan binnen of buiten de driver 
aanwezig zijn, 

C
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4.   OMGEVINGSCONDITIES
Dichtheid (IP): De minimale beschermingsgraad voor het optische deel én het deel waar het 

voorschakelapparaat zich bevind is minimaal IP65.
EN 60598-1 + 
2 EN 60529

Gewicht In het kader van de Arbo-wetgeving is het maximale gewicht van een armatuur 
25kg.Voor masten met uithouder geldt een maximaal gewicht van 15 kg. 

X

5.   BEHEER EN ONDERHOUD
Montage Zowel de ledunit als de driver moet éénvoudig (in het veld) uitwisselbaar 

zijn. Het openen van het armatuur moet mogelijk zijn zonder bijzonder 
gereedschap én maximaal met één en hetzelfde gereedschap. 

X

Dimmen De aansluiting om het dimscenario aan te passen dient éénvoudig te bereiken 
zijn en de leverancier dient het gereedschap hiertoe bij een eerste levering 
ter beschikking te stellen

X

Oppervlakte 
behandeling

Montage
Slagvastheid

Aansluitsnoer Indien het armatuur geleverd wordt met aansluitsnoer: geen vinyl, maar 
H05BQ-F/H07BQ-F 5-aderig (3 voor voeding, 2 voor programmering of 
externe dimmer)

Plaatselijke anti-
verblinding

Toets In te vullen 
door fabrikant
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FUNCTIONEEL PVE

Op basis van de technische eisen voor de standaard aramaturen is de relatie gelegd met de eisen voor de verschillende categorien die 
verder voorkomen in de gemeente. De armaturen zijn geschikt wanneer ze voldoen aan het volgende randvoorwaarden:

CATEGORIE  A: STANDAARD B: BIJZONDER

1.   DUURZAAMHEID LICHTSYSTEEM
Technische levensduur • minimaal 50.000L80F10 volgens TM21, met mogelijke 

aanvulling tot 85.000 met onderbouwing
NB: dit is een theoretische levensduur, 
officieel mag men niet meer dan 
50.000 garanderen. (6 x 8500 
gemeten uren)

• minimaal 50.000L80F10

Systeemgarantie • minimaal 5 jaar; (meer kun je bijkopen, zie hfdstk 5) • minimaal 5 jaar (meer kun je bijkopen)

Nalavergarantie • minimaal 7 jaar van een gelijkwaardig armatuur in 
vormgeving en lichtverdeling

• minimaal 7 jaar van een gelijkwaardig armatuur in 
vorm en lichtverdeling

Omgevingstempratuur • Stroom en koelingsysteem zijn zodanig op elkaar 
afsgestemd dat de levensduur gehaald wordt bij 
een omgevingstempratuur van 25 
graden. 

• Stroom en koelingsysteem zijn zodanig op 
elkaar afsgestemd dat de gegeven technische 
levensduur gehaald wordt bij een 
omgevingstempratuur van 25 
graden. 

Modulair • Een lichtsysteem is modulair ontworpen, dat wil 
zeggen met los vervangbare componenten;

• Een lichtsysteem is modulair ontworpen, dat wil 
zeggen met los vervangbare componenten;

Vervangbaarheid • Componenten zijn tijdens een periode van 7 jaar 
vervangbaar voor een gelijkwaardig component welke 
past in dezelfde behuizing;

• Componenten zijn tijdens een periode van 7 jaar 
vervangbaar voor een gelijkwaardig component welke 
past in dezelfde behuizing;

Universele connectoren • Componenten zijn gekoppeld met universele 
connectoren en kunnen dus vervangen worden door 
verschillende merken;

• Componenten zijn gekoppeld met universele 
connectoren en kunnen dus vervangen worden door 
verschillende merken;

Plaatsing en bereikbaarheid 
driver

• Driver is geintergreerd in het armatuur
• Driver is los vervangbaar

2.   LICHTTECHNISCHE KWALITEIT
Algemeen Het armatuur is niet alleen geschikt voor 

verkeersveiligheid maar houdt ook meer rekening met 
sociale veiligheid en omgevingskwaliteit.

Lichtspreiding 1. Armatuur is beschikbaar met meerdere bundels en 
vermogens;

• Armatuur is beschikbaar met meerdere bundels en 
vermogens;

Lichtkleur 2. Lichtkleur is leverbaar in 3000K en 4000K; • 3000K en 4000K; 

Kleurrendering 3. CRI > 60 • CRI > 80

Rendement 4. Lumen/Watt verhouding is minimaal 100lm/W voor 
het systeem;

• Lumen/Watt verhouding is minimaal 80lm/W voor 
het systeem;

Dimbaar 5. Verlichting kan gedimd worden tot een klasse lager 
gedurende de nachtelijke uren; met behoud van de 
minimale powerfactor > 0,85 

• De armaturen zijn dimbaar

Verblinding 6. G<10 • De led modules worden afgeschermd tegen inkijk;
• De verblindende led-module is 1. gebundeld tot 

één grotere module voorzien van fosfor of 2. zijn 
voorzien van een afscherming die de bundel disfuus 
en minder verblindend maakt

3.    DAGBEELD: VORMGEVING
Algemeen • Het lichtsysteem is technisch geoptimaliseerd en de 

behuizing gebasseerd op de archtypische basisvormen 
voor een specifieke optiek:
1. Straatoptiek: koffer armatuur
2. Rondstralende optiek: kegelarmatuur

• Het totale lichtsysteem van mast, uithouder en 
armatuur is eenduidig in kleur en vormgeving, 
welke is omschreven in de uitgangspunten voor het 
project of voor een specifiek sfeergebied volgens de 
''algemene PvE / beleid openbare verlichting' van de 
gemeente;

Eenheid openbre ruimte • Een zelfde lichtsysteem is geschikt voor meerdere 
profielen en hoogtes door middel van een variatie aan 
optieken en vermogens;

• Hetzelfde lichtsysteem is toepasbaar in verschillende 
straatprofielen door middel van een variatie aan 
optieken en vermogens.

Eenheid lichtsysteem • Het totale lichtsysteem van mast, uithouder en 
armatuur is eenduidig in kleur en vormgeving,  zoals 
is omschreven in de 'algemene PvE / beleid openbare 
verlichting' van de gemeente;

D
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CATEGORIE C: MAATWERK D: RIJKSWEGEN

1.   DUURZAAMHEID LICHTSYSTEEM
Technische levensduur • Hoger risico ivm maatwerk oplossing, wat 

vervangbaarheid zeer wenselijk maakt, en 
berikbaarheid van de driver evenzo.

Systeemgarantie • minimaal 5 jaar, per project evt op te hogen (zie H 6)

Nalavergarantie • het is aan te raden om van dit systemen 
verschillende onderdelen als reserve aan te kopen bij 
aanschaf van het product

Omgevingstempratuur • Stroom en koelingsysteem zijn zodanig op elkaar 
afsgestemd dat de gegeven technische levensduur 
gehaald wordt bij een omgevingstempratuur van 35 
graden.

Modulair
Vervangbaarheid

Universele connectoren
Plaatsing en bereikbaarheid 

driver
• Locatie en vervangbaarheid van de driver
• Aantal / lengte op één driver

2.   LICHTTECHNISCHE KWALITEIT
Algemeen Op basis van het project worden de lichttechnsiche 

randvoorwaarden geformuleerd door gemeente en/of 
lichtontwerper;

Lichtspreiding • ntb

Lichtkleur • ntb

Kleurrendering • ntb

Rendement • ntb

Dimbaar • ntb

Verblinding • ntb

3.    DAGBEELD: VORMGEVING
Algemeen Op basis van het project worden de vormgevingseisen 

geformuleerd door gemeente,  in samenwerking met 
fabrikant en lichtontwerper;

Eenheid openbare ruimte
Eenheid lichtsysteem

Sfeerbeeld • Te bereiken eindbeeld, in afstemming met landschap 
en bebouwing

Referenties • beelden en projecten

Maatvoering • technisch productontwerp

Integratie in omgeving • Integratie alle onderdelen volgens eerder genoemde 
technsiche specificaties van het lichtsysteem.
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BASISTEST

De waarden van de na-meting worden tegen het licht gehouden van de respectievelijke prestatie-curves van het 
lichtsysteem. Deze zijn samen met de Datasheet voor opdrachtverstrekking aangeleverd. 

BASISTEST
1. Temperatuur-

huishouding
De volgende temperaturen gemeten en vergeleken met de opgegeven maximale T van het 
armatuur en de onderdelen:
•	 Omgevingstemperatuur in de ruimte (To)
•	 Temperatuur van de driver (Tc)
•	 Temperatuur in de driver compartiment (Ta driver)
•	 Temperatuur in het led compartiment (Ta led)

2. Lichtstroom en 
rendement van het 
gehele lichtsysteem

Lumen / Watt 

Lichtstroom uit het armatuur wordt gemeten en gerelateerd aan het opgenomen vermogen 
van het gehele lichtsysteem.
•	 Na 100% van de levensduur die door de leverancier is afgegeven moet de lichtstroom 

minimaal 80% van de initieel gemeten waarde bedragen. 
•	 Aanduiding: L80. Het opgenomen vermogen mag nu maximaal 10% afwijken van de 

door de fabrikant opgegeven waarde.

EC/PAS 
62717 en 
62722 2-1)

3. Kleurtemperatuur CCT CIE 15
4. Kleurweergave CRI CIE 13.3
5. Power factor Pf 100% van het lichtniveau

Pf bij 50% van het lichtniveau

6. Foto biologische 
veiligheid

Gemeten waarde van het spectrum moet in max risicogroep 1 vallen. 
De meting moeten worden uitgevoerd op 20cm volgens EN62471.

EN62471

D
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NA-METING NA 16.000

De waarden van de na-meting worden tegen het licht gehouden van de respectievelijke prestatie-curves van het 
lichtsysteem. Deze zijn samen met de Datasheet voor opdrachtverstrekking aangeleverd. 

CONTROLETEST 16.000 H
1. Temperatuur-

huishouding
Om te testen of de temperatuurhuishouding op orde is na 16000 uur worden de volgende 
temperaturen gemeten:
•	 Omgevingstemperatuur in de ruimte (To)
•	 Temperatuur van de driver (Tc)
•	 Temperatuur in de driver compartiment (Ta driver)
•	 Temperatuur in het led compartiment (Ta led)

2. Lichtstroom en 
rendement van het 
gehele lichtsysteem

bedreven zonder (CLO) 
•	 Na 30% van de levensduur met een maximum van 16000 uur moet de lichtstroom 

van het toestel minimaal 90% van de initieel gemeten waarde bedragen (Lumen 
Maintenance code 9 van IEC/PAS 62717 en 62722 2-1). 

•	 Het opgenomen vermogen mag nu maximaal 10% afwijken van de door de fabrikant 
opgegeven waarde.

•	 Na 100% van de levensduur die door de leverancier is afgegeven moet de lichtstroom 
minimaal 80% van de initieel gemeten waarde bedragen. Aanduiding: L80. Het 
opgenomen vermogen mag nu maximaal 10% afwijken van de door de fabrikant 
opgegeven waarde.

bedreven met (CLO)
•	 Na 30% van de levensduur met een maximum van 16000 uur moet de lichtstroom 

van het toestel minimaal 95% van de initieel gemeten waarde bedragen (Lumen 
Maintenance code 9 van IEC/PAS 62717 en 62722 2-1). 

•	 Het opgenomen vermogen mag nu maximaal ...% afwijken van de door de fabrikant 
opgegeven waarde bij deze levensduur (10% of max 6000 uur). 

•	 Na 100% van de levensduur die door de leverancier is afgegeven moet de lichtstroom 
minimaal 90% van de initieel gemeten waarde bedragen. Aanduiding: L90. Het 
opgenomen vermogen mag nu maximaal 10% afwijken van de door de fabrikant 
opgegeven waarde bij 100% levensduur. 

EC/PAS 
62717 en 
62722 2-1)

3. Kleurtemperatuur Na 30% van de levensduur met een maximum van 16000 uur mag de gemeten waarde van 

de kleurtemperatuur maximaal ...% afwijken van de initieel gemeten waarde.

CIE 15

4. Kleurweergave Na 30% van de levensduur met een maximum van 16000 uur mag de gemeten waarde van 

de kleurweergave maximaal ... punten afwijken van de initieel gemeten  waarde.

CIE 13.3

5. Power factor De gemeten Powerfactor bij 100% en bij 50% van het lichtniveau van het lichtsysteem mag 

maximaal ...% afwijken van de door de fabrikant opgegeven waarde.


