Flatopled.nl – voorbeeld inventarisatie complexen

Uitgangspunten
Corporatie X beschikt niet over een specifiek programma van eisen aangaande
verlichting van dit complex. Hiertoe is een set aan eisen opgesteld waaraan de
verlichting straks moet voldoen. Dit programma van eisen is de onderlegger voor
verdere uitwerking van het ontwerp. Hierdoor kan het voorkomen dat in sommige
ruimten het verlichtingsniveau verhoogd wordt ten opzichte van de huidige situatie.
De toepassing van LED en het eventueel dimmen van de verlichting zal
energiegebruik hiervan ruimschoots compenseren.
Verlichtingniveau ’s en lichtkleur
- De verlichting die wordt aangepast zal minimaal voldoen aan het Politie Keurmerk
Veilig Wonen (PKVW). De relevante eisen hiervan zijn opgenomen in bijlage 1.
Als er van deze waarden (in positieve zin) wordt afgeweken, wordt dit vermeldt bij
desbetreffende typical.
-

In ruimten zonder daglicht (berging-gangen) wordt koelwit licht (4000K)
toegepast. In de overige ruimten en galerijen wordt warmwit licht (3000K)
toegepast.

Bergingen

Galerijen

Trappenhuizen

Entrees

Dimmen en schakelen
- Wanneer er voldoende daglicht aanwezig is, schakelen de armaturen vanzelf uit.
- Bij schemer schakelen de armaturen vanzelf in.
- Gedurende de nacht dimmen de armaturen bij afwezigheid van bewoners of
bezoekers vanzelf terug naar een vooraf ingesteld niveau (bijvoorbeeld 20%).
- Bij de detectie van beweging schakelen alle armaturen in de ruimte tegelijk in.
- De brandduur is afhankelijk van de locatie en opgenomen in de typicals.

Kwaliteit armaturen
- De armaturen zijn niet verblindend bij directe inkijk. Hiertoe wordt een maximale
helderheid van 10000 cd/ m2 van de kap als bovengrens gehanteerd.
- Alle armaturen voldoen aan de kwaliteitseisen wat betreft waterdichtheid,
slagvastheid en de kwaliteit en levensduur van de LED lichtbron. Een compleet
overzicht van deze armatuur-eisen is opgenomen in bijlage 2.
- De hoeveelheid strooilicht van de buitenarmaturen is minimaal om de omgeving
niet de hinderen.
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B1

Entree/ lifthal (Zorgvliet / Sterrebos)

Bestaande situatie

Voorstel
Voorstel:
De armaturen dienen één op één vervangen te worden door gelijkvormige opbouw armaturen. De armaturen zijn zeer breedstralend zodat ook in de
smallere doorgangen en lifthallen de wanden voldoende worden aangelicht.

De gependelde bolvormige armaturen worden niet vervangen. Vanwege het decoratieve karakter verwachten wij dat deze armaturen voorzien zijn van
een E27-fitting. Daarom stellen wij hiervoor een LED-retrofit lamp voor. Met name in complex Zorgvliet is de levensduur van de LED belangrijk i.v.m. de
lastige bereikbaarheid van het armatuur.
Toegepast armaturen:

Het complex Zorgvliet is voorzien van centrale noodverlichting. In Sterrebos is binnen deze typical geen noodverlichting ingezet.

Opbouwarmatuur T8
36W / plafondarmatuur
2/11W

Schakeling:
De armaturen met code C2 dienen standaard uitgerust te worden met een geïntegreerde sensor (schemer/beweging). De armaturen dienen dan
ingesteld te worden zodat ze bij afwezigheid van personen en daglicht naar bijvoorbeeld 50% dimmen (mogelijkheden zijn standaard 100%-80%-50%-

Omschrijving:

30%). Bij voldoende daglicht mogen ze naar 0% gedimd worden. De exacte instellingen kunnen in overleg met de opdrachtgever bepaald worden.

Zorgvliet: de entree en lifthal zijn verlicht middels plafondopbouwarmaturen met een uiteenlopende

Lightronics kan hun armaturen standaard met deze sensorfunctionaliteit leveren. Let op dat er geen dubbele schemerschakeling ontstaat door de

lichtopbrengst. Hierdoor ontstaat een groot verschil in verlichtingsniveau in deze twee delen van de

bestaande schakeling.

ruimte. In complex Sterrenbos is dit verschil nog groter door alleen het pendelarmatuur in de entree.
Verder stellen wij voor de bestaande schakeling voor de armaturen bij de lift en het bolvormig pendelarmatuur in Zorgvliet en Sterrebos te handhaven.
Huidig verlichtingsniveau:

20 (entree Sterrebos) / 50 lux (entree Zorgvliet) en 100 lux

Bij Sterrebos zitten deze armaturen al op de schemerschakeling en zijn ze overdag uit. Evenals het bolvormig pendelarmatuur, bij Zorgvliet niet.

(lifthallen) (berekend)
(PKVW eis:

gemiddeld 40 lux op vloerniveau, gelijkmatigheid 0,30 en
kleurweergave > 60)

Armaturenvoorstel:

Code C2
TTN Lightronics
lichtoutput: 1720 lumen

Huidige armatuurposities schematisch

Code D
Philips SM120V 27S
lichtoutput: 2600 lumen

Code E
Retrofit LED lichtbron
Philips CorePro LEDbulb
11,5-75W 827
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B2

Entree/ lifthal begane grond (Princenhof)

Bestaande situatie

Voorstel
Voorstel:
De huidige armaturen geven behalve een hoge verlichtingssterkte ook een groot contrast. Het visueel comfort kan toenemen door armaturen toe te
passen die als minder fel worden ervaren. Armaturen met een afmeting van 600 x 600 mm kunnen in plaats van een plafondtegel worden toegepast. De
tegels met de huidige sparingen voor de downlights kunnen daardoor verwijderd worden. Het grotere oppervlak van de armaturen zorgt ervoor dat de
helderheid afneemt en het visuele comfort toe.

Om de entreehal een wat vriendelijkere uitstraling te geven is gekozen voor een speciale variant van de inlegarmatuur: de ‘drop-out’. Hierdoor komt de
armatuur iets onder het plafond uit waardoor het beter zichtbaar is waar het licht vandaan komt. Dit zorgt voor een betere visuele geleiding.
Toegepast armatuur:
Inbouw downlight PL
2 x 26W

Voorstel is om de buitenste rij armaturen in de lifthal één tegel (600 mm) op te schuiven naar de zijwanden voor een betere gelijkmatigheid.

Voor zover bekend zit er binnen deze typical geen decentrale noodverlichting.

Schakeling:

Omschrijving:
De entreehal en lifthal zijn middels inbouw downlights verlicht met een zeer hoog verlichtingsniveau
dat aansluit op de behoefte van de bewoners. De armaturen hebben een sierglas waardoor deze

Op dit moment zijn de armaturen continu aan. Voorstel is om de armaturen aan te sluiten op een gecombineerde bewegings-/schemerschakelaar,
waarbij altijd verlichting aan blijft op een laag niveau. In de donkere uren kan dan de verlichting naar een niveau van 50% worden geschakeld. Er dient
een bewegingsmelder aangebracht te worden in de entreehal en één in de lifthal. Deze dienen in master-slave configuratie samen te werken zodat alle

oplichten.

verlichting op hetzelfde niveau brandt. Fabricaat van de sensoren: Esylux of gelijkwaardig.
Huidig verlichtingsniveau:

200 - 250 lux op vloerniveau (gemeten)

(PKVW eis:

gemiddeld 40 lux op vloerniveau, gelijkmatigheid 0,30 en
kleurweergave > 60)

Armaturenvoorstel:

Code F
Inlegarmatuur Glamox C90R600x600 LED 4000 HF
840 LI OD

Huidige armatuurposities schematisch

Lichtoutput standaard 4000
lumen, standaard instellen op
2200-2500 lumen
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C1

Trappenhuis (Zorgvliet)

Bestaande situatie

Voorstel
Voorstel:
De armaturen kunnen één op één vervangen worden door LED varianten. Het uiterlijk van de LED-varianten is vergelijkbaar met de huidige armaturen.
De omschreven vervanging geldt tevens voor aangrenzende ruimten.

Het complex Zorgvliet is voorzien van centrale noodverlichting.
Schakeling:
Toegepaste armaturen:

De bestaande schemerschakeling dient uitgezet te worden. Alle armaturen code C1 en G dienen standaard uitgerust te worden met een geïntegreerde

Hogro plafondarmatuur

sensor (schemer/beweging). De armaturen dienen dan ingesteld te worden zodat ze bij afwezigheid van personen en daglicht naar bijvoorbeeld 50%

2/18W
+ TPS 1xPLS 9W

dimmen (mogelijkheden zijn standaard 100%-80%-50%-30%). Bij voldoende daglicht mogen ze naar 0% gedimd worden. De exacte instellingen
kunnen in overleg met de opdrachtgever bepaald worden. Lightronics kan hun armaturen standaard met deze sensorfunctionaliteit leveren.

Omschrijving:
De trappenhuizen zijn verlichting middels wand- en plafondarmaturen. De armaturen geven in deze
ruimten voldoende verlichting.

Huidig verlichtingsniveau:

20 lux op vloerniveau (berekend)

(PKVW eis:

gemiddeld 20 lux op vloerniveau, gelijkmatigheid 0,30 en
kleurweergave > 60)

Armaturenvoorstel:

Code C1
TTN Lightronics
lichtoutput: 12 80 lumen

Huidige armatuurposities schematisch

Code G
TPS Lightronics
lichtoutput: 540 lumen
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Energiegebruik na vervangingsvoorstel
Overzicht van
 locatie,
 huidig armatuur, voorstel nieuw armatuur,
 huidig vermogen/verbruik, nieuw vermogen/verbruik
 Investering raming in materialen en arbeid
 besparing in kwh/jaar, besparing in euro/jaar
 Besparing in onderhoudskosten
 Terugverdientijd in relatie tot afschrijvingstermijn armatuur
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Armaturenlijst

Code C1

