
Het is ondertussen alom bekend dat ledverlichting een slimme keuze is, maar bij het installeren 
hiervan kunnen er al eens wat problemen de kop op steken. Tijdens deze workshop ga je 
praktisch aan de slag om voor al deze problemen de juiste oplossing te kennen.

DOELGROEP

Elektrotechnisch installateurs die ledverlichting in de praktijk moeten implementeren.

INHOUD

Tijdens deze hands-on workshop zullen we een aantal opstellingen maken waarbij veel voorkomende
ledproblemen of verschijnselen zullen worden aangetoond waar de installateur in de praktijk vaak mee
te maken heeft. Aan de hand van een aantal slides zal ook worden toegelicht waarom deze zaken zich 
voordoen zodat meer inzicht zal worden verkregen in de verschillende ledsystemen en schakelingen op de
markt. Ook zullen er een aantal tools aangereikt worden om de installateur te helpen in zijn keuze van een
kwalitatieve ledoplossing.

Hands-on workshop ledverlichting

• Serie- en parallelschakelen van led’s: welk effect heeft dit en wat voor soort leddriver moet ik nu 
kiezen?

• We zullen laten zien wat de invloed is van een spanningsvariatie en spanningsval op de visuele 
lichtoutput van een goedkope en duurdere ledstrip.

• We zullen nagaan waarom fasedimming op ledlampen vaak niet goed werkt, vooral in de lage 
dimniveaus.

• We zullen de temperatuur meten in retrofitlampen en zo de invloed zien van een goed en slecht 
ontwerp en de daarbij horende achteruitgang in levensduur.

• Veel ledlampen hebben last van een zogenaamd stroboscopisch effect: wat is dit en hoe kunnen 
we dit zien? Wat zijn de nadelige gevolgen ervan op de mens?

• Aan de hand van een demobox zullen we de invloed van kleur op objecten bekijken. Ogenschijn-
lijk dezelfde witte lichtbronnen hebben toch een verschillend effect op gekleurde voorwerpen, 
hoe komt dit?

• Nieuwe draadloze systemen van de toekomst: een experimentje met LiFi.

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Aantal uur

03u00

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be.

Zijn er meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de 
geplande data of locaties? Neem dan zeker contact op want in veel gevallen kunnen we deze opleiding in je 
bedrijf organiseren.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 0
Bedienden PSC 149.01 € 0
Andere PSC 149.01 € 90
Andere niet PSC 149.01 € 150

Meer info?

Contacteer Lief Geuens via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 612 99 63.
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