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Inleiding 

Zonder licht is er geen leven mogelijk. Daarom is de zon letterlijk de bron van alle leven 

op aarde. Licht laat organismen met bladgroen (chlorofyl), dit zijn planten en algen, 

assimileren. D.w.z. dat zij uit allerlei chemische elementen voedsel voor zichzelf maken 

en daarbij als afvalproduct onder meer zuurstof (O2) afgeven. 

Zonder de juiste hoeveelheid en de juiste kleursamenstelling van licht gaat dat echter 

niet, vandaar dat 's nachts geen assimilatie plaatsvindt. 

 

Hiermee krijg je ook te maken in je aquarium. Wij moeten daar immers voor zorgen. 

� Er moet voldoende licht zijn; dat wil zeggen de juiste hoeveelheid per seconde. 

-a. Dat licht moet in de juiste kleur-samenstelling beschikbaar komen voor de 

planten. 

-b. Dat licht moet voor ons oog de kleuren in de juiste verhouding tonen.  

� Dat licht moet lang genoeg schijnen (uren) per dag, zodat de algen en planten in 

onze bak kunnen assimileren en dus ook zuurstof kunnen produceren voor onze in 

dat aquarium gehouden dieren.  

� De dieren moeten zo min mogelijk schrikken van plotselinge veranderingen, licht 

laten we daarom langzaam aan en uit gaan. (Dimmen). 

 

 

Hoofdstuk 1. LICHT Algemeen 

 

1.1 Voldoende licht. 

Dit is het moeilijkste deel van deze aanwijzingen. Er worden in allerlei studies heel veel 

regeltjes genoemd, bijvoorbeeld van zoveel Lumen (= maat voor de hoeveelheid licht) 

per liter, maar ze komen niet verder dan “waarschijnlijk wel bruikbaar als start”. 

Om te beginnen kan geen enkele regel volledig gelden voor zomaar een hele bak. Maar 

helaas, u kunt ook niet elke plant apart belichten. Wat nog wel kan is gebruik maken van 

een hoekje drijfplantjes om daar wat schaduw te bereiken. 

Als u een goede plantencatalogus doorkijkt ziet u dat elke plant zijn eigen eisen stelt. Er 

wordt vaak gezegd dat een niet of zwak beplante bak met weinig licht toekomt, 30 lumen 

per liter. Maar wat als u er toch wat lichtminnende planten in wilt zetten? 

Verder wordt dan het aantal Tl-buizen genoemd. Maar die variëren nogal wat in 

lichtopbrengst. En CCFL of EEFL of LED is te nieuw om al in boeken te worden 

beschreven. 

Een volgend punt is dat vissen ook verschillen in lichtbehoefte. Er zijn lichtminnende 

vissen en vissen die beslist schaduw opzoeken. 

Tot slot: algengroei wordt ook vaak toegeschreven aan lichthoeveelheid en kleur. Lamp A 

zou aanleiding geven tot alg, lamp B juist niet. Maar alg is van heel veel factoren 

tezamen afhankelijk. 



 

We zullen het laten bij een paar beginnersregels. 

 

1:  

Bestudeer vooraf wat uw planten en vissen ongeveer nodig hebben. 

Nou ja, deze regel wordt waarschijnlijk door niemand opgevolgd. Men slikt wat de 

leverancier van de bak bijlevert. Of men heeft geen idee wat de planten vragen, gewoon 

omdat men nog niet weet wat voor planten er zullen komen. 

De regel verandert daarom in: begin algemeen maar houd er rekening mee dat, zodra de 

bak is ingeburgerd, u nog wel wat zult veranderen. Begin dus niet meteen met speciale 

(dure!) lampen. Gewoon standaard TL buizen.  

 

2a:  

De oerwoudbak en/of chiclidenbak heeft weinig planten en kan toe met relatief weinig 

licht. Hoofdzakelijk “kijk” licht voor onze ogen is voldoende. Dit type bak komt toe met 

30 lumen per liter inhoud. 

 

2b:  

De gezelschapsbak met diverse soorten vissen en planten uit de hele wereld heeft 

beduidend meer licht nodig, naast het kijklicht is ook groeilicht noodzakelijk. Dit type bak 

komt toe met 30-35 lumen per liter inhoud. 

 

2c:  

De plantenbak en de biotoopbak, soms met zeer veel planten en minder vissen, heeft 

meer groeilicht nodig naarmate er meer planten in zullen worden gehouden. Dit type bak 

vraagt al gauw 35-50 lumen per liter inhoud. 

 

Om de juiste hoeveelheid licht te bepalen gaan we uit van metingen. Die doen we met 

een PAR meter. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation. Deze apparatuur meet 

hoeveel licht er aanwezig is dat gebruikt kan worden voor fotosynthese, dus groeilicht 

voor planten. 

Dit staat totaal los van het licht dat wij als mensen zien, waarvan de eenheid wordt 

uitgedrukt in Lumen. 

Metingen met deze PAR apparatuur hebben grafieken opgeleverd die aangeven 

hoeveelheid bruikbaar licht voor plantengroei op de bodem van het aquarium overblijft. 

 

Bijna niemand zal zo’n meetinstrument hebben, maar het maakt wel duidelijk hoe 

complex de belichting van uw aquarium feitelijk is. 

 

 

1.2 Kleurenspectrum. 

Wit licht bevat alle kleuren van rood tot blauw, volgens de kleuren van de regenboog. 

Regendruppels kunnen dat witte licht ontbinden, dat wil zeggen alle kleuren apart laten 

zien. We zien dan de regenboog. Onder een kleurenspectrum verstaan we de verdeling 

van de kleuren in dat hele gebied, in intensiteit.  

We drukken dat uit in graden Kelvin. Meneer Kelvin legde een manier vast om de 

temperatuur van iets dat licht gaf, te koppelen aan de meer of minder witte kleur. Denk 

aan de ijzeren staaf in het smidsvuur met zijn “kleurtemperatuur”.  

Hoe lager het K-getal hoe warmer de kleur (geel / rood) in onze ogen en hoe hoger het 

K-getal hoe kouder (witter) het licht in onze ogen. Gek genoeg is dat tegengesteld aan 



de Kelvin waarde. Roodachtig licht noemen we niet koud maar warm. 

 

 

1.2.1 Kleurenspectrum voor onze planten. 

Voor de planten geldt zeer in het algemeen: 

- Een laag K-getal (3000-4000), dat is licht met een groot aandeel rood en geel 

licht, geeft lengtegroei. Lange stengels met weinig en klein blad.  

- Een hoog K-getal (4000-8000), dat is licht met veel blauw licht, geeft een 

gedrongen groei met diepe kleur en groot blad. 

Hiermee kun je de plantengroei wel wat sturen. 

 

1.2.2 Kleurenspectrum voor ons zien. 

Onze ogen laten de echte kleuren beter zien naarmate het licht overeenkomt met 

zonlicht. De zon straalt licht uit met het hele spectrum. Dat is een mix van lage tot hoge 

K-getallen. Met kunstlicht gebruiken we dan een lamp met een hoog K-getal voor je 

planten en eventueel eentje met een laag K-getal als kijklicht. Daarbij zet je het 

blauwere licht meestal achterin. Maar, zoals zo vaak, het gaat voornamelijk om wat je 

zelf mooi vindt. 

 

Van bijna elke lampsoort is een spectrumgrafiek beschikbaar zodat je kunt zien welk 

soort licht ze uitstralen. 

 
 

 

1.3 De tijdsduur van de verlichting in uren. 

Uit ervaring en onderzoek is vast komen staan dat waterplanten ruim voldoende licht 

krijgen als je alle benodigde lampen elke dag tenminste 10 uur samen aan hebt. 

Daarnaast mag je gerust een lamp met een warme (roodgeel) kleur en dus een laag 

Kelvin-getal wat langer laten branden voor het kijken naar je bak. Je planten hebben er 

weinig aan, dat kun je zien aan de koppen welke ze sluiten na zo’n 10 uur belichting! Dan 

stopt ook de assimilatie. 

Een probleem daarbij is dat mensen gewend zijn om veel meer uren wakker te zijn en 

dan ook nog hun aquarium willen zien. Maar van 07.30 tot 23.30 uur (=16 uur) is veel te 

lang. U zult een compromis moeten sluiten tussen de levensgewoonten van planten en 

dieren tegenover de feitelijke rare wensen van mensen. 

Sommigen kiezen voor een zwakke blauwe nachtverlichting, onder het motto dat er 's 

nachts altijd ook wel wat licht is. Dat is dan misschein ook een romantisch gevoel voor de 

vissen. Anderen kiezen voor een pauze halverwege de dag, dat zou ook algengroei 

verminderen. 

Er is weinig echt deskundig onderzocht. 

 



 

1.4 Veranderingen van lichtsterkte(Dimmen). 

In de natuur veranderen lichtomstandigheden niet plotseling en sterk. Dieren reageren 

daarom op het aan- en uitschakelen van de lampen, net als in de natuur op de bliksem. 

Om ze ’s morgens en ’s avonds niet te laten schrikken van dat plotselinge licht en 

donker, moeten we extra maatregelen nemen. Dat noemen we “dimmen”. 

Op welke manieren we dat bij welke soorten lampen kunnen doen leest u bij die lampen 

in hoofdstuk 2. 

 

 

Hoofdstuk 2. Lampen en techniek 

Er zijn voor het aquarium inmiddels nogal wat soorten lichtbronnen beschikbaar.  

Allereerst te verdelen in drieën: 

- lampen met een gloeidraad,  

- lampen waarbij het licht ontstaat door een elektrische stroom in een gas,  

- light emitting diodes (sorry, er is geen gebruikelijke Nederlandse naam). 

 

Eerst maar een korte beschrijving en onderverdeling, afhankelijk van die techniek. 

 

2.1 Lampen met een gloeidraad. 

� Dat zijn natuurlijk allereerst de goeie oude 

gloeilampen. Het licht komt tot stand door een 

gloeidraad met een stroom te verhitten. Hoewel de 

glazen ballon bijna luchtledig is gepompt heeft de 

temperatuur een maximum, anders verbrandt die 

draad toch nog.  

� Door de ballon te vullen met een chemisch neutraal 

gas, waaraan een klein percentage halogeen is 

toegevoegd, kan de temperatuur hoger worden 

opgevoerd. Halogenen zijn fluor, chloor, broom, jodium 

en astaat. Zo’n halogeen heeft als eigenschap dat het 

de verdamping van de gloeidraad tegengaat. Om dat 

proces te helpen wordt tegelijk de ballon verkleind. Zo 

ontstonden de halogeen lampjes en lampen. De 

lichtkleur wordt met de toelaatbare hogere 

temperatuur heel wat witter. Koeler, weet u nog? 

Een heel belangrijke eigenschap van een gloeidraad is, dat zijn weerstand toeneemt als 

de temperatuurhoger wordt. Daardoor kunnen we gloeilampen zomaar op de spanning 

aansluiten. De lamp krijgt zijn bij zijn spanning en zijn weerstand passende stroom en 

niet meer of minder dan dat. Die weerstand wordt door de fabrikant bepaald. Hoe lager 

de weerstand, hoe hoger de stroom en dus hoe hoger het vermogen. 

Dimmen gaat bij gloeidraden heel makkelijk, je hebt alleen een manier nodig om de 

stroom te beperken. Dan is dus wel een uitwendig toegevoegd apparaatje met een 

knopje nodig. Natuurlijk kan dat ook geautomatiseerd worden met een soort tijdklok. 

Alleen, het beperken van de stroom betekent ook een lagere temperatuur, dus een lager 

Kelvingetal, oftewel roder licht. 

 



Veel halogeenlampen zijn bestemd voor gebruik bij een lage spanning. 

Met name omdat laagspanning beneden 34 Volt geen gevaar oplevert 

en daardoor de ontwikkeling van armaturen, die kunnen worden 

aangeraakt, veel meer mogelijkheden krijgt. Dan is echter een 

veiligheidstransformator nodig om de netspanning naar die lage 

spanning te brengen. De dimmer komt dan tussen het net en die 

transformator. Een gewone dimmer kan die transformatorstroom niet 

regelen. U hebt een speciale dimmerschakeling nodig. Het 

dimmerprobleem ligt dus niet bij de lamp met zijn gloeidraad maar bij 

de trafo. 

 

2.2 Gasontladingslampen. 

Dit zijn lampen waarbij het licht ontstaat door de atomen in een gas in beweging te 

brengen door een elektrische stroom. Van de in de lamp aanwezige gasmoleculen worden 

elektronen losgeslagen. Bij het terugvallen naar de oorspronkelijke baan wordt er licht 

uitgestraald. Zo’n doorgaande stroom noemen we een “boog”. Die wordt gevormd tussen 

twee “elektroden”. Het gas, als dat oplicht in de buis, noemen we “plasma”. 

Een gasontlading geeft bij dezelfde stroom veel meer licht dan een gloeidraad. Je kunt 

dat omkeren, voor dezelfde hoeveelheid licht verbruikt een gasontladingsbuis veel 

minder stroom (= energie) dan een gloeilamp. 

Een heel belangrijk kenmerk van een gasontlading is dat de weerstand van zo’n 

stroomdoorgang in het gas afneemt als de temperatuur hoger wordt. 

Onthoudt U maar dat deze soort lamp zijn eigen stroom NIET kan begrenzen. 

Er is dus altijd een of andere vorm van voorschakelapparaat nodig om de buis in 

bedwang te houden. Ondanks het feit dat er in de noodzakelijke smoorspoel of de 

elektronica nog energie verloren gaat waar we niets aan hebben, het ding wordt warm 

maar geeft geen licht, is een gasontladingslamp veel efficiënter dan een gloeilamp. 

Verder is er altijd een aparte manier nodig om de boog te ontsteken. 

 

 

2.2.1 De bekende TL buis. 

Kenmerk is dat de boog wordt ontstoken door een korte hoge spanningspiek tussen twee 

voorverhitte elektroden. Die elektroden zijn in feite kleine gloeidraadjes die het gas 

voorverwarmen. Voor zo’n gloeidraadje heb je twee contactpunten nodig, een aan elk 

einde van de buis. 

Om de stroom te begrenzen hadden we alleen een “smoorspoel” (nee, geen 

transformator!). De afkorting VSA betekent gewoon VoorSchakelApparaat. 

Voor de ontsteking gebruiken we bij de oude typen een “starter”. 

 

 

 

 

 

De standaard (oude) vorm:  

 

De rechte lijntjes stellen draden voor. Bovenop zien we het symbool voor de smoorspoel, 

L. Die staat altijd, zoals technici dat noemen, in serie met de lamp en begrenst de 

stroom. De waarde van smoorspoel hoort dus bij het vermogen van de lamp. De 

langwerpige rechthoek stelt de lamp voor, met aan beide einden een gloeidraad. Het 



rondje met twee streepjes erin is het symbool voor de z.g. starter. (met een 

condensator, twee streepjes, letter C, er onder.) 

Laten we even de stroom volgen vanaf het punt bovenin, de rechtse draad. We komen 

dan eerst bij de smoorspoel. Dan bij de rechtse gloeidraad; de andere aansluiting van die 

gloeidraad gaat naar de starter. Van de starter gaat de stroom naar de andere gloeidraad 

van de Tl-buis en dan terug het lichtnet in. Laten we aannemen dat de lamp net is 

aangezet. En nu? 

- De lamp is nog koud, het gas kan nog geen boog vormen. De stroom loopt dus 

nog niet door de lamp maar door de starter.  

- De gloeidraden worden snel heet en daarmee het gas rond die gloeidraad. De 

starter wordt ook heet. Die starter is een vorm van schakelaar, als die heet 

wordt gaat ie uit, onderbreekt de stroom.  

- In de smoorspoel gebeurt nu iets bijzonders op electro-magnetisch gebied. Een 

spoel heeft de pest aan plotselinge stroomveranderingen en reageert met een 

heel hoge spanning.  

- Door die hoge spanning kan het gas in de buislamp de stroom overnemen en 

licht uitstralen. De lamp brandt!  

- Er loopt geen stroom door de starter, die koelt af. Een speciale schakeling zorgt 

ervoor dat de starter als schakelaar alleen werkt bij het aanzetten van het 

geheel. 

 

Tegenwoordig gebruiken we merendeels elektronische begrenzers. Dat zijn dus EVSA’s, 

die hebben geen starter meer maar veroorzaken het ontsteken van de gasboog 

elektronisch. 

 

Hier een opengewerkte tl-balk met dimbaar evsa. 

Let op de speciale waterdichte fittingen. 

Dimmen is bij gasontladingen een probleem. Zonder 

hulp gaat de boog gewoon uit, als de spanning te 

laag wordt. Daarom kan bij TL-buizen het dimmen 

alleen door de ontsteking, de gloeidraadjes, 

voordurend warm te houden. Daar zijn speciale 

maatregelen in de elektronica voor nodig. 

 

 

Feitelijk is het lichtgevende gas gewoon kwik. De daarin afgegeven onzichtbare 

lichtdeeltjes (ultra-violet) botsen tegen de speciaal beklede binnenwand van de buis, die 

deklaag straalt daardoor op zijn beurt weer zichtbaar licht uit. Door voor die 

binnenbekleding slim het gewenste fluorescerende materiaal te kiezen kunnen we bijna 

alle gewenste lichtkleurcombinaties bereiken. 

 

Attentie: vanwege dat kwik alstublieft de buizen als chemisch gevaarlijk behandelen. 

 

Bij de gewone rechte Tl-buizen bestaan tegenwoordig naast de dikke buizen van 23 mm., 

de TL8, ook dunne typen van 16 mm., de type 5. 

Maar we kunnen die buis nog veel dunner maken en zelfs op allerlei manieren opvouwen. 

Dat soort opgevouwen buizen met elektronica en al in een schroeffitting noemen we 

spaarlampen. Dat ze net zo werken als een gewone tl buis beseft bijna niemand. 

 



TL–lampen geven allemaal een andere hoeveelheid licht, aantal lumen, per watt al naar 

gelang de soort fluorescerende stoffen, het merk en type. Van de oudere typen, type 8, 

neemt de lichtsterkte bij veroudering af en daarom dienen die lampen elk jaar vervangen 

te worden. Dat geldt niet voor de type 5, de dunne, en niet voor de echte aquarium 

lampen (Arcadia, Dennerle, JBL, enz.) die gaan ongeveer 2 jaar mee. 

Let er op dat, als je meer dan een lamp hebt, het verstandig is ze niet allemaal tegelijk 

te vervangen. Je verstoort dan met het ineens toegenomen licht, wel veel natuur ineens. 

Vervang dus een lamp en wacht een paar weken met het vervangen van de volgende(n). 

Monteer verder altijd reflectoren boven op je lampen, anders ben je zomaar 30-40 % van 

je lichtopbrengst kwijt. Gebruik als het kan geen dekruiten, of anders die ruit elke maand 

zeer goed schoonmaken. Het lichtverlies door een schone ruit = 10% ! 

 

Het gaat te ver om van allerlei typen de lengte, de diameter en de lichtopbrengst te 

vermelden. Er komen ook steeds nieuwe typen bij en er vallen typen weg. Met een beetje 

Googlen kun je van alles zelf de gegevens wel vinden. 

Maar bedenk wel dat TL-lampen niet goed gebruikt kunnen worden als je bak meer dan 

55 cm diep is, het licht komt dan niet meer voldoende op de bodem! 

 

 

2.2.2 Metaalhalidelampen, HQi. 

Metaalhalidelampen zijn hogedruk 

gasontladingslampen, gevuld met onder andere 

metaalhalides. Het zijn de opvolgers van 

hogedrukkwiklampen, die zonder toepassing van 

fluorescerende stoffen een blauwachtig licht 

uitstralen.  

De Nederlandse naam voor het Engelse halide is 

halogenide. De gasontladingsruimte bevat naast gas 

(bijvoorbeeld Xenon of Argon) en kwik ook metaal 

halogeniden. In de boogontlading vallen deze zouten 

uiteen, zodat daar alleen de metaalcomponenten aangeslagen worden. Buiten de boog 

recombineren deze weer. 

 

 

 

Metaalhalidelampen zijn relatief compact, en bestaan uit een binnenballon van kwarts 

glas of keramiek, bijvoorbeeld aluminiumoxide, 

waarin de eigenlijke gasontlading plaatsvindt, en 

een buitenballon, van glas als bescherming en om 

de UV straling van de gasontlading, die door de 

binnenballon wordt doorgelaten te absorberen. 

Metaalhalidelampen worden, net als andere 

gasontladingslampen, gevoed door middel van een 

voorschakelapparaat. Door het voorschakelapparaat 

wordt de stroom door de lamp geregeld. Verder 

moet de gasontlading in de lamp gestart worden. 

Oudere lampen hadden daar een zogenaamde 

probestart voor, een soort hulpelektrode in de 

lamp. Modernere lampen hebben die vaak niet 

meer. 



Er is dan een zogenaamde pulsstarter nodig, die zolang de lamp niet ontsteekt korte 

spanningspieken met een duur van ongeveer een microseconde en een hoogte van 

enkele kilovolts opwekt. Tegenwoordig worden elektronische voorschakelapparaten 

gebruikt. 

In tegenstelling tot ontladingslampen met kwik, waar een groot deel van de straling UV 

straling is, wordt bij metaalhalidelampen een groot deel van de straling direct als 

zichtbaar licht uitgestraald. Door een juiste keuze van de verschillende 

metaalhalidezouten in de lamp kan vrijwel wit licht verkregen worden. 

Het opwarmen van metaalhalidelampen duurt enkele minuten. In de opwarmfase gaan 

de metaalhalides in gasvorm over en stijgt de druk in de lamp zeer sterk, aan het begin 

geven de lampen nog weinig licht.  

De meeste metaalhalidelampen kunnen in warme toestand niet weer worden gestart. Na 

een korte onderbreking van de netspanning dooft de lamp, pas na enkele minuten 

afkoelen kan deze weer gestart kan worden. 

 

 

2.2.3 CCFL, cold cathode fluorescent lamp. 

Een type gasontladingslamp van de laatste tijd, maar ook al toegepast voor 

aquariumverlichting, is de CCFL. Dat betekent “Cold Cathode Fluorescent Lamp” (Koud 

Kathode TL). 

Er zijn duidelijke verschillen met de gewone TL. Gewoon zichtbaar is dat ze veel dunner 

zijn. De diameter varieert van 2 (!) tot 6 mm. 

De boog wordt net als bij de TL gevormd tussen twee elektroden = aansluitpunten. Maar 

die elektroden worden niet vooraf verwarmd, het gas dus ook niet. Het zijn gewoon 

enkele aansluitingen naar binnen in de buis, waartussen de boog brandt. 

Nu komt de moderne elektronica met alle nieuwe mogelijkheden. De boog wordt 

ontstoken door een plotselinge hoge spanning, er slaat a.h.w. een vonk door het gas. We 

hebben het dan over honderden volts. Het gas blijft dan stevig geïoniseerd, dat wil 

zeggen geleidend, en straalt licht uit. Het punt is dat de spanning wel wat daalt, maar 

genoeg moet blijven om zonder hulp die boog vast te houden. De ontsteekspanning en 

de brandspanning zijn natuurlijk afhankelijk van de lengte van de buis. Hoe groter de 

afstand die de stroom moet overbruggen, hoe hoger de spanning moet zijn. 

 

 

  

  

  

 

 

Buisje plus voedingsschakelingetje, omvormer 

 

 

 

 

 

 



 
Voor wie wat cijfers wil volgt hier een tabelletje van een fabriek. 

 

Diameter 

mm. 

Lengte 

mm. 

Spanning 

Volt 

Stroom mAVermogen 

Watt 

Licht 

Candela/m^2 

Levens-duur 

 

 200 446  2.23   

 300 625  3.13   

 400 804  4.02   

3.0 500 980 5.0 4.90 30.000 20.000 

 600 1000  5.00   

 700 1100  5.00   

 800 1200  6.00   

 

Deze buisjes worden op veel plaatsen professioneel gebruikt en zijn dan duur. Zeker in 

de grote lengten. 

Maar ze worden ook gebruikt om leuke lichteffecten te bereiken in bijvoorbeeld pc’s. Dat 

zijn meest buisjes van 30 cm. of minder en die zijn in elektronica en PC kringen te koop 

voor zo’n 10 Euro of zelfs minder, samen met de voedingsschakeling voor de hoge 

spanning. Dat heet de omvormer, in het Engels “inverter”. 

 

Over die inverter valt nog te vertellen dat: 

- De voedingsspanning voor de lamp heeft een frequentie van 40 KHz. (40.000 Hz, 

ons lichtnet heeft 50 Hz!)  

- Dimmen is mogelijk, maar alleen als rechtstreeks wordt ingegrepen in de vorm 

van de stroom door de lamp. Technici noemen dat PBM, pulsbreedte modulatie. 

Dat is heel moeilijk zelf te bouwen en dan nog alleen als je de hele inverter zelf 

bouwt. Inverters daarvoor zijn wel gewoon te koop.  

- Vanwege hun gebruik, merendeels in laagspanningsinstallaties, worden de meeste 

inverters geleverd voor een voedingsspanning van 12 volt gelijkspanning. Dan zijn 

een transformator en gelijkrichter extra nodig om het lichtnet van 230 V. AC om 

te zetten in 12 V. DC. 

 

2.2.4 EEFL, External Electrode Fluorescent Lamp. 

Veel verschil is er principieel niet tussen de CCFL en de EEFL. Trouwens, eigenlijk ook 

niet met de TL. 

 
 

 

 

As we de elektroden uit de buis halen en aan beide einden buiten om de buis bevestigen 

hebben we de elektroden extern, buiten de buis. Zo’n buis heet daarom heel logisch een 

EEFL. 



Het gas beweegt dan niet meer op een stroom door de buis, maar als gevolg van een 

sterk elektrisch veld langs en in de buis.  

 

Dat is eigenlijk het enige principiële verschil. Deze buisjes worden net als CCFL gebruikt 

als achtergrondverlichting van allerlei beeldschermen die zelf geen licht geven maar 

doorvallend licht regelen. Een voorbeeld is het beeldscherm waar ik nu naar zit te kijken. 

 

2.3 LED, Light Emitting Diode. 

Dit is een totaal ander soort bron van licht. Er wordt een stroom 

gestuurd door een diode, dat is een samenstel van twee elektronisch 

samenwerkende stoffen die daarbij bijzondere reacties vertonen. In 

het geval van de LED is dat het uitzenden van licht op de 

contactplaats. 

 

Het eerste grote principiële verschil is dat er maar één soort atomen gaat trillen. 

Daardoor wordt er maar één kleur licht uitgezonden, de LED is monochroom. Dat wil 

zeggen alleen die ene kleur die bij dat chemische element hoort. 

We krijgen geen spectrum te zien als een berglandschap met overal kleur en hier en daar 

hoge toppen, maar een enkele lijn van de basiskleur van die stof. 

Het is heel goed mogelijk alle kleuren van de regenboog te bereiken, maar dat doen we 

dan door achteraf, na het opwekken van het licht, kleuren te mengen in een bepaalde 

sterkteverhouding. 

 

Bij deze LED samenstellingen vallen twee dingen op. 

- Eén enkele LED, één diode, geeft nog niet genoeg licht. Daarom zijn meerdere 

dioden samen in een montuur geplaatst.  

- De LED’s geven best nog wat warmte zodat een koellichaam nodig is. Die 

warmte is in feite verlies. 

 

Zo’n diode werkt bij een bepaalde spanning, bepaald door de stoffen waaruit de diode 

is samengesteld. Dat varieert van zo’n twee tot vier volt gelijkspanning. Net als bij de 

gasontlading kan de diode niet zijn eigen stroom regelen. Er moet dus iets voor (in 

serie) om de stroom op de juiste waarde in te stellen. In het eenvoudigste geval is dat 

een weerstand. Het gaat te ver om naast deze aanwijzingen ook nog een boek te 

schrijven over elektrische formules. Maar het spanningsverlies in zo’n weerstand is 

nogal groot. Laat je dus niet verleiden door het effectieve gebruik van stroom door de 

LED zelf, samen met de hulpschakelingen gerekend is een led minder efficiënt. Maar 

altijd nog beter dan de eerder genoemde gloei- of gaslampen. 

 

Wat ook opvalt is dat de LED maar in een 

bepaalde straalrichting uitzend. Er moeten 

spiegels of lenzen aan te pas komen. In de 

bekende dopjes zit die lens al in het dopje. 

Veel verder gaan we niet in op de LED. De 

ontwikkeling gaat enorm snel. Er zijn nog 

steeds de gewone kleine gekleurde ledjes. 

Maar ook de “hoogvermogen leds” en zelfs 

superleds, dat zijn samenstellingen die 



compleet met koeling in aantallen in de fabriek bij elkaar zijn gemonteerd. 


