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Factoren waar de technologie van drivers bepalend zijn 

• Veiligheid 
• Compliance 

• Voeding en bekabeling 
• Low inrush 

• High power factor 

• Levensduur 
• Thermal design 

• High grade components (Elco’s) 

• Efficiency 

 



Factoren waar de technologie van drivers bepalend zijn 

• Bedrijfszekerheid 
• Thermal protection 

• Surge protection 

 

• Licht kwaliteit 
• No flicker 

• No ripple 

• (warm) dimming 

 



Welke drivers zijn gangbaar in de markt: 
 

• Wat is verschil tussen Constant Current (CC) en Constant Voltage (CV)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Waar/waarom  wordt CC gebruikt? Voor/nadelen? 

• Waar/waarom  wordt CV gebruikt? Voor/nadelen? 



Veiligheid en normering 

De ECO design directive 
 

• Voor drivers vanaf 2016 geldt: 

• Het standby vermogen van 0,5W 

• Het No load vermogen van 0,5W 

• Chemische substanties in pcb, behuizing en alle onderdelen 



Veiligheid en normering 

 
• EN55015 EMC 

• ENEC, EN61347-2-13, EN61347-1, EN61547, EN62384, VDE0710(MM) 

• ECO design directive 

• CE, SELV 

• Conducted and radiated immunity, Harmonics, Flicker, esd, EFT, Surge Etc, 
power magnetic field, voltage dips and interruptions, etc 

 

 

 

Standards CE 



• Deze laat schakelcontacten smelten. (denk aan sensoren) 

• Bij gebruik high inrush current Led-drivers: meerdere groepen in groepenkast noodzakelijk 
  30W Lumotech driver  91 stuks op één B16 / C16 groep 

 

 

 

• Meting inrush current: geen norm!  

    Lumotech gebruikt hiervoor HA-1600A van TTI  test op 240Vac, fase 60º en 90º 

 

 

 

 

Wat is: Inrush current en waarom is dit belangrijk? 
 

Voeding en bekabeling 

Lumotech drivers: geen ingangs elco   inrush current is laag.  
Alleen X2 filter condensatoren   minimale inschakelpiek. 
 

Nadeel hoge Inrush current: 
 



 

• Voor verlichting onder 25W is de power factor 0,55 vanaf 2016 

• Het is raadzaam om altijd een driver te kiezen met een PFC groter dan 0,9 
bij vollast, ook bij lagere vermogens. 

• De powerfactor boven de 25W moet groter zijn dan 0,9 

• Let op: Bij het dimmen van een driver moet deze tevens voldoen aan de 
richtlijnen van power factor en harmonischen. 

Wat is: Power factor en waarom is dit belangrijk? 
 
 

Voeding en bekabeling 



Tc is het hoogste temperatuurpunt aan het oppervlak 

 van de driver bij de aangegeven omgevingstemperatuur, Ta.  

 

Verkoper: hoge Tc waarde  goede driver……..   

Dat is een foutief uitgangspunt…  

 

Het gaat om het verschil tussen Ta en Tc.  

 

Als het verschil klein is, dan wordt er weinig warmte op één punt in de 

driver gegenereerd zodat je geen hot spots hebt en dus een goede 

warmteverdeling in het product.  

 

 

Tc zegt dus niets zonder Ta. 

 

 

 
Wat is: Tc en waarom is dit belangrijk? 

 
 

 

Levensduur 



 Elco’s, temperatuur en ripple current. 

 

 

 

 

 

 

 Temperatuur van de weerstanden en ceramische condensatoren. 

 Spanning over weerstanden en ceramische condensatoren. 

 Positie van de ceramische condensatoren op de PCB. 

 Piek stromen en di/dt waarde van film condensatoren. 

 

 Mosfet in lineaire mode 

 

 Varistoren 

 

 Inrush current limiter 

 

 

Levensduur 



Electrolytische condensator: 
 
10 graden temperatuur verhoging   halvering levensduur 
 

    Dus elco met 10.000 uur @105°C: 
                                                                    80.000 uur bij 75°C 
                                                                    40.000 uur bij 85°C  
                                                                    20.000 uur bij 95°C 

 

 

 

 

 

 

 

Levensduur 



Advertentie: bekende EU driver fabrikant 

 

Levensduur: 50’000 hrs lifetime at tc = 75°C  

 

Verder in de datasheet staat  

Ta = 50°C 

Tc = 85°C 

 

35’000 hrs  tc = 85°C, 10% failure rate 

50’000 hrs  tc = 75°C, 10% failure rate Refer to 

 

Bij een omgevingstemperatuur van 50°C. Dat is de temperatuur van 

de lamp waarin de driver is geplaatst, is Tc 85°C 

Binnen 35000 uur heb je dan 10% uitval! 

Levensduur 



• Lage efficiency   warmte ontwikkeling in de driver. 

 

• Als men los de ingangsspanning en stroom ten opzichte van  
de uitgangsspanning en stroom meet kan men door het  
faseverschil foutief meten. 

 

• Vaak worden LED-producten verkocht met efficiency berekeningen om de 
klant te overtuigen van de besparing. Hoe is dit bij bij dimming?  

 

 

 

 

 

 

Wat is: Efficiency en waarom is dit belangrijk? 
 
 

Levensduur 



 
• Shutdown  Het licht gaat uit als de temperatuur te hoog is. 
 
• Current regulating  begrenzing van het uitgangsvermogen driver.  
 
Shutdown:  
Het licht gaat uit bij “over temperatuur” of blijft branden en de garantie vervalt omdat de 
over temperatuur is gedetecteerd en opgeslagen in de driver. (Garantie?) 
 
Current regulating: 
Bij het uitvallen van een airco blijft het licht aan en zal minimaal dimmen.  
(wat nagenoeg niet zichtbaar is.) 
 

 

 

 

 

Wat is: Thermische beveiliging en waarom is dit belangrijk? 
 
 
 

Bedrijfszekerheid 



 

• Surge protectie wordt op twee manieren gemeten. 

 

• Differential: Tussen fase en nul 
 

• Common mode: Tussen fase en aarde, nul en aarde. 
 

• Drivers zonder aardverbinding gaan soms tot 10kV common mode surge. 
Als differential mode surge slechts 1kV is  geen lange levensduur!  
 

• Men adverteert  wel met 10kV surge protection.  

 

• Kijk dus ook naar de differential surge protection! 

 

 

 
Wat is: Surge protectie en waarom is dit belangrijk? 

 

 

 

Bedrijfszekerheid 



• Klantvraag: Genereren Lumotech drivers 

 een 9Hz flickering aan de uitgang? => NEE! 

  

• Oorzaak 9Hz flickering:   
regelloop snelheid van de primaire controller. 
 

• Oplossing: 
1) keuze voor correcte regelloop snelheid   
 + sec. buffer elco  minimale 100Hz ripple 

 2)  een tweede trap   nagenoeg geen ripple meer aanwezig 

 

 

 

Wat is: LED-stroom stabiliteit en waarom is dit belangrijk? 
 
 

Lichtkwaliteit 



Netspanning en Drivers 

• Gelijkspanning op het lichtnet wordt veroorzaakt door asymmetrische belastingen zoals:  
goedkope retrofit ledlampen, haardrogers op half vermogen, espressomachines e.d. 

 

• Vele dingen worden getest van een driver, maar heeft u ook wel eens getest of uw driver 
correct functioneert als de netspanning een kleine DC offset heeft? 

 

• Wij hebben een paar voorbeelden: 

 

Lichtkwaliteit 



Demo fabrikant 1: 

Lichtkwaliteit 



Demo fabrikant 2: 

Lichtkwaliteit 



Demo Lumotech L05040: 

Lichtkwaliteit 



Zero ripple current betekent dat de uitgang voor wat betreft stroom en spanning geen 
PWM of 100Hz ripple bevatten, ook niet tijdens het dimmen. 
 
 
Bij nagenoeg alle Lumotech drivers wordt tijdens het dimmen geen PWM gebruikt. 
Zero ripple drivers zijn: 
 
L05011i2, L05011i3 en L05011i4 
L05031 
L05025 en L05040 serie 

Zero ripple 

Lichtkwaliteit 



Warm dimming wil zeggen dat een LED, welke geschikt is voor warm dimming ook 
volgens specificaties functioneert bij het gebruik van 100% current dimming.  
De LED-kleur verandert naar een warmere kleur tijdens het dimmen. 
 
Als je een driver die PWM dimt aansluit op een dim-to-warm LED, dan zal de LED 
niet mooi warm kleuren. 
 
Volgende dia demo warm dimming: 
 

Warm dimming of dim to warm 

Lichtkwaliteit 



Demo warm dimming 

Lichtkwaliteit 



Verdere aandachtspunten: 
 

• Een LED driver is niet het enige product dat in een licht installatie wordt gebruikt.  
Andere zijn b.v.: 

• Een persoons detector 

• Een licht sensor 

• Een Dali naar 1-10V converter 

• Een Dali master systeem 

 

•   De regelgeving zorgt ervoor dat de meeste drivers veilig zijn en 
de meeste voorzien zijn van een veiligheidskeurmerk zoals ENEC.  

•   Wilt u een extern product aansluiten? Niet rechtstreeks op het net aansluiten.   
     Controleer op aanwezigheid van deze markering: 

 



Conclusie: 

Verantwoorde keuze criteria voor een LED driver: 

• Veiligheid 

• Voeding- en bekabeling- aspecten 

• Te verwachte levensduur 

• Bedrijfszekerheid 

• Lichtkwaliteit 



 

 

Vragen? 
 



 

 

Bedankt voor uw aandacht 
Verdere informatie over leddrivers check onze whitepaper 

http://www.lumotech.com/technology 

 

http://www.lumotech.com/technology
http://www.lumotech.com/technology

