
2015
Design en engineering trends 
voor LED-applicaties

WOENSDAG 2 december 2015

www.ledevent.eu

ELEWIJT CENTER ELEWIJT-ZEMST
BELGIË



Het LED Event vindt plaats in Elewijt Center te Elewijt-Zemst, België, op 2 december en in 
Congrescentrum 1931 Brabanthallen te Den Bosch, Nederland, op 3 december.  Voor OEM’ers, 
ontwikkelaars, R&D managers, (licht)architecten, de gebouwde omgeving en LED-toepassers in 
het algemeen wordt dit event vormgegeven vanuit de basis van de elektronica. Ontwikkelaars, 
componentenleveranciers, testbedrijven en toepassers van LED-applicaties wisselen er hun visies en 
ervaringen uit met de aanwezigen. De laatste stand van zaken van LED-technologie komt aan de orde. 
De toenemende mogelijkheden van elektronica en de snelle ontwikkeling van de LED-technologie 
bieden steeds meer kansen bij het maken van LED-applicaties. Daarom is dit event dé gelegenheid om 
goed en volledig geïnformeerd te worden voor uw activiteiten. 

Een bezoek is cruciaal voor:
• R&D managers
• Technisch managers
• Engineers 
• Inkopers 

• Projectmanagers 
• System integrators 
• Verlichtingsontwerpers

Deelnemende bedrijven:
• Ontwikkelaars
• Componentenleveranciers
• Testbedrijven
• Meetinstituten
• Fabrikanten  

Doelindustrieën zijn:
• Architectenbureaus
• Ingenieursbureaus
• Designbureaus 
• Lichtkunstenaars

• OEM’ers
• Luminares 
• Machinebouwers
• Armaturenbouwers

Registreer nu gratis als bezoeker via www.ledevent.eu 
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PROGRAMMA BELGIË LED EVENT 2015

09:30 
09:55

Een SWOT analyse van de verlichtingssector in Vlaanderen
De EU stelde enkele jaren geleden een roadmap op voor elke strategische ‘Key Enabling Technology’ (KET). ‘Emerging Lighting’ is een 
onderdeel van de KET Fotonica. N.a.v. een oproep van IWT Vlaanderen werd i.s.m. verschillende partners een Vlaamse versie van deze 
roadmap voor Verlichting uitgeschreven op basis van een brede consultatie van de sector. Deze lezing vat de belangrijkste conclusies samen.
Peter Hanselaer, KU Leuven Technologiecampus Gent, dept. ESAT, Laboratorium voor Lichttechnologie

10:00 
10:25

Introduction to LED from a technical 
point of view
Alex Snijder, Würth Elektronik Nederland B.V.

Enlightening you with OLED Technology
Marcus Lippert, Ecomal Europe GmbH

De rol van technologie in de duurzaam-
heidstrategieën in de verlichtingssector 
Thomas Vandenhaute, Sirris

10:30 
11:10 Pauze

11:15 
11:40

Light guides for general lighting 
applications and design
Thomas Kümpfel, MENTOR GmbH & CO on 
behalf of Heynen

OLED – Source for enjoyable light and 
inspiration
Matthias Flack, Neumüller Elektronik GmbH

Glare control, issues faced and 
techniques to be implemented in 
reducing glare in LED applications
Simon Aldred, LEDiL

11:45 
12:10

Programmable LED drivers – the impact 
on current and future lighting designs 
Wen Wu, Mean Well on behalf of 
Koning & Hartman and Telerex

Licht als service - het nieuwe 
verdienmodel
Han Bak, Chess Wise B.V.

Ontwerpmogelijkheden door siliconen 
lenzen
Armand Perduijn, Bright LED Solutions 
namens Mavom

12:15 
12:40

The future of measuring light
Jana Baltser, Viso Systems on behalf of 
Acal BFi

Solar lighting in de BeNeLux?
Frank den Ridder, Dazzletek

Herken de kwaliteit van LED-drivers
Rob Snoek Lumotech namens 
Elincom Electronics

12:45 
13:40 Pauze

13:45 
14:10

Power component design methodology 
for LED solutions 
Salah Ben Doua, Vicor on behalf of 
POWERBOX Benelux

The future of lighting is smart
Patrick van der Meulen, Xicato Inc namens 
Luxendi

De meerwaarde van thermische 
simulaties tijdens het ontwerpproces 
van uw LED-lamp
Norbert Engelberts, Optimal Thermal Solutions 
BV namens Telerex

14:15 
14:40

Light and color measurement
Nebojša Fišeković, Ledivia B.V. on behalf of 
TT&MS B.V.

Adapting proven connection principles to 
flexible LED strips 
Lukas Muth, Phoenix Contact GmbH & Co. KG 

Stappenplan voor de juiste thermische 
oplossing
Marco van Drimmelen, Batenburg 
Mechatronica

14:45 
15:25 Pauze

15:30 
15:55

Impact of new SSL standards on 
goniospectroradiometric mesurements 
Ðenan Konjhodžiæ, Instrument Systems 
GmbH on behalf of Te Lintelo Systems

Acrich3, the next generation smart 
lighting LED technology
Laurent Petrus, Silica

LED in high bay environments
Sebastian Hülck, EBV Elektronik

16:00 
16:25

Betrouwbaarheid van soldeerverbindingen voor LED-toepassingen
Voor high-end applicaties worden hoogvermogen LED’s gesoldeerd op PCB’s om zodoende in een efficiënte warmteafvoer van de LED naar 
de PCB toe te voorzien. Door een verschillende thermische uitzetting van de LED en de PCB zullen onder temperatuurschommelingen de 
soldeerverbindingen sterk mechanisch belast worden, en dit leidt finaal tot een vermoeiingsbreuk en het falen van de LED. Deze presentatie 
behandelt de methodiek om de levensduur (MTTF) te schatten van gesoldeerde componenten, incl LED’s.
Bart Vandevelde, cEDM, IMEC

16:30 Receptie
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Het LED Event vindt op 2 december plaats bij het Elewijt Center te Elewijt-Zemst, België, en op 
3 december in Congrescentrum 1931 Brabanthallen te Den Bosch, Nederland. Voor OEM’ers, 
ontwikkelaars, R&D managers, (licht)architecten, de gebouwde omgeving en LED-toepassers in 
het algemeen wordt dit event vormgegeven vanuit de basis van de elektronica. Ontwikkelaars, 
componentenleveranciers, testbedrijven en toepassers van LED-applicaties wisselen er hun visies en 
ervaringen uit met de aanwezigen. De laatste stand van zaken van LED-technologie komt aan de orde. 
De toenemende mogelijkheden van elektronica en de snelle ontwikkeling van de LED-technologie 
bieden steeds meer kansen bij het maken van LED-applicaties. Daarom is dit event dé gelegenheid om 
goed en volledig geïnformeerd te worden voor uw activiteiten. 

Om een volledig overzicht te geven van de laatste LED-innovaties wordt ook aan de bezoeker gevraagd 
applicaties/armaturen mee te nemen. Op de kennismarkt is plaats gemaakt voor zo’n 30 innovaties. 
De aanwezige bezoekers bepalen wie dé LED-applicatie van 2015 ontwikkeld heeft. Wilt u zelf een 
applicatie meenemen, lees dan onderaan deze pagina wat u dan moet doen. Kortom, het LED Event 
wordt een dag vol nieuwe ideeën en mogelijkheden.

Be proud and show it! Dit is het motto van het 
Applicatieplein. Laat zien wat u ontwikkelt, laat zien 
welke kennis er in Nederland aanwezig is, laat zien 
wat de kracht van Nederland is! Het LED Event biedt 
ongeveer 30 bezoekers de kans om hun applicatie/
ontwikkeling te tonen. Aanmelden is mogelijk tot 20 
november, de deelnamevoorwaarden vindt u op de 
website www.ledevent.eu. De innovaties krijgen niet 
alleen de aandacht van de vele bezoekers, maar 
worden door hen ook kritisch beoordeeld op toepassing, 
beleving en gebruikte elektronica. Op basis van deze 
criteria wordt de ‘LED-applicatie van het jaar’ gekozen.

Een bezoek is cruciaal voor:
• R&D managers
• Technisch managers
• Engineers 
• Inkopers 

• Projectmanagers 
• System integrators 
• Verlichtingsontwerpers

Deelnemende bedrijven:
• Ontwikkelaars
• Componentenleveranciers
• Testbedrijven
• Meetinstituten
• Fabrikanten  

Doelindustrieën zijn:
• Architectenbureaus
• Ingenieursbureaus
• Designbureaus 
• Lichtkunstenaars

• OEM’ers
• Luminares 
• Machinebouwers
• Armaturenbouwers

Registreer nu gratis als bezoeker via www.ledevent.eu 

Deelname is mogelijk via de volgende 
stappen:
1)   Registreer u eerst als bezoeker aan 

het LED Event 2015 via de website 
www.ledevent.eu 

2)   Meld u kosteloos aan voor het 
Applicatieplein via de website, vul 
daarbij de antwoordvelden zo volledig 
mogelijk in.

Voor meer informatie zie 
www.ledevent.eu

Plaats uw LED-ontwikkeling/armatuur op het Applicatieplein
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PROGRAMMA NEDERLAND LED EVENT 2015

09:30 
09:55

Openbare verlichting: nog altijd praktische uitdagingen
Met de komst van ledverlichting liggen er enorme kansen om openbare verlichting zuiniger en veiliger te maken. De spreker gaat in op de 
praktische uitdagingen bij het ontwikkelen van openbare verlichting die nog altijd aanwezig zijn. Denk hierbij aan dimbaarheid, verblinding, 
cosinus phi, grote vermogens voor snelwegen, aansturing/software, vervangingskosten en de mogelijkheden van gelijkspanning. Daarnaast 
gaat de spreker in op de kijk van Rijkswaterstaat op ledverlichting en de keten. 
Willem Zandvliet, Rijkswaterstaat

Aansturen Test, measurement 
& certificering

Hardware Ontwikkeling, 
productie & 
applicaties

Thermal 
management & 
optics

10:00 
10:25

Acrich3, the next ge-
neration smart lighting 
LED technology
Laurent Petrus, Silica 

The art of light mea-
surement 
Ger Loop, Avantes BV

Introduction to LED 
from a technical point 
of view
Alex Snijder, Würth 
Elektronik Nederland B.V.

Light guides for general 
lighting applications 
and design
Sebastian Wette, MENTOR 
GmbH & Co namens 
Heynen

Glare control, issues 
faced and techniques 
to be implemented in 
reducing glare in LED 
applications
Simon Aldred, LEDiL

10:30 
11:10 Pauze

11:15 
11:40

Programmable LED 
drivers – the impact 
on current and future 
lighting designs 
Wen Wu, Mean Well 
on behalf of Koning & 
Hartman and Telerex

Light and color 
measurement
Nebojša Fišeković from  
Ledivia B.V. on behalf of 
TTMS B.V.

Enlightening you with 
OLED Technology
Marcus Lippert, Ecomal 
Europe GmbH

Adapting proven 
connection principles 
to flexible LED strips
Lukas Muth, Phoenix 
Contact GmbH & Co. KG

Stappenplan voor 
de juiste thermische 
oplossing
Marco van Drimmelen, 
Batenburg Mechatronica

11:45 
12:10

Herken de kwaliteit 
van LED-drivers
Rob Snoek Lumotech 
namens Elincom 
Electronics

Vervaardigen van een 
uniforme lichtbron met 
een beperkt aantal LEDs
Dingeman Beuzekom, 
Laser 2000 Benelux

OLED – Source for 
enjoyable light and 
inspiration
Matthias Flack, 
Neumüller Elektronik 
GmbH

The difference 
between a quality and 
a poor product 
Matt Hill, Arrow 

Nieuwe optische 
ontwerpmogelijkheden 
door siliconen lenzen. 
Armand Perduijn, Bright 
LED Solutions namens 
Mavom

12:15
13:25 Pauze

13:30 
13:55

Licht als een 
service - het nieuwe 
verdienmodel!
Han Bak, Chess Wise 
B.V.

Impact of new SSL 
standards on gonios-
pectroradiometric 
mesurements
Ðenan Konjhodžiæ, 
Instrument Systems 
GmbH on behalf of Te 
Lintelo Systems

Flip chip white, de 
ideale LED voor de 
volgende generatie 
verlichting
Jan Sanders, Lumileds 
namens Future Lighting 
Solutions

Solar lighting in 
Nederland?
Frank den Ridder, 
Dazzletek

Een koele LED-brand 
het best
Ad Musters, Universal 
Science BV

14:00 
14:25

The future of lighting 
is smart
Patrick van der Meulen, 
Xicato Inc namens 
Luxendi

The future of 
measuring light
Jana, Baltser, Viso 
Systems namens Acal 
BFi

Advantages of chip 
on board compared to 
discrete solutions – 
latest technology trends
Thomas Brandes, OSRAM 
Opto Semiconductors 
on behalf of Rutronik 
Worldwide

LED in high bay 
environments
Sebastian Hülck, EBV 
Elektronik

De meerwaarde van 
thermische simulaties 
tijdens het ontwerp- 
proces van uw LED-lamp
Norbert Engelberts, 
Optimal Thermal 
Solutions BV namens 
Telerex

14:30 
15:10 Pauze

15:15 
15:40

Draadloze standaarden 
voor het huis van de 
21ste eeuw
Lourens Koopmans, TÜV 
Rheinland Nederland B.V.

Color rendering Index: 
history, usage and out-
look to new metrics
Peter Karp, Konica Minolta 
Sensing Europe B.V

Smart large area 
flexible and elastic 
lighting 
Miguel Ridao, Sensing 
Tex, on behalf of Alcom 
electronics

Functional coating, 
bonding & sealing 
innovations for the 
lighting Industry 
Chris van Waardenburg, 
Henkel

15:45 
16:10

Van ‘the internet of things’ naar ‘the internet of light’
Met de digitalisering van verlichting zijn de mogelijkheden eindeloos. Eigenlijk is de technologie geen beperking meer als het gaat om de 
realisatie van je ideeën voor verlichting. Daarmee betreedt verlichting vele nieuwe werkterreinen: gezondheidszorg, veiligheid, welzijn, de 
creatieve industrie en ga zo maar door. Hoe gaan lichtontwerpers om met al deze nieuwe mogelijkheden en hoe komen zij tot oplossingen 
die zijn gebouwd op ‘connectivity’ en ‘the cloud’ en er écht toe doen? Rogier van der Heide neemt u mee naar nieuwe kansen voor de 
verlichtingsindustrie in een inspirerende lezing over ‘the internet of light’.
Rogier van der Heide, Zumtobel Group

16:15 Borrel
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