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ENERGIE BESPAREN MET VERLICHTING (ITALIË) 

 

In Italië zijn veel steden  en oudereninstellingen van plan om LED oplossingen te gebruiken voor openbare en binnenverlichting 
om het energieverbruik te verminderen.  Er is momenteel een revolutie gaande in de markt door de introductie van  LED 
verlichting voor civiele en industriële toepassingen.  

LED is gebaseerd op Electro Luminescentie, een innovatieve lichttechniek met 
een  potentiële energiebesparing van 80 %. In vergelijking met de 4% opbrengst 
aan zichtbaar licht door een traditionele gloeilamp, de 15% van de halogeen lamp 
en 40% van een PL lamp, is dit een enorme verbetering.  

LED verlichting wordt sinds de jaren tachtig vooral gebruikt in elektronica en in 
de toepassingen waar een laag vermogen en laag gewicht van belang zijn. De 
belangrijkste ondernemingen op dit gebied zijn tegenwoordig HP en Philips, die 
de nieuwe componenten met hoog vermogen ontwikkelen die ons grote 
mogelijkheden bieden om ook het energieverbruik in oudereninstellingen 
drastisch  te verminderen. Maar waarom is LED zo aantrekkelijk? 

 

De Italiaanse instellingen die deelnemen aan het SAVE-AGE project 
verminderden vooral hun energieverbruik door over te stappen van traditionele 
gloeilampen naar LED-technologie. De deelnemende Italiaanse 
oudereninstellingen zijn veelal gehuisvest in zeer oude gebouwen die zijn gebouwd tussen 1400 en 1600 en vroeger dienst 
deden als klooster. Slechts in enkele gevallen vonden we nieuwe gebouwen die in de laatste 20 jaar waren gebouwd. 

We hebben het hier dus over gebouwen met zeer dikke muren waarbij renovatie vaak onmogelijk is vanwege de juridische 
bescherming van deze historische gebouwen.   

In Italië bestaat in alle districten een wettelijke verordening voor het landschap, waarbij het niet is toegestaan om eventuele 
wijzigingen aan te brengen in een gebouw zonder de speciale toestemming van de provinciale raad, de zogenaamde ‘Belle 
Arti’. 

Veel oudereninstellingen bevinden zich in deze situatie, zodat het onmogelijk blijkt om toestemming te krijgen om het uiterlijk 
van het gebouw te veranderen. Dit is uiteraard nodig is wanneer men installatie overweegt van fotovoltaïsche of thermische 
zonnepanelen. In deze zeer veel voorkomende situatie zullen de openbare of particuliere instanties niet het risico nemen van 
een illegale installatie om de energiekosten van hun RCHEP te verminderen. 

In Italië hebben we gemerkt dat dit ook een belangrijk probleem is bij energiebesparing voor een groot aantal andere 
oudereninstellingen. We hebben hiervoor dus een andere strategie en een actieplan nodig. 

 

In RCHEP wordt meer dan 30% van de energie gebruikt door 
verlichting, omdat dit in de meeste openbare ruimtes altijd aan staat. 
De gangverlichting en de nachtlampjes boven het bed branden 
meestal 24 uur per dag. Bewoners die zelfstandig wonen hebben 
graag altijd wat licht aan gedurende de nacht om de badkamer te 
bereiken. In andere gevallen zijn het de bewoners met een 
verminderd zicht die niet gebaat zijn met een slecht verlichte kamer.  

  

Een gemiddelde RCHEP heeft bijvoorbeeld 50 fluorescentielampen TL 
of PL  (momenteel één van de meest efficiënte technieken) voor nachtverlichting en 100 nachtlampjes (meestal gloeilampen). 
We schatten het verbruik hiervan op ongeveer 2 kW gedurende 10 uur in de nacht. Dat is dus 20 kWh per nacht.  

 

 
Figuur 1: Interne opbouw van een LED  

 
Figuur 2 Gloeilampen zending straling uit buiten het zichtbare golflengtegebied.  
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Met behulp van LED-lampen kan de buisvormige fluorescentielamp in gangen en hoofdeinden worden vervangen met een 
totaal vermogen van 0.5 kW. Een geweldige besparing kan worden verkregen door enkel het vervangen van de nachtlampjes 
bij het bed door 1W LED.  

 

Oudereninstellingen kunnen veel energie besparen door het 
plannen van een geleidelijke vervanging van traditionele en 
TL-lampen, te beginnen met de lampen die altijd zijn 
ingeschakeld. We begrijpen nu we het grote potentieel van 
LED verlichting waarbij we ook rekening moeten houden met 
de lagere beheerkosten voor LED apparaten. De levensduur 
van LED-lampen is namelijk langer dan 50.000 uur, met een 
verwaarloosbaar verlies van efficiëntie gedurende het leven. 
(Vervanging van lampen is bij LED dus veel minder vaak 
nodig). Verdere vermindering van het stroomgebruik kan 
worden gerealiseerd met de integratie van bewegingsmelders 
en lichtafhankelijke regeling.  

 
Figuur 3 Vergelijking tussen een aantal typen lampen. 


