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Waarom dimmen?

� verminderen lichthinder

� verminderen lichtvervuiling

� verminderen energieverbruik

� aanpassen lichtniveau aan gebruik

� steeds meer dimsystemen op de markt en dus meer pilots 
(veldervaring opdoen)



Dimsystemen

Statisch dimmen

Voordelen

- eenvoudige techniek

- inpasbaar in onbemeten netten

- kan vooraf en achteraf ingebouwd worden

- besparing kan vooraf berekend worden

Nadelen

- schakelschema per lichtpunt

- niet op afstand benaderbaar 

- aanpassen dimstanden van meerdere lichtpunten vergt tijd 



Dynamisch dimmen

Voordelen

- alleen meer of minder licht wanneer gewenst

- hoger besparingspotentieel

- op afstand te monitoren en in te stellen

Nadelen

- uitsluitend op bemeterde netten

- hoge netkosten om OVL te bemeteren

- hoge investeringskosten

- gevolgen voor gebruikerservaring vooraf moeilijk 
in te schatten



Ervaringen met dimmen

Met de Dynadimmer

- meer dan 15.000 geïnstalleerd

- geen noemenswaardige storingen

- bewezen besparingen van 32%

- volledig geaccepteerd door de burgers

- standaard in nieuwe armaturen 

- tegenwoordig geïntegreerd met de driver bij LED



Dimregime voor PLL 36 W



….verder met Dynamisch dimmen?

� afwegingen maken voor dynamisch dimmen

- waar en wanneer?

- kosten i.r.t. statisch dimmen 

- keuze uit systemen

- veel pilots, welk systeem/protocol 
wordt de ‘standaard’ 



IGOV en de netbeheerders

� Proeven met energiemetingen tussen kWh 
meters en software van dynamische systemen

� Kan een systeemleverancier voldoen aan de eisen 
uit de Meetcode?

� Zo, ja, wordt dit een wijziging in de Meetcode?  



Praktijkvoorbeeld met TVILight 

� Aanleiding

� teveel licht in de nachtelijke uren

� terrein grenst aan een ECO-gebied

� onnodige lichtvervuiling

� onnodig energieverbruik

� klachten van milieudoelgroepen



Locatie Transferium (P+R)





Resultaat

� energiebesparing ca. 54%

� eerste reacties van gebruikers zijn positief

� breed belevingsonderzoek moet nog volgen

� lichtmanagementsysteem moet nog verbeterd 
worden(klantvriendelijker)

� vergelijking met andere DOV systeem in 2014

� eventuele uitbreiding naar bedrijventerreinen  



…… wordt het DIP of DIM?

� Dank u voor uw aandacht


