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Technisch Dossier Led: de zin en onzin omtrent levensduur 
 

1 Aanleiding 

De lange levensduur van Led lichtbronnen en Led armaturen is een veelgenoemd Unique 
Selling Point (USP). Maar is dat terecht? En hoe bepalen we deze levensduur nu precies? 
Vanuit de NSVV vinden we het belangrijk om uit te leggen hoe dit gaat en welke normen en 
methodes erachter liggen. Aangezien dit ingewikkelde proces bij fabrikanten plaatsvindt en 
vaak een black box blijft leggen we dit in een stappenplan uit. 
Daarnaast leggen we uit hoe we de L, B, C, en F parameters die gekoppeld zijn aan de 
levensduurberekening moeten interpreteren. Momenteel werkt de werkgroep TC 274, JWG3 
binnen ISO in samenwerking met de CIE hard aan een heldere en eenduidige uitleg hoe de 
parameters geïnterpreteerd moeten worden aan de hand van de IEC 62717. In afwachting 
van de resultaten van deze werkgroep, geven we in dit artikel al wat duidelijkheid.  
In een volgend artikel leggen we uit hoe de parameters toegepast moeten worden in het 
bepalen van de maintenancefactor of onderhoudsfactor. Want hier bestaat ook heel veel 
onduidelijkheid over. 

 
2 Hoe voorspellen we de bruikbare levensduur? 

De bruikbare levensduur is de geleidelijke afname van de lichtopbrengst, ofwel de 
lumendepreciatie, van een groep Led verlichtingsproducten op een bepaald tijdstip. We 
leggen dit ook wel positief uit: het lumenbehoud, hoeveel van de initiële lichtstroom 
behouden blijft na een bepaalde tijdsperiode. 
Elke Led zal dus gedurende zijn levensduur een bepaalde lichtterugval hebben. Dit is 
voornamelijk afhankelijk van de (bedrijfs) temperatuur van de Led chip (in het Engels 
hanteren we de term Junction Temperatuur Tj. Hoe lager de temperatuur, hoe gunstiger de 
terugval. Niet alleen de Led bron zelf, maar ook de temperatuur in de armatuur bepaalt de 
mate van veroudering. Dus, de lichtterugval is afhankelijk van: 
 

1. De Led: de eigenschappen van de Led zélf bepalen hoe groot de lichtterugval is bij een 

bepaalde bedrijfstemperatuur.   

 

2. Het armatuur. Het thermisch ontwerp van de armatuur bepaalt de uiteindelijke 

bedrijfstemperatuur van de Led. Hoe beter de armatuur de warmte van de Led 

afvoert, des te lager de bedrijfstemperatuur van de Led. Dus zal de Led minder snel 

verouderen. 
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In een aantal stappen, rekening houdend met de Led bron zelf én de armatuur, voorspellen 
we wat de levensduur wordt van de Led: 
 
Stap 1: Het bepalen van lichtterugval van de Led  
Tijdens de opkomst van de functionele Led hebben enkele grote Led fabrikanten de koppen 
bij elkaar gestoken en hebben in naam van de IESNA, de Illuminating Engineering Society of 
North America, de LM-80 standaard opgesteld. Dit protocol geeft handvatten op basis 
waarvan de individuele Led getest en nadien gespecificeerd moet worden.  
Volgens 1 van de eisen van de LM-80 aan het testproces van de led doen we een duurtest van 
minimaal 6000 uur. Elke 1000 uur rapporteren we o.a. over de lichtterugval bij verschillende 
temperaturen. 
De LM-80 levert ons o.a. data ten aanzien van het lumenbehoud van de losse Led, bepaald bij 
verschillende temperaturen. We weten dan hoeveel lichtterugval de Led heeft bij 
verschillende bedrijfstemperaturen. We weten dan echter nog niets over de levensduur van 
de Led, toegepast in een bepaald armatuur. Dit komt doordat  we niet weten wat de 
werkelijke bedrijfstemperatuur is van de Led  in dat armatuur.  
Het resultaat van de LM-80 is een datasheet waarin we kunnen zien wat de lichtterugval is 
van een bepaalde Led chip bij verschillende bedrijfstemperaturen. We weten dan echter nog 
niet wat de werkelijke bedrijfstemperatuur van de chip zal zijn in een bepaald armatuur. Dit is 
namelijk afhankelijk van de constructie (koeling) van het armatuur. Daarom achterhalen we in 
de volgende stap wat de werkelijke bedrijfstemperatuur is.  
 
Stap 2: Meten van de werkelijke bedrijfstemperatuur van de LED in de armatuur 
In stap 2 bepalen we wat de werkelijke bedrijfstemperatuur van de Ledchip is in een bepaald 
armatuur. Deze temperatuur meten we op specifieke punten nabij de Ledchip nadat het 
armatuur op de nominale bedrijfstemperatuur is gebracht. Op dat moment weten we wat de 
werkelijke temperatuur is en kunnen we deze matchen met de LM-80 data die de levensduur 
bij een bepaalde temperatuur geeft. Door beide te combineren kunnen we een voorspelling 
maken van de levensduur. Hoe we dit moeten doen staat beschreven in de TM-21. 
 
Stap 3: Voorspelling van de levensduur met extrapoleren volgens TM-21 
Om de levensduurvoorspelling van een Led in een specifiek armatuur te bepalen is er tussen 
zes fabrikanten: Philips Lumileds, Osram, Nichia, Illumitex, General Electric en Cree alsmede 
twee Amerikaanse overheidsinstanties, overeenstemming bereikt en zijn deze experts 
gekomen tot de TM-21 standaard.  
In de TM-21 combineren we LM-80 data van de Led met de werkelijke gemeten 
bedrijfstemperatuur van de Ledchip in een specifiek armatuur. Op basis daarvan maken we 
een voorspelling van de levensduur. Omdat we LM 80 gegevens meestal maar tot 6000 uren 
gemeten hebben moeten we extrapoleren om een voorspelling te kunnen maken van de 
echte levensduur. Volgens de norm mogen we maximaal 6x extrapoleren. Voor een 
levensduur > 36.000 uur hebben we dus de LM80 data nodig over een langere periode.  
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3 Uitdrukken van de levensduur met de L en B-parameters 

De hiervoor beschreven methode geeft een redelijk betrouwbare voorspelling van de 
bruikbare levensduur van een bepaald type armatuur. In de lichtmarkt gebruiken we hierbij 
een aantal parameters.  De eerste parameter gaat uit van lichtdepreciatie. 
 
3.1 De L-waarde:  Lumenbehoud  
De eerste waarde die we gebruiken is de waarde die het lumenbehoud aangeeft. Deze wordt 
altijd direct na het aantal branduren gegeven, bijvoorbeeld 50.000L70. 
Lx: Dit is de tijdsduur waarna het armatuur nog x% van de te leveren initiële lichtstroom 
presteert. 
We drukken dit altijd uit bij een te verwachten levensduur. De Lx waardes hebben altijd 
betrekking op het hele armatuur als 1 geheel en niet op de afzonderlijke waardes van de Leds 
(bij een omgevingstemperatuur, Ta 25°C). 
 
 
Rekenvoorbeeld: 50.000L70 
50.000 = Levensduur: deze wordt uitgedrukt in branduren.  
Hierbij is Lx = Lumenbehoud 
Bijvoorbeeld L70 betekent dat deze groep Leds  (uitgaande van een omgevingstemperatuur, Ta 25°C) 
nog 70 % van hun initiële lichtstroom leveren bij het genoemde aantal bedrijfsuren. 
We formuleren hiermee de te verwachten lichtterugval op het moment dat 50.000 branduren bereikt 
is. 

 
3.2 De B-waarde: Onderlinge verschillen in een groep:  
In een batch van armaturen/Leds vinden we echter altijd kleine kwaliteitsverschillen. Om hier 
een waardeoordeel aan te hangen is er door de IEC een aantal extra termen geïntroduceerd 
waaronder de term ‘median useful life’ met de daarbij behorende B-waarde (B50). Deze 
waarde geeft aan hoe een gemiddeld armatuur presteert. Een armatuur met een L70B50 = 
50.000 hr zal dus gemiddeld gezien nog 70% van de hoeveelheid licht over hebben na 
50.000hr te hebben gebrand. Dit is dezelfde manier als hoe de ‘gemiddelde levensduur’ van 
traditionele lampen werd gedefinieerd.  
 
 
Rekenvoorbeeld: L70B50 @  50.000 uur 
Hierbij is Lx = Lumenbehoud  
Bijvoorbeeld L70 betekent dat deze groep Leds nog 70 % van hun initiële lichtstroom leveren.  
By = het percentage dus bijvoorbeeld B50 betekent dat 50% van de armaturen onder de 70% 
lichtstroom zitten en 50% erboven. Hoe ver erboven of eronder hangt af van de kwaliteit van het 
armatuur en de Led chips. Voor goede armaturen is de verwachting dat de deviatie beperkt is. 
We formuleren hiermee de te verwachten lichtterugval over een populatie op het moment dat 50.000 
branduren bereikt is. 
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3.2.1 Lagere B-waardes 
Maar wat betekenen lagere B-waardes dan? Zoals hierboven aangegeven geeft de B50 
waarde een oordeel gebaseerd op de gemiddelde performance, wat rekenkundig inhoudt dat 
de helft van de gemeten waardes (net) onder het gemiddelde zitten en de andere helft er 
(net) boven. Lagere B-waardes leggen deze verhouding anders. Zo geeft een B10 waarde 
bijvoorbeeld aan dat 10% van de waardes net onder de Lx waarde zitten en 90% daarboven.  
Dit roept echter vaak veel (terechte) vragen op. De waardes die onder de gestelde Lx waarde 
zitten, zijn die dan helemaal uit? Het antwoord hierop is nee. In de praktijk blijkt dat de Leds 
die onder de gegeven waarde zitten hier net onder zitten. Natuurlijk kan er weleens een 
uitschieter voorkomen, maar in de praktijk zullen de meeste armaturen rond de gegeven 
waarde zitten. Sommige net erboven, sommige net eronder.  
 
 
3.2.2 Uitgaan van traditionele gemiddelde levensduur B50 

Daarnaast is gebleken dat door een combinatie van kwaliteitsverbetering van de Leds en het 
gebruik van meerdere Leds per armatuur de B10  en B50 waardes erg dicht bij elkaar komen te 
liggen en er daarom in de meeste gevallen gewoon uit wordt gegaan van de traditionele 
‘gemiddelde levensduur’ (B50). 
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4 Uitdrukken van de levensduur in de C en F-parameters 

De tweede wijze om de levensduur uit te drukken is gebaseerd op de uitval van een armatuur 
of een component.  Immers, als de armatuur stopt met licht geven is de levensduur voorbij.  
 
4.1 C-waarde: Abrupte Uitval 
De IEC heeft een meeteenheid geïntroduceerd voor het Tijdstip van Abrupte Uitval 
(Catastrophic failure).  Het C-getal geeft aan dat de levensduur in uren van een armatuur dus 
afhankelijk is van het feit of de led (of 1 van de componenten) uitvalt.  
L0Cy = Tijdstip van Abrupte Uitval  
L0 =   Geen lumenbehoud 
Cy = geeft aan voor welk percentage in de populatie dit geldt.  
Met het bepalen van de C-waarde wordt er gekeken naar de hele armatuur en niet naar de 
afzonderlijke Leds die defect zijn. 
 
 
Rekenvoorbeeld: L0C10  @ 50.000 uur 
Hierbij is L0 = Lumenbehoud, de Led armaturen leveren 0% van hun initiële lichtopbrengst. 
C10 = Het percentage van de populatie die defect is.  
Dus L0C10=50.000 hr houdt dan in dat er kan worden verwacht dat 10% van de armaturen(C10) na 
50.000hr geen licht meer geven (L0).  

 
4.1.1 Nadelen C-waarde 

Geen informatie over lichtterugval 
De bovenstaande methode geeft geen informatie over de licht terugval. Daarom heeft de IEC 
voorgesteld om de ‘Abrupt Failure Value’(AFV) in combinatie met een licht terugval 
levensduur te definiëren.  
Bijvoorbeeld een L70B50 = 50.000 hr; AFV = 10% geeft aan dat na de gegeven hoeveelheid 
branduren 10% van de armaturen defect zijn. Door deze notering is er altijd een combinatie 
tussen licht terugval en lichtuitval die bij elkaar past. 
 
Geen eenduidigheid over welke componenten worden meegenomen 
Er is momenteel echter geen eenduidige definitie welke componenten er worden 
meegenomen in de ‘C-waarde’. De individuele Leds hebben vaak een zeer lage uitval waarde, 
echter de elektronische componenten die het geheel aansturen zijn veel gevoeliger voor 
uitval. De ballast/driver wordt echter soms gezien als losse (of externe) component en wordt 
dan niet vermeld. Er wordt dus momenteel vaak geen uitval op armatuur niveau 
gespecificeerd, maar bijvoorbeeld op driver niveau. 
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4.2 F-waardes 
Dan is er nog de F-waarde, die samen met een L-waarde wordt gepubliceerd. Deze waarde 
komt steeds minder voor, maar is wel een tijdje ‘aanwezig’ geweest in de markt. De F-waarde 
was van origine bedoeld als algemene ‘Failure Factor’ en geeft een combinatie van de B- en C-
waarde verwerkt in 1 getal. Wat een LxFy waarde dus eigenlijk aangeeft is dat een armatuur 
niet meer voldoet aan de gestelde Lx waarde. Echter, er wordt hier geen onderscheid gemaakt 
tussen het niet meer voldoen aan de Lx waarde door terugval of door uitval. 
 
 
Rekenvoorbeeld: L70F10  @  50.000 uur 
Dit betekent dat na 50.000 branduren er 10% niet meer voldoet aan de gestelde 70%. Echter van deze 
10% kan het betekenen dat ze allemaal stuk zijn (geen licht meer geven) of bijvoorbeeld 69% van de 
initiële hoeveelheid licht geven.  
Deze onzekerheid is in de professionele markt niet gewenst aangezien hier niet op te ontwerpen is 
met als gevolg dat de F-waarde (opnieuw) gesplitst is in de hierboven uitgelegde B- en C-waardes.  

 
 
 

5 Gebruik parameters in de maintenance factor 

Op het moment dat de JWG3 van de ISO TC 274 zijn werkzaamheden afrondt zal de NSVV u 
nader informeren over de finale uitkomst van deze (joint)werkgroep en een algemene 
toelichting geven hoe op basis van deze nieuwe informatie de maintenancefactor volgens 
bepaald dient te worden t.b.v. het opstellen van lichtberekeningen. 
 
 
 


