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• Infrax heeft ongeveer 300 000 lichtpunten waarvan er 
100 000 lagedruk natriumdamplamp (SOX) 
verlichtingslampen zijn. (Oranjekleurige lampen);

• De productie van de SOX lamp stopt door de vraag naar 
meer energiezuinige verlichting;

• Het huidig aansturingssysteem voldoet niet langer aan 
de noden van de gemeenten, zij willen een 
dynamischer systeem;

• De gemeenten willen meer opties naar aansturing van 
hun verlichting;

• De overschakeling naar ledverlichting ligt nu voor de 
hand;

• Doordat ledverlichting een leddriver nodig heeft voor 
aansturing kan deze gecombineerd worden met een 
draadloze aansturing via een interface module.

Het eindwerk zal zich concentreren op het samenvoegen van informatie omtrent de licht controle 
module en leddriver, zodat advies gegeven kan worden aan Infrax. Hierbij worden volgende topics 
besproken:

• De noden van de gemeenten;
• De analyse van het huidig lichtnet;
• Het aansturingsprotocol;
• De leddriver;
• De interface module (communicatie module);
• De locatie van de led-driver en interface module.
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Als conclusie van het eindwerk zijn er de volgende antwoorden voor de doelstellingen:
• Om de nood aan dimmen en sensoren te voldoen is er een interface module nodig;
• Het huidig lichtnet kan worden omgebouwd naar een TN-S net;
• Het meest toekomst gerichte aansturingsprotocol is DALI editie 2;
• Een combinatie van 3 Philips leddrivers overbruggen alle nodige vermogens;
• De LuCo-P7 van Schréder met NEMA 7 pin connectie is de meeste flexibele Interface module;
• Alle componenten bevinden zich bovenaan de lichtmast.

[9]

[3]

Marktonderzoek ondersteunt door literatuurstudie. In de 
literatuurstudie zijn de volgende punten besproken:
• De huidige verlichtingstoestellen
• Het huidig systeem
• Werking ledverlichting voor openbare verlichting

Het marktonderzoek is uitgevoerd aan de hand van
• Opzoekwerk
• Datasheets van leveranciers
• Infosessies
• studiedagen


