Waarom kiezen voor LED-verlichting
In het Sanicare programma vind u meerdere LED-spiegellampen en spiegels met
geïntegreerde LED-verlichting, maar wat zijn de voordelen van LEDverlichting?
Energie besparend: Met led-verlichting kunt u energie besparen, waardoor u de
co2-uitstoot terug kunt brengen, aangezien er minder fossiele brandstoffen nodig
zijn om aan uw energie behoefte te kunnen voldoen.
Lumens per Watt: Daarnaast zorgt LED-verlichting voor een meer efficiënt
gebruik van energie. De efficiëntie van licht drukken we uit in Lumens per Watt
(lm/W). Lumens is de eenheid van licht, waarmee we aan kunnen geven hoe
sterk het licht is dat er uit een lamp komt. Het aantal Watt staat voor de
hoeveelheid energie die er verbruikt wordt door de lamp. Des te hoger het aantal
lm/W is, des te efficiënter de lamp omgaat met energie. LED-verlichting staat
bekend om de zeer hoge energie-efficiëntie, waardoor u kiest voor een
mogelijkheid tot besparen, of het verhogen van uw lichtopbrengst, tegen
dezelfde kosten.
Duurzaamheid van ledverlichting: LED-verlichting wint daarnaast steeds
meer aan populariteit, vanwege de duurzaamheid van de lampen. De LEDlampen zijn een stuk duurzamer dan gloeilampen en halogeenverlichting.
Bovendien is LED-verlichting veel minder gevoelig voor trillingen, in
vergelijking met de overige lichtbronnen waar u uit kunt kiezen. Er wordt geen
gebruik gemaakt van een gloeidraad, waardoor die ook niet kapot kan gaan,
bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met trillingen.
Veiligheid van ledverlichting: LED-verlichting zorgt voor een grote mate van
veiligheid. Dat heeft vooral te maken met de warmteontwikkeling. Een
conventionele gloeilamp zet ongeveer 90% van de energie om in warmte en
gebruikt de overige 10% om licht af te geven. LED-lampen doen dit op een heel
andere manier, aangezien slechts 10% wordt omgezet in warmte. Dat betekent
dat een LED-lamp niet heet wordt en u kiest voor een uitstekende opbrengst van
licht. De LED-verlichting kan daardoor op een heel veilige manier worden
toegepast.

