
TRENDS IN 
LED VERLICHTING

CONNECTING 
LED LIGHT EXPERIENCE



DYDELL
Een prettige sfeer begint met het juiste licht. 

DYDELL ontwikkelt en produceert in Nederland 

duurzame en dynamische lichtbronnen  om 

woonhuizen, horeca, winkels, zorginstellingen 

en kantoren goed en mooi te verlichten. Door 

onze jarenlange ervaring in het verwerken van 

LED verlichting in projecten of maatwerk 

producten, bent u bij DYDELL verzekerd van een 

vakkundig lichtadvies. DYDELL is de schakel 

tussen een lichtbron en een prachtige beleving.

ALGEMENE INFORMATIE

     YOUR PARTNER IN 

DYNAMIC LED 

APPLICATIONS FOR 

CUSTOMIZED 

LIGHTING DESIGNS

“
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TREND 1
De LED wereld heeft de afgelopen jaren niet stil 

gestaan. Nog maar een paar jaar geleden was 

men nog erg sceptisch over LED, omdat dit als 

koud en ongezellig licht werd ervaren en ook 

slecht gedimd kon worden. Door de komst van 

o.a. Tunable white en RGB+W lichtbronnen, 

heeft de LED-wereld laten zien dat het sfeervol 

én duurzaam verlichten van ruimtes geen enkel 

punt meer is. 

LED = SFEERVOL

        We krijgen veel positieve reacties op de sfeervolle verlichting dat vooral in de avonduren een 
bijzondere sfeer geeft. Vanaf buiten is het zicht op de ruimte ook erg indrukwekkend. Het 
contact met DYDELL is zeer goed verlopen: goede voorbereiding en erg zelfstandige lichtpartij. 
~ Tim Keuben van het Beatrix Theater 



LLOYD HOTEL AMSTERDAM

POPPODIUM MOZAIK

RESTAURANT DE MEERPLAATS RESTAURANT FRIS



TREND 2
In het tijdperk van de gloeilamp werd deze 

gedimd om zo een ruimte sfeervoller te 

verlichten. LED werkt anders. Wanneer een LED 

lichtbron van bijvoorbeeld 2700K wordt gedimd, 

gaat deze minder licht geven maar de 

kleurtemperatuur blijft gelijk. Door de komst van 

veranderbare LED-lichtbronnen, die naast 

traploos dimmen ook kunnen wisselen in 

kleurtemperatuur, wordt het mogelijk om 

verschillende functies met één lichtbron te 

realiseren. 

DYDELL gebruikt als basis voor al haar 

lichtbronnen de hoogste kwaliteit witte LED’s 

met een hoge kleurechtheid van bijvoorbeeld 

RA 95. Deze kan aangevuld worden met (RGB) 

gekleurd licht. Naast krachtig licht, kan er zowel 

functioneel licht (schoonmaak) als sfeervol licht 

worden gemaakt. Optioneel kan er ook een 

noodlicht-module aan worden toegevoegd. Zo 

kan één lichtbron het juiste licht geven, dat op 

dat moment in de ruimte gewenst is.

LED MAAKT RUIMTES MULTIFUNCTIONEEL

HOTEL BILDERBERG



PHILHARMONIE HAARLEM

Steeds vaker worden gebouwen efficiënter en flexibeler ingezet. Een goed voorbeeld is Schouwburg 

Deventer. Overdag fungeert deze foyer als flexwerk plek voor ZZP-ers of als congres ruimte voor bedrijven 

en in de avond dient deze als sfeervolle theater foyer. Door het verwerken van de krachtige dynamische 

verlichting van DYDELL, kan afhankelijk van de functie van de ruimte, eenvoudig het gewenste licht met 

dezelfde lichtbron worden gecreëerd.   

FLEXWERKPLEK & THEATERFOYER DEVENTER SCHOUWBURG



       Naast het sfeervol verlichten van het restaurant, wilden we ook graag meer werklicht ach-
ter de bar. Als oplossing bood DYDELL de Glareless spots. We hebben nu perfect werklicht en je 
ziet écht geen lichtpunt als je naar de bar kijkt. Eigenlijk heb je geen idee waar het licht van-
daan komt. Het verbaast ons hoeveel en mooi licht er uit deze kleine spot-opening van 10mm 
komt. We zijn ontzettend blij dat we hebben gekozen voor het dynamische lichtsysteem van 
DYDELL. ~ William, eigenaar visrestaurant de Meerplaats 

““  TREND 3
Wanneer LED verlichting verder 

moet gaan dan alleen AAN en 

UIT, is er automatisch een 

besturingssysteem nodig. In het 

verleden moest de elektricien 

nieuwe bekabeling trekken. 

Naast de hoge kosten, kan het 

trekken van nieuwe bekabeling 

in een bestaand gebouw of 

monumentaal pand best lastig 

zijn. Wat echt de trend is van nu 

SMART HOME-SYSTEEM IN EEN HANDOMDRAAI
is dat de smartphone ook onze 

persoonlijke afstandsbediening 

is geworden. Door initiatieven 

van partijen zoals CASAMBI 

wordt het nu ook mogelijk om 

heel eenvoudig een domotica- 

systeem aan te leggen in je 

eigen huis, waarbij er gebruik 

kan worden gemaakt van de 

bestaande 230 Volt bekabeling 

omdat het Bluetooth mash 

besturingssysteem in onze 

lichtbronnen is verwerkt. Via de 

Casambi app kunnen alle 

lichtbronnen worden ingesteld, 

met een muurbedienings-

paneel,  voorkeursinstellingen 

handmatig worden opgeroepen 

of vol automatisch via timers 

worden getoond. 

WIRELESS LIGHT CONTROL

IOS & ANDROID

LIGHT SENSOR MOTION SENSOR

230 V



TREND 4
Een prettig sfeer begint met het 

juiste licht. Consumenten en 

bedrijven worden zich steeds 

meer bewust van het belang van 

licht. Maar het goed toepassen 

van licht blijft een lastige 

materie. Een gecalculeerd 

lichtplan kan hiervoor uitkomst 

MEER DRAAGVLAK VOOR GECALCULEERD LICHTPLAN
bieden. De lichtbehoefte (zoals 

de NEN voorschrijft) van een 

kantoor of zorgresidentie is 

hoger dan in bijvoorbeeld een 

woonhuis of restaurant. Elke 

ruimte heeft zijn eigen 

specifieke kenmerken, wat het 

startpunt is van ons lichtplan. 

Een lichtplan schrijft voor op 

welke positie welke lichtbron 

(spot, hanglamp, etc) met welke 

lichtsterkte zou moeten worden 

toegepast, om te voldoen aan de 

voorschriften en om het 

gewenste resultaat te behalen.

         Voor onze modulaire Cabins hebben wij gebruik gemaakt van de dynamische LED licht 
bronnen van DYDELL. Deze zorgen voor de gewenste NEN-normering lichtopbrengst van 500 
lux op de werktafel en 200 LUX rondom de werktafel. Optioneel kan er een lichtmeter worden             
toegevoegd die de intensiteit van het licht automatisch kan afstemmen op het lichtaanbod van 
buiten de Cabin. Een prachtig systeem, waar onze klanten zeer content mee zijn. ~ Ger Pelser – 
Still Design – Producent en leverancier van akoestische Cabins voor kantoorruimtes 

“   “



TREND 5
HUMAN CENTRIC LIGHTING
Onderzoek heeft aangetoond dat goede 

kantoorverlichting kan bijdragen aan minder 

ziekteverzuim, een hogere productiviteit en 

beter gehumeurde werknemers. Ook binnen de 

ouderenzorg is aangetoond dat voldoende licht 

en het juiste licht een positieve invloed hebben 

op het welzijn en de kwaliteit van leven van 

ouderen. 

Daarnaast stimuleert biodynamische verlichting 

het dag- en nachtritme van ouderen. Door de 

hoeveelheid licht, de dim-stand en de kleur van 

het (witte) licht van een omgeving, af te 

stemmen op het moment van de dag of 

wisselende functies, kan het gedrag van mensen 

in die ruimte direct worden beïnvloed, waardoor 

deze beter kunnen gaan functioneren.

Deze wisseling in dim-stand en kleur 

temperatuur heet “Human Centric lighting” en 

kan het ritme van de mens ondersteunen, de 

concentratie verbeteren, slaapstoornissen 

voorkomen en het algehele welzijn verbeteren. 

Het creëren van deze sfeerwisselingen is 

gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en het 

instellen van de lichtbronnen op basis van dit 

onderzoek, is een vak apart. 

Het goede nieuws is dat Human Centric lighting 

vanaf heden standaard is opgenomen in het 

draadloze besturingssysteem van Casambi. 

Doordat DYDELL Casambi integreert in haar 

slimme lichtbronnen zoals in de Powerline, 

LED-bol en Glareless spot, zijn al onze tunable 

white lichtbronnen – waarmee je zowel   koel-

wit als warm-wit tinten kunt maken- 

automatisch voorzien van Human Centric 

lighting.

“   

“

        Wij kregen de opdracht om de totale interieur-inrichting te verzorgen voor de nieuw te  ope-
nen zorginstellingen in Bloemendaal en Son & Breugel. Omdat ‘licht’ een vak apart is,  hebben we 
hiervoor DYDELL ingeschakeld. Op basis van ons interieurplan heeft DYDELL een gecalculeerd 
lichtplan gemaakt, wat voldoet aan de licht-eisen binnen de ouderenzorg. Wij schreven de  
armaturen voor, DYDELL verwerkte daarin hun lichtbronnen met besturingssysteem. De        
algemene ruimtes zijn prachtig geworden en de verlichting draagt hier veel aan bij. Het geeft 
sfeer en  tegelijk is er voldoende licht om bij te eten of een activiteit te doen. De samenwerking 
verliep goed en we zijn trots op het gerealiseerde resultaat. ~ Merel Vriend – Allinliving 



LED-BOL
De sfeervolle, dynamische LED-bol (RGB+W of Tunable white) van Ø 14cm geeft een waanzinnige sfeer 

boven een eettafel, bar of als eye-catcher in een entree. De sfeervolle, dynamische en energiezuinige 

LED-bol kan perfect worden gedimd en per halve bol naar smaak worden ingesteld met (warm) wit-licht 

en/of sfeerlicht. Daarnaast kan er optioneel ook een noodlicht-module worden toegevoegd. We 

combineren dus drie lichtfuncties in één lichtbron.

POWERLINE
De krachtige, dynamische Powerline onderscheidt zich door zijn hoge lichtcapaciteit met een mooi, 

zacht en puntloos licht. Door de uiteenlopende profielen heeft de powerline veel verschijnings- vormen. 

Hij wordt succesvol toegepast als strijklicht over een plafond of wand, in hanglampen als TL-vervanger of 

als eye-catcher in een entree.

Het onderscheidende van deze spot is dat de LED-lichtbron in het armatuur is verwerkt en dat via een 

optiek het licht wordt gekruist, waardoor een brede lichtbundel van 40° of 20° kan worden gegenereerd, 

door een opening van slechts 10mm in het plafond. De LED-lichtbron is hierdoor niet zichtbaar en 

verblindt je niet als je de ruimte inkijkt. De spot geeft veel licht namelijk tot wel 800 lumen (equivalent van 

90 Watt halogeen) en kan perfect traploos worden gedimd met diverse besturingssystemen.

GLARELESS SPOT

600-800  

lumen

Ø  112mm /  

Ø 90 mm x max  

100 mm high

12 Watt CRI 85-95 70% after

50.000 hours

RGB+W, Dual White, 

Warm Dimming, 

Single Colour

2150 lumen p.mtr 

(indicative WD, 

DW, SW)

See 

DYDELL.com

max. 24 Watt

per meter

CRI 85-95 70% after

50.000 hours

RGB+W, Dual White, 

Warm Dimming, Single 

Colour

1721 lumen ø 140mm max. 24 Watt CRI 85-95 70% after

50.000 hours

RGB+W, Dual White, 

Warm Dimming

Het verwerken van LED-verlichting is een vak apart. Of het nu gaat om het realiseren van een gecalculeerd 

lichtplan, het verwerken van LED in een uniek armatuur of ontwerp of het uitdenken van een OEM 

lichtoplossing voor een product. Door de jarenlange ervaring in de LED-verlichting, bent u bij DYDELL 

aan het juiste adres. Heeft u een lichtvraagstuk of een bijzonder licht-idee. Neem contact met ons op.

LICHTBRONNEN

MAATWERK LICHTOPLOSSING (OEM)

FOYER MELKWEG 

SCHOOL VAN DE TOEKOMST

RESTAURANT FRIS



DYDELL BV
The Netherlands     
info@dydell.com     
www.dydell.com         

T +31 (0) 23 529 38 88


