
LDT LIGHTING SYSTEEM 

 
1. Introductie van LDT Lighting Systeem 

Het LDT lighting systeem is een vooruitgang ten opzicht van de LED lampen. 
Niet alleen heeft dit systeem het probleem van hogere warmte-uitstraling van de 
normale LED verlichting opgelost, maar ook dat van de nauwe lichtbundels van 
de normale LED verlichting. Dit is de oplossing waar de LEDindustrie al vanaf het 
begin naar op zoek was.  Een LDT  heeft een gemiddelde levensduur van 
ongeveer 50.000 branduren. 

De voordelen van het LDT Lighting Systeem zijn: 

‐ Langere levensduur 
‐ Lagere energieverbruik  
‐ Lagere warmte-uitstraling 
‐ Grotere stralingshoek 
‐ Aanpasbare kleuren en de  kleurtemperatuur 
‐ Water- en stof bestendig 
‐ Tril- en schokbestendig  
‐ Beveiliging van elektriciteit 
‐
‐ Makkelijk te installeren en repareren 
 Milieuvriendelijk 

2. De techniek van de LDT Lighting Systeem 

Het LDT systeem is een verbetering van LED lampen. Het is een combinatie van  
LED lighting, Light Guide, Light Reflector and Light radiator. Door het gebruiken 
van het verbeterde materiaal en design, wordt de lichtstoom, de lichtsterkte en 
kleurweergave verhoogd,  ook wordt de stralingshoek vergroot. Tevens  door de 
geringere energiebehoefte van het  LDT systeem, wordt de warmte-uitstraling 
verminderd. 

 

2.1 LED Lighting 

Light-emitting diode (LED) is de kern van het lighting systeem. De 
karakteristieken van de toegepaste LEDs in de lamp bepalen de kracht van de 
lichtstroom, de energie-efficiëntie, de efficiëntie van de lichtsterkte, de kleur, de 
kleurweergave, en de levensduur van de lampen. Daarom is de keuze van LEDs 
voor het LDT lighting systeem van cruciaal belang , vooral voor het bereiken van 
de oplossing in de efficiëntie van het licht,  de warmte-uitstraling,  de levensduur 
en de kleur. 

 

2.2 Light Guide 



Dit verfijnde materiaal regelt de ” light guide” en reflectie,  en brengt een zo 
gering mogelijk lichtverlies met zich mee. Het LDT lighting systeem vergroot de 
stralingshoek van die van de traditionele LED verlichting.  

2.3 Reflector  

De speciale reflector is het hart van het LDT Lighting Systeem. Het verbeterde 
de lichtstroom-efficiëntie en verlengt het levensduur van het systeem. 

 

2.4 Radiator 

De stralingsbron van het LDT systeem vermindert de warmte-uitstraling van 
normale LED lampen. De gemiddelde temperatuur van het LDT systeem is 
ongeveer 40-50 graden Celsius. 

3. Cijfers en vergelijking 

a. Hoge lichtstroomefficiëntie 

De stralingskracht van het LDT systeem is ongeveer 160 lumen per Watt, en de 
stralingskracht van normale LED lampen is ongeveer 90 lm/W. Vergeleken met 
de andere lighting Systems, is de omgang met licht 3 keer zo zuinig als CFL, 4,5 
keer als FL, en 16 keer als een normale gloeilamp. En, als je normaal LED licht 
vergelijkt met de bovengenoemde, is zijn lichtefficiëntie maar 1.7 keer zo zuinig 
als CFL; 2,6 als FL, end 9 keer als een normale gloeilamp  

 

Lichtstroom  vergelijking 

Lighting 
Systeem 

LDT 
Systeem 

Normal 
LED 

Compact 
Fluorescent 

Light 

Fluorescent 
Light 

Light Bulb 

Luminous 
Efficiency 
(lm/W) 

160 lm/W 90 lm/W 55 lm/W 80 lm/W 20lm/W 

Energy 
Efficiency (%) 

90% 90% 85% 85% 100% 

Luminaries 
Efficiency (%) 

90% 90% 90% 60% 60% 

Extraction 
Efficiency (%) 

90% 90% 90% 60% 60% 

Actual 
Luminaries 
Efficiency (%) 

116.6 
lm/W 

65.6 lm/W 37.9 lm/W 24.5 lm/W 7.2 lm/W 

 

Samenvattend is de werkelijke lichtstroomefficiëntie van een 5W LDT -LED licht 
gelijk aan een 9W LED licht of een 15W CFL.  

 



 
 
 
b. Langere levensduur 

 

Lighting 
Systeem 

LDT 
Systeem 

Normal 
LED 

Compact 
Fluorescent 

Light 

Fluorescent 
Light 

Light Bulb 

levensduur 
branduren 
(u) 

50000 u 10000 u 2000 u 2000 u 2000 u 

 

De levensduur van CFL is ongeveer 2000 uur. Onder de veronderstelling van 10 
schijnuren per dag, is de levensduur van CFL 200 dagen. Onder dezelfde 
veronderstelling is de levensduur van LDT ongeveer 5000 dagen(13,7 jaar) en 
dat van normaal LED licht ongeveer 1000 dagen ( 2,7 jaar). De levensduur van 
LDT is dus 25 keer zo lang als dat van CFL, en 5 keer zo lang als dat van 
normale LED lampjes. 

c. Lagere energieverbruik  

Het stroomverbruik van normale LED lampen is 40% van een CFL en 80% van 
een gloeilamp. Het stroomverbruik van het LDT systeem is 60% van CFL, en 90 
% van een gloeilamp. Daarom is het stroomverbruik van een 5W LDT systeem 
gelijk aan een 9W normale LED, aan een 15W CFL of aan een 70W gloeilamp 

 

De calculatie hieronder is op basis van 100 lampen en 10 branduren per 
dag in 1 jaar. De kosten van de elektriciteit is 0.8 RMB per kW. 

Lighting 
Systeem 

5W LDT 
Systeem 

9W Normal 
LED 

15W Compact 
Fluorescent 

Light 

70W Light 
Bulb 

Energieverbruik  

 (kW) 

1825 kW 3285 kW 5475 kW 25550 kW 

Elektriciteit 
kosten(RMB) 

1460 RMB 2628 RMB 4380 RMB 20440 RMB 

 

Totaal besparing van het stroomverbruik:  

a.  LDT vergeleken met LED bespaart 1168 RMB per jaar. 

b.  LDT vergeleken met CFL bespaart 2920 RMB per jaar. 



c.  LDT vergeleken met gloeilampen bespaart 18980 per jaar. 

 

4. Doel van het LDT Lighting Systeem 

 

Op dit moment is het doel van het LDT systeem binnen- en buitenhuisverlichting, 
wat inhoudt huisverlichting, binnen en buitenreclame, en verkeerslichten. De 
eigenschappen, knap, makkelijke installatie,aanpasbare kleur en 
kleurtemperatuur maken het mogelijk de markt uit te breiden tot interieurdesign. 
Daarnaast zijn het lage stroomverbruik, lage hitte-uitstraling en lange levensduur 
goed geschikt voor reclamedoeleinden als billboards en grootschalige 
buitenverlichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


