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Pitstop voor 1000 Watt Greenpower

BELICHTING

1000 WATT LAMP

Philips kondigt leveringsstop af door hoog uitvalpercentage

Liagro:
geen negatieve signalen
Voor directeur Ton ten Haaf van Liagro (Lights
Interaction B.V.) in Geldrop kwam de brief van Philips
als een verrassing. “Wij hebben van onze klanten nog
geen signalen gekregen over vervroegde uitval van
lampen“, zegt hij. “Sterker nog, we horen eigenlijk
alleen maar positieve geluiden. Het is een geweldige
lamp, die door de telers hoog wordt aangeslagen. We
hebben overigens wel zelf een nieuwe, veiligere
lamphouder ontwikkeld. De 1000 Watt lamp werd in
eerste instantie nog voor een groot deel met de
hand gemaakt, waardoor de uniformiteit te wensen
overlaat. Daar hebben we dus zelf een oplossing
voor gevonden. Wat mij betreft is het grootste probleem de nu ingestelde productielimiet. Ik zou graag
meer installaties verkopen, maar dat kan nu niet. Erg
jammer. Ik hoop dat Philips het lek snel boven heeft

Ferry Breeuwer van Industria (links) in gesprek met rozenteler Pieter van der Knaap uit Zevenhuizen.
Van der Knaap heeft na zo’n 1.200 branduren nog geen last van lampuitval. “De installatie werkt
perfect en ik ben zeer tevreden over de lichtopbrengst. Het is een fantastische lamp.”

In februari kondigde Philips Horticultural Lighting een tijdelijke leveringsstop af
voor de 1000 Watt Greenpower lamp. Volgens de fabrikant is het percentage
lampen dat voortijdig uitvalt onaanvaardbaar hoog. De oorzaak is een te snel
oplopende lampspanning, waardoor de elektronische voorschakelapparatuur
sommige lampen al na een paar duizend branduren als ‘te oud’ kwalificeert en
uitschakelt. Er wordt gewerkt aan een verbeterde versie.
T E K S T E N B E E L D : J A N VA N S TA A L D U I N E N
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De 1000 Watt Greenpower lamp van
Philips werd vorig jaar geïntroduceerd en
mocht zich direct verheugen in een grote
populariteit. De voordelen van ‘de nieuwe
standaard in belichting’ spraken dan ook
boekdelen. Vergeleken met 600 Watt lampen zijn voor dezelfde hoeveelheid groeilicht 40% minder armaturen nodig. Dat
scheelt aanzienlijk in lichtonderschepping, installatie- en onderhoudskosten.
Bovendien heeft de lamp een hogere energie-efficiëntie, geeft hij relatief veel PARlicht (micromol) en is hij niet gevoelig
voor fluctuaties op het net, waardoor alle
lampen altijd gelijk worden belast.
Telers hadden wel oren naar meer groeilicht per Watt en meer stabiliteit. In no
time verkochten de verschillende armaturenleveranciers tientallen 1000 Watt
installaties. Marktleider Hortilux kondig-

de zelfs een tijdelijke verkoopstop af,
omdat toeleveranciers de vraag naar componenten niet konden bijbenen.
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bouw zit er echt op te wachten.”

belichten al meer problemen dan tomatentelers, die slechts 2.000 uur groeilicht
geven.
Er is Philips dus veel aan gelegen om het
probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
In samenwerking met Hortilux worden
verschillende oplossingen nu in de praktijk beproefd. Over het moment dat een
verbeterde lamp op de markt kan komen,
laat Philips zich nog niet uit.
Martin van den Dool zegt hierover: “We
kennen de aard van het probleem en hebben uiteraard ook ideeën over oplossin-

“We zagen het aankomen”

Groeiend probleem

Productmanager Nico Romers van Gavita had al voor

Volgens Martin van den Dool van Hortilux
kampt een beperkt aantal gebruikers van
de 1000 Watt lampen met vervroegde uitval. Tot veel overlast hoeft dat echter niet
te leiden. Philips en de armaturenleveranciers garanderen de gebruikers namelijk
10.000 uur probleemloos groeilicht.
Mochten lampen voortijdig de geest
geven, dan wordt er voor iedere kapotte
lamp een nieuwe aangeboden. Dit kan de
komende jaren flink in de papieren gaan
lopen, want naarmate het aantal branduren stijgt, zal het uitvalprobleem verergeren. Om die reden hebben bijvoorbeeld
rozentelers, die zo’n 4.000 uur per jaar

de officiële introductie van de 1000 Watt lamp zijn
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en weer op volle toeren kan produceren. De glastuin-
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bedenkingen. “We zagen het aankomen. De specificaties waren onduidelijk en we vonden de antwoorden van Philips op onze vragen niet afdoende. Omdat
de lampspanning niet stabiel én niet te controleren
is, hebben wij deze lamp uiteindelijk niet in ons pakket opgenomen. Dat was een flinke strop, want we
hadden al wel een nieuw armatuur ontwikkeld. Toch
lijkt het achteraf de juiste beslissing. We hebben nog
wel een 1000 Watt lamp van GE beproefd, maar die
voldeed niet aan de rentabiliteitseisen. Voorlopig
houden wij dus vast aan de vertrouwde 600 en 750
Watt installaties.”
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gen. De moeilijkheid is dat het testen veel
tijd kost. Zo’n lamp moet minimaal
10.000 uur meegaan en meer dan duizend keer worden aan- en uitgeschakeld.
Daar ben je dus even zoet mee. Ik hoop en
verwacht echter dat we de proeven dit
najaar kunnen afronden.”

Teken van veroudering

optimale
lampspanning

vervroegde
ouderdom

De vervroegde uitval van Philips’ 1000
Watt Greenpower lamp is terug te voeren
op een (veel) te snel oplopende lampspanning. De installatie draait op een spanning
van 400 Volt. Hiervan is 70 Volt bestemd
voor de evsa (elektronische voorschakelapparatuur) en maximaal 330 Volt voor de
lamp.
De optimale lampspanning bij een nieuwe
lamp bedraagt 250 Volt. Wanneer de lampspanning de ingestelde grens van 330 Volt
overschrijdt, wordt de lamp automatisch
afgeschakeld. Het is heel gebruikelijk dat
de lampspanning geleidelijk oploopt
naarmate de lamp meer branduren achter
de rug heeft. In feite is het een teken van
veroudering. Bij de 1000 Watt lamp lijkt er
sprake te zijn van vervroegde ouderdom,
omdat de grens niet na 10.000 branduren
of meer wordt bereikt, maar soms al na
een paar duizend uur.

Hoge aanvangsspanning
Account manager Ferry Breeuwer van
Industria uit Capelle a/d IJssel legt uit wat
er gebeurt. “De aanvangsspanning van de

De ‘double-ended’ 1000 Watt Greenpower lamp van Philips met daarnaast de elektronische
voorschakeling.

1000 Watt Greenpower ligt vaak al boven
de 250 Volt, op pakweg 270 tot 280 Volt.
Naarmate de lamp ouder wordt zal die
aanvangsspanning verder oplopen. De
lampspanning stijgt ook wanneer de temperatuur van armatuur en lamp oploopt.
Door beide oorzaken zitten deze lampen
veel eerder aan de grens van 330 Volt. De
lamp is dan niet kapot, maar wordt door
de evsa simpelweg als ‘te oud’ gekenmerkt
en uitgeschakeld. Zo werkt de elektronische ballast nu eenmaal. Wanneer je diezelfde lamp op een magnetische ballast
zou aansluiten, kan hij nog duizenden
uren mee.”

Armatuur
Klachten heeft Breeuwer nog niet van zijn
klanten vernomen. Hij schrijft dat mede
toe aan de armatuur die de Capelse onderneming voor deze lamp heeft ontwikkeld.
“Door de open constructie krijg je een
schoorsteeneffect en wordt de lamp altijd
goed gekoeld”, legt Breeuwer uit.
“Bovendien is de lamphouder met reflector op de koelribben van de evsa gemonteerd, waardoor de afstand tussen beide
onderdelen vrij groot is en de elektronica
koel blijft.
De reflector is ook voorzien van twee halfrond metalen strips, die de lamp ter hoogte van de uiteinden van de burner omsluiten. Deze kaatsen de infrarode straling bij
het opstarten van de lamp terug op de
burner, waardoor het chemische proces
in de lamp sneller en gelijkmatiger op
gang komt. Hierdoor is de lamp eerder op
bedrijfstemperatuur en brandt hij sneller
op vol vermogen.”

schoorsteeneffect

bedrijfstemperatuur

De veelgeprezen 1000 Watt Greenpower lamp
van Philips kampt met vervroegde uitval. De
huidige gebruikers kunnen terugvallen op een
garantieregeling, maar nieuwe projecten worden tot nader order niet in behandeling genomen. Philips’ onderzoekspartner Hortilux verwacht dat het probleem dit najaar is opgelost.
Het 1000 Watt armatuur van Hortilux.
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