
   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

Na de spaarlamp is er nu
eindelijk de Spaarbuis®

TL-buis eruit! Spaarbuis® erin!

De Spaarbuis® past in bestaande TL-armaturen.

W W W . S P A A R B U I S . E U



Revolutionaire energiebesparing

De Spaarbuis levert tot 
50% energiebesparing op in
een bestaand TL-armatuur.

Omdat de Spaarbuis® past in het T8- (of nog

oudere T12-) armatuur, kunnen energiever-

slindende TL-buizen in 99% van de gevallen

snel (lees voordelig) en eenvoudig worden

vervangen.

Besparing op onderhoudskosten

Nooit meer VSA en starters vervangen. Dit scheelt flink in

onderhoud. Zeker op moeilijk bereikbare plaatsen levert

dit enorme besparingen op in manuren, huur van steigers,

hoogwerkers en dergelijke. Denk dan aan hoge plafonds

in bedrijfshallen, supermarkten en trappenhuizen.

Langere levenduur

In de Spaarbuis® wordt gebruik gemaakt van hoogwaar-

dig nano tri-fosfor poeder. Dit levert veel langer een maxi-

male lichtopbrengst op dan de halogeenpoeder in de

conventionele T8-buis.

Geen geflikker

Een conventioneel T8-armatuur werkt op een frequentie

van 50Hz per seconde en dat kan uiterst vermoeiend zijn

voor de ogen. De Spaarbuis® werkt op een frequentie van

40.000 Hz. Dit geeft een zeer rustig beeld. Mensen kun-

nen geconcentreerder werken en dat voorkomt het

maken van fouten en verhoogt de efficiency.

Diverse kleuren, lengtes en vermogens

Net als bij traditionele buizen wordt de Spaarbuis®

geleverd in meerdere vermogens, lichtkleuren en lengtes

(zie specificaties).

Geen starter

De Spaarbuis® heeft geen starter nodig. Het EVSA dat in

de buis is gemonteerd, zorgt ervoor dat  hij snel en zon-

der flikkeren opstart. Het conventionele inductieve VSA

in het armatuur draagt bij aan een stabiele stroomtoevoer

en hoeft daarom niet te worden verwijderd, zodat ver-

vanging eenvoudig is. Starter eruit, Spaarbuis® erin (zie

schema 1)!

! T8-armaturen zonder starter hebben een elektronisch hoogfrequent

(HF) VSA. Dit moet worden afgekoppeld. Hiervoor moet het armatuur

worden geopend (zie schema 2). Dit is niet moeilijk maar het moet

wel door een vakman worden gedaan.

Spaarbuis® bv is niet aansprakelijk voor schade of letsel  veroorzaakt

wordt door foute montage of defecte armaturen.

Besparing op energiekosten van koelsystemen

De Spaarbuis® wordt door de unieke constructie ca. 38°C,

de optimale temperatuur voor T5-buizen om een maxi-

male lichtopbrengst te garanderen. De temperatuur kan

bij conventionele T8 buizen oplopen tot wel 80°C.

Behalve dat deze lagere temperatuur bijdraagt aan een

langere  levensduur, scheelt dit in de warmteontwikkeling

in een ruimte. ’s Zomers is er daardoor minder snel een

airco nodig. Koelcellen of serverruimtes verbruiken min-

der energie, want u hoeft minder te koelen om de warm-

teafgifte van de verlichting te compenseren.

Zelfs bij –10°C functioneert de Spaarbuis® nog normaal,

omdat binnen het glazen omhulsel de ideale bedrijfstem-

peratuur wordt gecreëerd.

Drievoudige beveiliging

1. De Spaarbuis® heeft een EOL (End Of Life) detectie. Als

de lamp defect gaat wordt de stroom uitgeschakeld.

2. De Spaarbuis® is beveiligd tegen kortsluiting door mid-

del van een zekering.

3. Een temperatuurzekering schakelt de lamp uit bij een

te hoge bedrijfstemperatuur.

Met de Spaarbuis® kunt u eenvoudig een oud 
TL-armatuur upgraden: oude TL-buis en starter
eruit... Spaarbuis® erin!

De Spaarbuis® is een heldere buis, waar een
energie zuinige T5-buis en een compact elektro-
nisch voorschakelapparaat (EVSA) zijn ingebouwd.



50% minder CO2 uitstoot

Toepassingsgebieden

• Kantoorpanden

• Parkeergarages

• Winkelcentra

• Winkels

• Sporthallen

• Scholen

• Musea

• Zalencentra

• Horecaruimtes

• Treinstations

• Metrostations

• Magazijnen

• Werkplaatsen

• Fabriekshallen

• Vries- en koelcellen

• Verzorgingstehuizen

• Ziekenhuizen

• Overheidsgebouwen

Subsidie
Via de EIA 2008 kunt u 44% van de investeringskosten af-

trekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het di-

recte financiële voordeel is afhankelijk van het

belastingpercentage en bedraagt bij een BV ongeveer 11%

van de goedgekeurde investeringskosten.

De EIA kunt u toepassen naast de gewone investeringsaf-

trek. Via www.spaarbuis.eu vindt u de actuele gegevens

over deze regeling.

Garantie
De garantie op Spaarbuis® is 16 maanden na aankoop. Een

Spaarbuis® die binnen deze termijn door een kennelijke fa-

bricagefout defect gaat, wordt omgeruild voor een nieuw

exemplaar.

Spec i f i c a t i e s

Spaarbuis 12W 26W 32W
Vervanger voor T8 TL-buis 18W 36W 58W
Lengte in mm 600 1200 1500
Vermogen 12Watt 26Watt 32Watt
Verbruik 57mA 124mA 143mA
Lumen 98 LM/W 98 LM/W 98 LM/W

Levensduur 13.000 uur • • •

CRI Ra:85 • • •
T.H.D. <15% • • •

*De Spaarbuis wordt geleverd in een verpakking met 20 stuks per soort.

Kleuren 827 830 840 865
Kleuren in Kelvin 2700 3000 4000 6500

Spaarbuis Classic • • • •
Omhulsel: helder glas

Spaarbuis Reflex • • •
Omhulsel: glas met ingebouwde reflector

Spaarbuis Safe • • •
Omhulsel: helder kunststof

TL-buis met starter eenvoudig te vervangen.
Starter eruit, Spaarbuis® er in.

HF-armatuur (TL-buis zonder starter) dient te
worden geopend. De HF-VSA afkoppelen en
de Spaarbuis® direct aansluiten.

1

2

Oude situatie Nieuwe situatie

Spaarbuis Reflex
Nog meer lichtopbrengst.

De Spaarbuis Reflex heeft een ingebouwde reflector.

Daardoor verbetert de directe lichtopbrengst met zo’n

15%* ten opzichte van de Spaarbuis Classic.

De Spaarbuis Reflex is verkrijgbaar in diverse vermogens,

lengtes en kleuren, net als de eenvoudigere Spaarbuis

Classic.

*Als vervanger voor de vrijhangende buizen die een plafond indi-
rect mee verlichten is de Spaarbuis Reflex minder geschikt. Door
de reflector krijgt het plafond geen licht en dat wordt als donker
ervaren. Hier is de Spaarbuis Classic een prettiger alternatief.

Spaarbuis Safe
Safety first.

De Spaarbuis Safe heeft een helder omhulsel van

kunststof in plaats van glas. Daardoor is de Spaar-

buis Safe ondermeer geschikt in de foodsector.

De Spaarbuis Safe is net als de Spaarbuis Classic

verkrijgbaar in diverse vermogens, lengtes en kleu-

ren.

Millieuvriendelijk
• De flinke energiebesparing leidt tot een vermin-

dering van CO2-uitstoot.

• Doordat de oude TL-buizen vervangen kunnen

worden, is het niet nodig om nieuwe energiezui-

nige armaturen aan te schaffen.

• Er zijn minder grondstoffen nodig voor de fabri-

cage van een Spaarbuis® dan voor een nieuw

energiezuinig T5-armatuur. Dit hergebruik

scheelt in de belasting van het milieu.

• De onderdelen van de Spaarbuis® kunnen wor-

den gerecycled.

   
  
  

 



Spaarbuis bv – PObox 37001 – 3005 LA  Rotterdam – Netherlands – info@spaarbuis.eu
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Uw dealer: 

n Bespaart tot 50% op de energiekosten. 
n Lange levensduur 13.000 uur.
n Flikkert niet bij opstarten en

schakelt direct aan.
n Vermindert de CO2 uitstoot tot 50%.
n 16 Maanden garantie.

  

R e k e n v o o r b e e l d
Object: kantoorpand met 58W T8 buizen Branduren per jaar 2.750 uur

Aantal 100 stuks Energiekosten per Kwh       € 0,20

per jaar totale levensduur 13.000 uur aantal kilo’s CO2

type werkelijk aantal branduren verbruik verbruik op totale

verbruik lampen per jaar in KWh energiekosten in KWh energiekosten per jaar levensduur

T8 58W TL-buis 67 Watt 100 2750 18.425 € 3.685,- 87.100 € 17.420,- 11.424 54.002

Spaarbuis® 32W 32 Watt 100 2750 8.800 € 1.760,- 41.600 € 8.320,- 5.456 25.792

B E S PA R I NG : 9.625 € 1.925,- 45.500 € 9.100,- 5.968 28.210

TERUGVERDIENTIJD: 0,9 jaar
Bron: www.milieucentraal.nl (1.000 Kwh = 620 kilogram CO2).

Genoemde tarieven zijn de prijzen op 1 januari 2010. Deze prijzen zijn onderhavig aan marktont-

wikkelingen. De meest actuele tarieven staan op www.spaarbuis.eu. Voor zover niet anders vermeld,

zijn alle genoemde bedragen exclusief de in Nederland geldende Belasting Toegevoegde Waarde

(bij het ter perse gaan was deze BTW 19%).

De techniek is gepatenteerd en de lampen zijn gecertificeerd

onder IEC61347, IEC60598 en met KEMA CE keurmerk.

Aansprakelijkheid

Spaarbuis® bv is uitsluitend aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en niet voor

gevolgschade of letsel ontstaan door onoordeelkundig handelen, montagefouten, defecte armaturen

of rand- apparatuur. Alle leveringen geschieden volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden die als

pdf kunnen worden gedownload via www.spaarbuis.eu.

Spaarbuis bv betracht de grootste zorgvuldigeheid bij het samenstellen van haar documentatie, maar

is niet verantwoordelijk voor interpretatie-, druk- of zetfouten in deze uitingen.


