
SNEL ENERGIEKOSTEN BESPAREN 
MET SLIMME TL VERLICHTING!

TL VERLICHTING • T5 ADAPTER • INLEGARMATUREN



WAT DOEN WIJ?

RENDEMENT
Door de lage investering en de hoge besparingen kunt 
u jaarlijks een rendement behalen van meer dan 100% 
op uw investering. De lange levensduur van onze SV 
Adapter maakt rendementen van 500% in vijf jaar tijd 
mogelijk. Indien uw verlichting 24 uur per dag aan staat 
behaalt u dit rendement al in één jaar.

Verlichting is voor veel organisaties een grote energiekostenpost. Green Power Techniek levert 
energiezuinige T5 verlichting in een slimme adapter. Hierdoor is het mogelijk om de moderne T5 lamp 
toe te passen in traditionele armaturen. Binnen twee minuten bent u al energie aan het besparen. 
Snel, simpel en goedkoop!

Uw voordelen:

 Terugverdientijd minder dan één jaar
 Lagere energie rekening door besparing op 
verlichtingskosten

 Maximale lichtopbrengst door toepassing  
aluminium reflectoren

 Snelle installatie: starter eruit en bestaande T8 lamp 
vervangen door de T5 Adapter

 Bijdrage aan CO2 reductie
 Geen extra hoge kosten om bestaande armaturen te 
vervangen

 Langere levensduur en hogere lichtopbrengst t.o.v.  
de T8 lamp

 Bij een armatuur met starter is na plaatsing van  
onze adapter geen starter meer nodig

 Gecertificeerd door TUV
 Snelle opstart zonder knipperen
 Verbeterde lichtkwaliteit



HOE WERK HET?

EENVOUDIG PROBEREN
We hebben een aantal kennismakingspakketten samengesteld. 
Hierdoor is het mogelijk om snel en voordelig de voordelen van 
onze SV Adapter met TL lamp in de eigen omgeving te ondervinden. 
Het is éénmalig mogelijk hiervan gebruik te maken.

Simpelweg door het vervangen van uw huidige TL verlichting door onze SV T5 Adapter. Geen 
bouwkundige aanpassingen, gewoon het vervangen van de huidige verlichting.  Zo bespaart een 
organisatie met 500 lampen meteen vanaf het moment van vervanging meer dan 8.000 Euro per jaar. 
Deze besparing is exclusief EIA-subsidiemogelijkheden.

SV ADAPTER
Wij leveren twee modellen 
adapters, de SV Standaard en de SV 
Extended.  Belangrijk verschil is dat 
de Extended adapters zijn voorzien 
van End of Life Detection (EOL). Deze 
schakelt de lamp uit aan het einde 
van zijn levensduur. Dit verlengt 
de levensduur van de adapter en 
voorkomt onnodig energieverbruik. 
Daarnaast is de levensduur van de 
Extended adapter aanzienlijk langer.

DE PASSIEF STANDAARD KAN WORDEN BEREIKT 
DOOR HET VOLGEN VAN ZES BASISPRINCIPES:
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Bespaar ook tot 58% 
op uw energiekosten 
met onze T5 adapter!
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ONDERDEEL VAN:

Kijk voor meer informatie op: 
www.greenpowertechniek.nl

Green Power 
Techniek & Comfort 
Vestiging Nederland
Beegderveld 5
6099 NC  Beegden
Postbus 5050
6097 ZH  Heel
T. +31 (0)475 - 58 22 22
F. +31 (0)475 - 58 17 59
E. info@greenpowertechniek.nl

Green Power 
Techniek & Comfort 
Vestiging België
Rijksweg 630a
3650 Dilsen - Stokkem
T. +32 (0)89 81 13 00
E. info@greenpowertechniek.nl

ENERGIEBESPARING 
Het lagere energieverbruik komt ook tot uiting in een 
lagere CO2 uitstoot. Zo draagt u direct bij aan een betere 
samenleving. In onderstaande tabel worden een enkele 
berekeningen gemaakt met verschillende aantallen. U krijgt 
zo direct inzicht in de voordelen die er voor u te behalen zijn. 
Ook wordt de verminderde CO2-uitstoot berekend. In de tabel 
worden toekomstige verhogingen van de energietarieven nog 
niet meegenomen. Deze leveren mogelijk nog extra voordelen 
op! Door onze prijstelling is bovendien de terugverdientijd erg 
kort. In onderstaand voorbeeld is de terugverdientijd zes en 
een halve maand!

Aantal 
te ver-
vangen 
TL-
buizen

Besparing 
per jaar *

Besparing 
na  
5 jaar **

Besparing  
in %

Terug-
verdien-
tijd in 
jaar ***

Reductie 
CO2 in  
KG/jaar 
****

50 € 816 € 4.080 48 0,46 1521

100 € 1.632 € 8.160 48 0,46 3041

200 € 3.264 € 16.320 48 0,46 6083

500 € 8.160 € 40.800 48 0,46 15206

 
Bovenstaande matrix is gebaseerd op vervanging van de meest gebruikte TL Lamp, 
type T8, met een ver bruik van 58 watt en 150cm lang. Verder gaan we uit van 9 
branduren per dag gedurende 260 dagen per jaar. Een mogelijk extra voordeel door de 
EIA-subsidie is in bovenstaande tabel niet meegenomen. Indien toegekend betekent de 
subsidie +/- 10% extra voordeel op uw investering. En een nog kortere terugverdientijd! 
Deze wordt dan minder dan een half jaar.

Andere uitgangspunten:
*kWh prijs van €0,22
**Na vijf jaar groepsvervanging
***De extra investering in de T5 adapter met T5-lamp t.o.v. T8-lamp is Meegenomen
****Bij een CO2 uitstoot van 410kg/kWh

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de basis van 
onze onderneming; wij maken gebruik van het bestaande 
armatuur en voeren de oude lampen en materialen 
milieuvriendelijk af. 

VERDELING ENERGIEKOSTEN MKB
Verlichting is met een aandeel van 18%, na verwarming,
de grootste energie kostenpost voor bedrijven. In veel bedrijfs
panden hangt nog steeds ouderwetse TL-verlichting (T8).
Door deze te vervangen door de energiezuinige T5-buis kunnen 
de verlichtingskosten tot 48% dalen. 
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