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Grote kans ongeval kok,
boer en bouwvakker

Olievoorraad stijgt
naar recordniveau

Smartwatch en
fitnesswatch flink in trek

Vluchtschema Lufthansa
vandaag ‘normaal’

DEN HAAG – Werknemers in de landbouw, horeca en bouwnijverheid
hebben een veel grotere kans om tijdens hun werk een ongeluk te krijgen dan personeel in andere sectoren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat
in 2014 zes à zeven van de honderd
werknemers in de drie branches letsel opliepen door een ongeval: twee
keer zoveel als andere sectoren. (ANP)

WASHINGTON – De wereldwijde
olievoorraden zijn in september gestegen naar het recordniveau van bijna drie miljard vaten. De sterke voorraadopbouw wordt volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA)
gedreven door de hoge productie van
oliekartel Opec en andere olieproducenten. Die laatsten zullen hun productie volgend jaar laten dalen. (ANP)

DONGEN – Smartwatches en zogeheten health- en fitnesstrackers worden
steeds populairder. Volgens marktonderzoeker GfK is de verkoop ten
opzichte van het derde kwartaal vorig jaar in het afgelopen kwartaal
meer dan verdubbeld. De verkoop
van mobiele accessoires zoals
headsets en opladers groeide met
twintig procent. (ANP)

FRANKFURT – Lufthansa verwacht
vandaag weer grotendeels via schema te kunnen vliegen na de staking
van een week door haar cabinepersoneel. Volgens Lufthansa zijn in totaal
550.000 reizigers geraakt door de acties van het cabinepersoneel. De financiële schade wordt door analisten geraamd op ongeveer honderd
miljoen euro. (ANP)
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Innovatie Amsterdams bedrijf bedenkt techniek voor grootschalige toepassing led

Tl-armatuur krijgt tweede leven
De bedrijfsnaam klinkt o zo Brits, maar is simpelweg de vertaling van Zeeburg. Het Amsterdamse Seaborough
bedacht een manier om ledlampen bruikbaar te maken in om het even welk tl-armatuur.
BART VAN ZOELEN

T

ot in Amerikaanse supermarkten plukten ze de
oudste armaturen voor tlverlichting onderuit de
schappen. En zelfs met
de winkeldochters van
Walmart konden onderzoekers van
Seaborough uit de voeten. Telkens
lukte het ze om buizen van ledlampjes geschikt te maken voor tl-armaturen. “We hebben er niet één gevonden waarin het niet werkt,” zegt topman Paul van Doorn.
Het sterkt de onderzoekers op het
Cruquiuseiland in de opvatting dat
ze iets bijzonders in huis hebben.
Seaborough bedacht een manier om
ledbuizen zoals Philips en andere
lichtfabrikanten die maken zo aan
te passen dat ze bruikbaar zijn in tlarmaturen met het bijbehorende ouderwetse voorschakelapparaat.
“Soms hangen ze al dertig jaar.”
Wie tl-buizen vervangt door zuinige
ledlampen kan veel energie besparen. Maar de moeilijkheid is dat er
uiteenlopende schakelkastjes in omloop zijn voor tl-verlichting, sinds die
in de tweede helft van de vorige eeuw
aan haar opmars begon. Technisch is
het een wereld van verschil tussen de
oude en de voorschakelapparaten:
van de zware, elektromagnetische
versie tot de elektronische variant
van jonger datum, in honderden
soorten en maten.
De tl-buizen inruilen voor moderne
ledverlichting is daarom een hele
kluif, voor de consument en zelfs
voor installatiebedrijven. Als het net
niet helemaal de goede ledbuis is,
brandt die soms wel, maar slechts

een paar honderd uur. “Het is lastig
na te gaan welke je moet hebben,”
zegt onderzoeker Berry Kock. “Dat wil
je niet als je naar de Gamma gaat.”
“Die oude, zware worden nog
steeds opgehangen. Ze zijn net wat
goedkoper en vastgoedjongens
maakt het niets uit dat elektronisch
aangedreven tl-buizen beter licht geven,” zegt hij. Voor armaturen speciaal gemaakt voor ledbuizen geldt helemaal dat de overstap traag op gang
komt. “Dat komt bijna neer op het
hele plafond vervangen, dus dat doet
ook niemand.”
Seaborough bedacht daarom ledbuizen die zich vanzelf aanpassen
aan het armatuur. “Techniek in de
buis meet de frequentie en zet in een
milliseconde als het ware schake-

‘We leveren geen
fysiek product,
alleen het principe’
laartjes om, naar de juiste elektrische configuratie.”
Het is deze in Amsterdam ontwikkelde vinding die Seaborough wil
verkopen aan lampenfabrikanten.
Bij het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan China kwam Seaborough vorige maand tot een samenwerkingsovereenkomst met het
Chinese Opple. Ook bekende Europese fabrikanten hebben belangstelling, volgens Van Doorn.
“We leveren niet een fysiek product, maar het door patenten beschermde werkende principe dat zij
mogen gebruiken,” zegt Martijn van

De onderzoekers in hun lab, in het midden Berry Kock.
Rheenen van investeringsmaatschappij Momentum Capital, die een
meerderheidsbelang heeft in Seaborough. “Dit concept, OneTLed,
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kunnen andere bedrijven inbouwen
in hun product, zoals Dolby deed
met het optimaliseren van geluid.”
Of het een succes wordt, moet de

toekomst uitwijzen. “Led hoort in
een ledarmatuur,” zegt Rob van Heur
van onderzoekscentrum Laborelec.
Alleen dan is volgens hem de koeling
van het armatuur en de intensiteit
van de ledlamp optimaal.
Volgens Van Heur gedijt tl bij meer
warmte dan goed is voor ledlampen.
Minder energieverbruik door ledverlichting leidt daarom meteen tot minder licht, verwacht hij. Aan de andere kant is de progressie in de ledlamptechniek zo groot dat hij het
voor mogelijk houdt dat die achterstand snel wordt ingelopen – zelfs
als ze in tl-armaturen worden gezet.
Met vijftien mensen claimt Seaborough dus een vinding die de
markt voor verlichting op zijn kop
kan zetten. “We zijn geen grote partij,
maar we hebben hier met in de
branche bekende specialisten aan
gebouwd,” zegt Van Rheenen. “Een
zwaar team, weinig afleiding, geen
andere projectjes.”
Anders dan grote lampenfabrikanten laten ze zich niet remmen omdat
ze graag verouderde tl-buizen blijven
verkopen. “De oude tl-infrastructuur
hoeft niet door de shredder, dat
maakt onze techniek zo duurzaam.”
En dat vanuit Zeeburg – een vertaling van de oude stadsdeelnaam gaf
het bedrijf zijn naam. “Een stevige
naam die eer doet aan Amsterdam,”
zegt Van Rheenen.
Als ze zo om zich heen kijken weten
ze zich op het Cruquiuseiland in
prettig gezelschap van architectenbureaus en andere techbedrijven,
en dan komt er straks ook nog woningbouw in het gebied. “Volgens
mij wordt dit een hartstikke mooi
stukje Amsterdam.”

