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Lichtoplossing: modulair LED-lichtsysteem 
SUPERSYSTEM

De collectie antiquiteiten en naturalia, bijeengebracht in de 19de 
eeuw door Carl Langbein, werd voor de herinrichting op ronduit 
eentonige wijze gepresenteerd. In de vele voorwerpen was geen en-
kele ordening te herkennen. Ongestructureerd, gelijkvormig licht liet 
de objecten in de massa verdwijnen. De contouren en dimensies 
van de expositiestukken waren in het stromende licht nog nauwe-
lijks te herkennen. De met fluorescentielampen verlichte vitrines 
drukten de expositiestukken "plat" met diffuus licht. De grote spots 
kwamen optisch als vreemde objecten over en werkten op energe-
tisch vlak met een verouderde lichttechniek. De zes ruimtes werden 
verlicht met 30 spots van 60 Watt.

De door Museumsreif heringerichte expositieruimtes volgen het 
principe van 'wonderkamers'. In plaats van geschiedenis worden  
nu levendige verhalen rond de getoonde objecten verteld. Een be-
langrijk aspect van deze zowel informatieve als boeiende aanpak  
is de verlichting. Het modulaire LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM 
plaatst de expositiestukken in het juiste licht maar blijft zelf op de 
achtergrond. De lichtmodules met elk drie lichtkoppen en wisselba-
re lenzen kunnen individueel op de verschillende objecten worden 
gericht. Driedimensionaliteit verhoogt de visuele spanning. Telkens 
vijf individuele SUPERSYSTEM inbouwspots doen de objecten in  
de vitrines uitstekend tot hun recht komen - met een opgenomen 
vermogen van slechts 4,5 Watt per spot.
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Visuele kwaliteit
Objecten verlichten

Het heringerichte Langbein Museum is geen traditioneel heimatmu-
seum. Door de renovatie heeft zich in het kleine museum een klein 
mirakel voorgedaan: na de heropening ziet het antiquiteitenkabinet 
er ouder uit dan ooit. De collectie van Carl Langbein, die zichzelf  
als naturalist bestempelde, heeft haar oorspronkelijke charme van 
de 19de eeuw teruggekregen. De SUPERSYSTEM accentverlichting 
draagt hiertoe bij met precieze lichtuitstralingen met sterk gebun-
delde uitstralingshoeken, een zeer hoge kleurweergave-index, een 
goede verblindingsbescherming en warme kleurtemperaturen van 
2700 tot 3000 K. Zo komen zowel de expositiestukken als de de-
tails van de traditionele houten lambrisering goed tot hun recht.



Flexibiliteit en veelzijdigheid
Een spotserie vervult diverse taken

Voor de museumbouwers moest de lichtoplossing een zo groot  
mogelijke inrichtingsvrijheid en flexibiliteit verbinden met functionele 
esthetiek. Met zijn compacte vorm biedt het modulaire LED-licht-
systeem ook in lagere ruimtes de noodzakelijke variëteit aan lichtin-
strumenten. De lichtstralen vanuit de LED-lichtkoppen worden via 
wisselbare lensoptieken aan de respectieve grootte van het schilde-
rij of het object aangepast. LED-wallwashers vullen de contrastrijke 
accentverlichting aan met een gelijkmatige verlichting van verticale 
vlakken. De uitnodigende stemming wordt tot slot perfect afgerond 
met indirect, lineair licht.



Conserveringsaspecten
Expositieobjecten beschermen

Het Langbein Museum nodigt bezoekers uit op een reis 
doorheen de tijd, onder andere ook door een smalle gang: 
precies en flexibel licht op verticale vlakken geeft nieuwe 
dimensies aan deze ruimte.

De als wonderkamers geconcipieerde expositieruimtes werden vol-
gens thematische motieven als "Collector", "Creatura“, "Relicta“ of 
"Theatrum naturae“ ingedeeld. Veilig licht was daarbij vooral voor  
de expositiestukken rond het thema "Verzamelen" van belang. De 
lichtstraal vanuit de kleine SUPERSYSTEM LED lichtkoppen voldeed 
perfect aan de vereisten. De precieze instellingen werden ter plaat-
se met behulp van een speciaal door Zumtobel ontwikkeld meetap-
paraat uitgevoerd. Om conserveringsredenen werden warme kleur-
temperaturen gebruikt. Een in samenwerking met de Universiteit 
Darmstadt uitgevoerde studie bevestigt: een lichtoplossing met 
lichtkleuren van 2700 tot 3500 Kelvin heeft een duidelijk geringer 
beschadigingspotentieel dan een verlichting met koud wit licht.

zumtobel.com/culturewebapp

Webapp voor het vergelijken van twee lichtoplossingen  
De toepassing vergelijkt verschillende lichtbronnen in 
functie van het potentiële risico voor gevoelige materialen. 
Professionele achtergrondinformatie maakt configureren 
op basis van wetenschappelijke methoden eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen.



Energie-efficiëntie en levensduur
Bedrijfskosten reduceren

De bedrijfskosten voor het Langbein Museum zullen in de toekomst 
duidelijk lager uitvallen. Conventionele lichtoplossingen met gloei-
lampen en fluorescentielampen scoren hier duidelijk minder dan  
de nieuwe LED-technologie. Een SUPERSYSTEM LED module met 
3 lichtkoppen realiseert een totale lichtstroom van 600 Lumen en 
heeft hiervoor slechts een opgenomen vermogen van 3 x 4,5 Watt 
nodig. Met in totaal 13,5 Watt worden dus zowel spots met halo-
geenlampen van 35 Watt als gloeilampen van 60 Watt vervangen, 
met extra flexibiliteit op de koop toe. Ook de regelmatige lampver-
vangingen behoren voortaan tot het verleden.

Lichtoplossing

SUPERSYSTEM LED spotmodule 3 x 4,5 W LED

SUPERSYSTEM LED spotmodule 1 x 4,5 W LED

Efficiëntie en opgenomen vermogen van laagspanningshalo-
geenspots in vergelijking met SUPERSYSTEM LED

Laagspannings- 
halogeenspot 

650 lm

SUPERSYSTEM
3 x 4,5 W LED

600 lm

18 lm/W

35 W

45 lm/W

13,50 W

Armatuurefficiëntie 
bij 3000 Kelvin

Opgenomen vermo-
gen van systeem
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