
Technische nota’s:  Leds en hoe ze te gebruiken 

1.7V 
2V 
2V 

2V 
2V 

3..4V 
3..4V 

Gebruik steeds een weerstand in serie: 

Controleer de datasheet voor exacte 

spanningsval en nominale stroom! 

 
Om de serieweerstand te berekenen: 

Voorbeeld: een rode led (1.7V) aansluiten op een 9V batterij 

Vereiste stroom voor volledige helderheid: 5mA (zie datasheet led) 

Oplossing: (voedingsspanning (V) – ledspanning (V))/vereiste stroom (A) = 

serieweerstand (9 − 1.7)/0.005 = 1460 (dichtste standaardwaarde: gebruik een 1K5 
weerstand) 

Vereiste vermogen van de weerstand = spanning over de weerstand (V) x stroom 

door de weerstand (A) 

(9−1.7)x 0.005 = 0.036W (een standaard 1/4W weerstand volstaat) 

A (+) 
C (−) 



 

Plaats nooit leds in parallel! 

Leds in serie: 
       R  A C     A C    A C 

Om de weerstand van de serieleds te berekenen: 

Bijvoorbeeld: 3x rode led (1.7V op een 9V batterij 

Vereiste stroom voor volledige helderheid: 5mA (zie datasheet led) 

Oplossing: (voedingsspanning (V) – aantal leds x ledspanning (V))/vereiste stroom (A) 

= serieweerstand (9 − 3x1.7)/0.005 = 780 (gebruik een 820Ω weerstand) 



Niet doen: 
Gebruik de led zonder koelvin 
Gebruik de led boven de maximale werkstroom 
Kijk rechtstreeks naar de lichtbron 

Vermogenleds: te doen en te laten: 

Open collector uitgang: 

Een open collector uitgang kan vergeleken worden met een 

schakelaar die doorschakelt naar aarding indien onder spanning. 

Out (+) 

GND (−) 

Doen: 

Out (+) 

GND (−) 

Voorbeeld: hoe een led te schakelen via een open collector uitgang. 

Out (+) 

GND (−) GND (−) 

Schroef de led stevig vast op een geschikt koelvin 
Gebruik een weerstand in serie of een stroombegrensschakeling. 



Relaiscontacten en hoe te gebruiken 

Vaak voorkomende fout: 

Dit zal niet werken! 

Denk eraan: relais uitgangen zijn schakelaars, er komt dus geen 
spanning uit!  
Er moet een externe bron aangesloten worden. 

Dus om een belasting aan te sluiten op een relais: 

FUSEHOLDER

FUSE 4A T

MAINS

Netvoeding 
Zekering 


