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ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE VAN LED-LAMPEN KAN VOORKOMEN WORDEN 

 

De Amerikaanse kustwacht (USCG) heeft 

onlangs een waarschuwing gepubliceerd 

(bit.ly/2PPRK50) over het effect van 

elektromagnetische interferentie (EMI) 

veroorzaakt door sommige LED-

producten en de kans op elektronische 

communicatie-interferentie. Eenvoudig 

door te testen kan worden vastgesteld of 

er een probleem is, maar de situatie kan 

ook compleet vermeden worden door 

producten te kiezen die zijn gecertificeerd 

volgens internationale normen. 

 

Alle actieve elektronische apparaten, inclusief LED-producten, creëren een zekere mate van EMI. 

Het wordt pas gevaarlijk als deze storing optreedt in het frequentiebereik tussen 156 MHz en 165 

MHz, zoals bij het gebruik van marifoon VHF- en AIS-systemen. Dit kan de communicatie verstoren, 

met mogelijk ernstige veiligheidsrisico’s als gevolg. 

 

Door gebruik te maken van LED-producten die specifiek zijn ontworpen om EMI te elimineren, 

kunnen deze mogelijke storingen voorkomen worden. Er zijn tientallen nationale en internationale 

normen die betrekking hebben op EMI; een overzicht is te vinden op 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_EMC_test_standards. 

 

 

 

Echter, de meeste LED-producten zijn niet ontworpen voor de marine toepassing, en houden geen 

rekening met de unieke omgeving van de maritieme wereld. Om die reden hebben regionale en 

internationale wettelijke instanties specifieke normen ontwikkeld voor maritieme navigatie en 

radiocommunicatie apparatuur voor LED-verlichting op boten. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_EMC_test_standards


 
 
 
 

 

 

Uit veiligheidsoogpunt moeten booteigenaren ervoor zorgen dat zowel de buiten- als 

binnenverlichting voldoen aan de maritieme EMI-normen. Als dat niet het geval is, kan een upgrade 

naar een kwaliteitsmodel die wel voldoet, zorgen voor een passende oplossing. Met bijkomend 

voordeel dat dergelijke producten verbeterde duurzaamheid, helderder licht en een langere 

levensduur bieden.  

 

Een geschikte fabrikant voor deze producten is Hella Marine, die zich al heel lang bewust is van de 

effecten die EMI kan hebben op andere apparaten. De LED-verlichtingsproducten van Hella Marine 

zijn ontworpen, getest en gecertificeerd om de internationale maritieme EMI-normen te overtreffen, 

met speciale aandacht voor het frequentiebereik dat wordt gebruikt door marine VHF- en AIS-

systemen. De betreffende certificaten zijn te vinden op hellamarine.com/en/certification. 

 

 

 

Volgens de USCG, commerciële schepen, 

militaire en particuliere exploitanten hebben Hella 

marine LED-producten voor meer dan een 

decennium een bewezen reputatie op het gebied 

van betrouwbaarheid en EMI-vrije werking. Het 

bereik van de binnen-, buiten- en navigatie-LED-

verlichting wordt tevens ondersteund door een 

garantie van 5 jaar.  

https://www.hellamarine.com/en/certification/

