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Modulaire verlichtingsmodule



De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een 
verlichtingsmodule omvattende een of meerdere 
lichtbronnen; een behuizing aansluitbaar op genoemde
lichtbronnen en voorzien van fixeermiddelen voor het 
fixeren van de behuizing in een wand, waarbij 
genoemde behuizing voorzien is van 
connectiemiddelen voor het connecteren van een 
lampenkap aan genoemde behuizing.



1 
MODULAIRE VERLICHTINGSMODULE 

 

TECHNISCH VELD 

 

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op verlichtingsmodules omvattende een 5 
lichtbron, een behuizing en een lampenkap, waarbij de lampenkap eenvoudig 

uitwisselbaar is. 

 

ACHTERGROND 

 10 
Verlichtingsmodules hebben als hoofdfunctie om ruimtes, zoals woonruimtes, 

winkelruimtes, kantoorruimtes, etc. te verlichten. Echter, consumenten hechten 

eveneens belang aan het esthetisch aspect van dergelijke verlichtingsmodules. Het 

esthetisch aspect van verlichtingsmodules worden voor een groot deel bepaald door 

een lichtscherm of lampenkap. Gezien esthetische waarderingen van consumenten 15 
veranderlijk zijn in tijd, is het wenselijk om eveneens dergelijke lichtschermen of 

lampenkappen eenvoudig en zonder het aanbrengen van schade aan de onderdelen 

te kunnen vervangen.  

 

Daarenboven mogen voorzieningen voor het aanhechten van genoemde lampenkap 20 
geen invloed hebben op de esthetische waardering van de consument. M.a.w., 

enige aanpassingen in de uitvoering van de verlichtingsmodule mogen niet of 

slechts minimaal zichtbaar zijn. Dergelijke vervangbare modules dienen uiteraard 

nog steeds te voldoen aan de basisfunctionaliteiten dewelke een consument kan 

verwachten. 25 
 

De stand der techniek biedt echter geen of geen afdoende oplossingen om op een 

eenvoudige wijze en zonder aanbrengen van schade een lampenkap van een 

verlichtingsmodule te vervangen. De onderhavige uitvinding tracht te voorzien in 

een oplossing voor een of meerdere van voornoemde problemen of 30 
tekortkomingen. 

 
SAMENVATTING 

 

Tot dit doel verschaft de uitvinding een modulaire verlichtingsmodule volgens 35 
conclusie 1. 
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2 
Tot dit doel verschaft de uitvinding een verlichtingsmodule omvattende een of 

meerdere lichtbronnen; een behuizing aansluitbaar op genoemde lichtbronnen en 

voorzien van fixeermiddelen voor het fixeren van de behuizing in een wand, waarbij 

genoemde behuizing voorzien is van connectiemiddelen voor het connecteren van 

een lampenkap aan genoemde behuizing. Dit biedt als voordeel dat de lampenkap 5 
eenvoudig gekoppeld en ontkoppeld kan worden aan de behuizing van de 

verlichtingsmodule. 

 

BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN 

 10 
De expliciete karakteristieken, voordelen en objectieven van de onderhavige 

uitvinding zullen verder duidelijk worden voor de vakman in het technisch veld van 

de uitvinding na lezen van de hier volgende gedetailleerde beschrijving van de 

uitvoeringsvorm van de uitvinding en van de figuren hierin bijgesloten. De figuren 

dienen daartoe de uitvinding verder toe te lichten, zonder daarbij de omvang van 15 
de uitvinding te beperken. 

 

Figuren 1 tot 13 stellen vereenvoudigde weergave voor van verschillende 

uitvoeringsvormen volgens de onderhavige uitvinding. 

  20 
 Figuur 1A toont schematisch een dwarsdoorsnede van een lichtmodule 1 met 

kap 2 volgens de onderhavige uitvinding. Figuur 1B toont een schematische 

dwarsdoorsnede van een lichtmodule 1 met lampenkap 2 volgens Voorbeeld 

7. Figuur 1C toont schematisch een uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 12. 

 Figuur 2A toont in verder detail de verlichtingsmodule 1 volgens Voorbeeld 1 25 
in dwarsdoorsnede zonder de aangesloten lampenkap 2. Figuur 2B toont een 

schematisch bovenaanzicht van de verlichtingsmodule 1 volgens Voorbeeld 1 

met aanduiding van de verschillende magneten 15b, 15c en 15f. Figuur 2C 

toont een schematisch onderaanzicht van de verlichtingsmodule 1 volgens 

Voorbeeld 1. 30 
 Figuur 3 toont schematisch een dwarsdoorsnede van een lichtmodule 1 

zonder kap 2 volgens Voorbeeld 2.  

 Figuur 4 toont de uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 3.  

 Figuur 5 toont de uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 4.  

 Figuur 6 toont een uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 5.  35 
 Figuur 7 toont een schematische weergave van een uitvoeringsvorm volgens 

Voorbeeld 6. 
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 Figuur 8A toont een lampenkap 2 met een metallische ring 22. Figuur 8B 

toont een lampenkap 2 met meerdere magneten 22a, 22b, 22c en 22d. 

Figuur 8C toont de lampenkap 2 met meerdere magneten 22a, 22b, 22c en 

22d. 

 Figuur 9A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 5 
Voorbeeld 8. Figuur 9B toont schematisch een voorstelling van een 

lampenkap 2 volgens Voorbeeld 8. 

 Figuur 11A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 

Voorbeeld 9. Figuur 11B toont schematisch een voorstelling van een 

lampenkap 2 volgens Voorbeeld 9. 10 
 Figuur 12A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 

Voorbeeld 10. Figuur 12B toont schematisch een voorstelling van een 

lampenkap 2 volgens Voorbeeld 10. 

 Figuur 13A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 

Voorbeeld 11. Figuur 13B toont in verder detail de ligging van een 15 
veerkrachtige draad 18’’’. Figuur 13C toont een geschikte lampenkap 2 met 

aanduiding van ontvangende gleuven 25a’’’, 25b’’’, 25c’’’ en 25d’’’. 

 

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE UITVINDING 

 20 
Tenzij anders gedefinieerd hebben alle termen die gebruikt worden in de 

beschrijving van de uitvinding, ook technisch en wetenschappelijke termen, de 

betekenis zoals ze algemeen begrepen worden door de vakman in het technisch 

veld van de uitvinding. Voor een betere beoordeling van de beschrijving van de 

uitvinding, worden de volgende termen expliciet uitgelegd. 25 
 

“Een”, ”de” en “het” refereren in dit document naar zowel het enkelvoud als het 

meervoud tenzij de context duidelijk anders veronderstelt. Bijvoorbeeld, “een 

segment” betekent een of meer dan een segment. 

 30 
Wanneer “ongeveer” of “rond” in dit document gebruikt wordt bij een meetbare 

grootheid, een parameter, een tijdsduur of moment, en dergelijke, dan worden 

variaties bedoeld van +/-20% of minder, bij voorkeur +/-10% of minder, meer bij 

voorkeur +/-5% of minder, nog meer bij voorkeur +/-1% of minder, en zelfs nog 

meer bij voorkeur +/-0.1% of minder dan en van de geciteerde waarde, voor 35 
zoverre zulke variaties van toepassing zijn in de beschreven uitvinding. Hier moet 
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4 
echter wel onder verstaan worden dat de waarde van de grootheid waarbij de term 

“ongeveer” of “rond” gebruikt wordt, zelf specifiek wordt bekendgemaakt. 

 

De termen “omvatten”, “omvattende”, “bestaan uit”, “bestaande uit”, “voorzien 

van”, “bevatten”, “bevattende”, “behelzen”, “behelzende”, “inhouden”, 5 
“inhoudende” zijn synoniemen en zijn inclusieve of open termen die de 

aanwezigheid van wat volgt aanduiden, en die de aanwezigheid niet uitsluiten of 

beletten van andere componenten, kenmerken, elementen, leden, stappen, gekend 

uit of beschreven in de stand der techniek. 

 10 
Het citeren van numerieke intervallen door de eindpunten omvat alle gehele 

getallen, breuken en/of reële getallen tussen de eindpunten, deze eindpunten 

inbegrepen. 

 

De uitvinding verschaft een verlichtingsmodule omvattende een of meerdere 15 
lichtbronnen; een behuizing aansluitbaar op genoemde lichtbronnen en voorzien 

van fixeermiddelen voor het fixeren van de behuizing in een wand, waarbij 

genoemde behuizing voorzien is van connectiemiddelen voor het connecteren van 

een lampenkap aan genoemde behuizing.  

 20 
Dit biedt als voordeel dat de lampenkap eenvoudig gekoppeld en ontkoppeld kan 

worden aan de behuizing van de verlichtingsmodule. Daarnaast bieden de huidige 

uitvoeringen een minimale schade ten gevolge van eventuele wrijving tussen 

lampenkap en verlichtingsmodule. De huidige uitvoeringen zorgen tevens voor een 

voldoende draagkracht voor de lampenkap en zijn in zodanig voorzien dat er een 25 
minimale esthetische hinder is of dat de uitvoering esthetisch aantrekkelijker is ten 

gevolge van de aangebrachte aanpassingen aan de verlichtingsmodule. 

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij genoemde behuizing aan een open zijde voorzien is van 30 
een uitwaarts gestrekte wand voor het lageren van een of meerdere 

connectiemiddelen. Dit biedt als voordeel dat de uitwaarts uitgestrekte wand een of 

meerdere connectiemiddelen, zoals vb. magneten, kan ontvangen. Dergelijke 

connectiemiddelen kunnen aldus eenvoudig worden aangehecht aan genoemde 

behuizing, vb. door het lijmen van genoemde magneten in genoemde uitwaarts 35 
gestrekte wand. 
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5 
In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij genoemde uitwaarts gestrekte wand voorzien is van 

twee of meerdere openingen en waarbij een veerkrachtige draad voorzien is in 

genoemde uitwaarts gestrekte wand en deels doorheen genoemde openingen 

dringt. Op deze wijze voorziet de deels doorgedrongen veerkrachtige draad voor 5 
een retentiemechanisme waaraan vb. een lampenkap kan worden opgehangen. In 

dergelijk geval omvat de lampenkap eenzelfde geometrie als de open zijde van de 

behuizing en omvat de lampenkap langsheen de omtrek twee of meerdere sleuven 

waarin de deels doorgedrongen veerkrachtige draad kan worden ontvangen. Op 

deze manier ontstaat een connectiemechanisme, waarbij de lampenkap draaibaar is 10 
gelagerd en kan worden vast- en losgemaakt. Bij deze uitvoering is schade aan de 

buitenzijde van de lampenkap ten gevolge van wrijving met de armatuur minimaal 

of zelfs uitgesloten, wat een goede inwisselbaarheid biedt. 

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 15 
verlichtingsmodule, waarbij genoemde behuizing omvat is uit een binnenkader en 

een buitenkader, waarbij genoemd binnenkader gehecht kan worden aan genoemd 

buitenkader. Dit biedt als voordeel dat samen met de inwisselbaarheid van de 

lampenkap eveneens het esthetische aspect van de behuizing rondom het 

lichtelement kan worden aangepast. Op deze manier kunnen lampkappen volledige 20 
worden aangepast met een geschikte esthetische overeenkomst tussen de 

behuizing rondom de lichtbron en tussen de lampkap. 

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij genoemde connectiemiddelen gespreid voorzien zijn 25 
langsheen de omtrek van genoemde behuizing. Op deze manier wordt een 

evenwichtige draagkracht van de behuizing gerealiseerd, waardoor een optimaal 

gewicht van de lampenkap kan worden gedragen. 

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 30 
verlichtingsmodule, waarbij genoemde connectiemiddelen omvat zijn uit een of 

meerdere magneten. Dit biedt als voordeel dat de magneten geheel verscholen 

kunnen worden opgesteld en niet visueel zichtbaar zijn. Tevens ontstaat een 

minimale wrijving tussen lampenkap en behuizing van de verlichtingsmodule bij het 

uitwisselen van lampenkap, waardoor schade door wrijving wordt vermeden. 35 
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In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij genoemde magneten gespreid zijn voorzien in 

langsheen de omtrek van genoemde behuizing, bij voorkeur in een uitwaarts 

gestrekte wand. Aldus wordt een optimale draagkracht voorzien. 

 5 
In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, genoemde connectiemiddelen geschikt zijn voor het maken van 

een mechanische verbinding, zoals een schroefverbinding, een klikverbinding of een 

invoeg-en-draaiverbinding. Dergelijke uitvoeringsvormen bieden een zeer hoge 

draagkracht ten aanzien van de lampenkap, waardoor een grote diversiteit aan 10 
lampenkappen kan worden geselecteerd.  

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij genoemde fixeermiddelen voor het fixeren van de 

behuizing in een wand een of meerdere hoekelementen omvatten met een veelheid 15 
van uitsparingen voor het aanbrengen van bouten en/of spijkers in genoemde 

behuizing en genoemde wand. Dergelijke verbindingselementen zijn eenvoudig in 

gebruik en bieden een goede bindingskracht tussen behuizing en wand. Tevens 

heeft deze uitvoeringsvorm geen visuele invloed op het aanzicht van de 

verlichtingsmodule. 20 
 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij genoemde fixeermiddelen voor het fixeren van de 

behuizing in een wand omvat zijn uit een spanningselement voor het aanbrengen 

van een spanning en waarbij genoemde behuizing aan een open zijde voorzien is 25 
van een uitwaarts gestrekte wand. Dergelijke uitvoeringsvorm is zeer eenvoudig te 

installeren en zeer betrouwbaar in gebruik. 

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, verder omvattende een lampenkap met connectiemiddelen 30 
corresponderend aan voornoemde connectiemiddelen in genoemde behuizing.  

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij genoemde behuizing een veerkrachtige draad omvat 

dewelke deels doorheen twee of meerdere openingen van een uitwaarts gestrekte 35 
wand van genoemde behuizing dringt, en waarbij genoemde lampenkap langsheen 
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7 
haar omtrek voorzien is van twee of meerdere sleuven voor het ontvangen van de 

doorgedrongen veerkrachtige draad.  

 

In een geprefereerde uitvoeringsvorm, verschaft de uitvinding een 

verlichtingsmodule, waarbij een of meerdere magneten omvat zijn in genoemde 5 
behuizing, en waarbij genoemde lampenkap een magnetisch actief materiaal 

omvat, zoals een of meerdere magneten en/of een ferromagnetisch materiaal. 

 

De uitvinding zal nu verder worden toegelicht aan de hand van de volgende 

voorbeelden, zonder hiertoe overigens te worden beperkt. 10 
 

VOORBEELDEN 

 

VOORBEELD 1 

 15 
Figuur 1A toont schematisch een dwarsdoorsnede van een lichtmodule 1 met kap 2 

volgens de onderhavige uitvinding uitgewerkt in een wand 3, zoals vb. een 

bepleisterd plafond uit gyproc. De figuur toont de lichtbron 11 dewelke bovenaan is 

aangesloten op een elektrische verbinding 10. De lichtbron 11 kan een LED 

omvatten. Monteerelement 14 dient onder meer tot het vastleggen van elektrische 20 
kabels rond de lichtmodule 1.  

 

Aan de lichtgevende zijde van de lichtbron 11 is de lichtbron 11 ingesloten in het 

open bovenvlak van de behuizing 12. De behuizing 12 is conisch uitgewerkt met 

een open grondvlak waarvan de diameter groter is dan de diameter van het 25 
bovenvlak. Aan de open onderzijde is de behuizing 12 voorzien van een uitwaarts 

gekeerde wand 16 dewelke langsheen de omtrek van de behuizing 12 is voorzien. 

In de uitwaarts gekeerde wand 16 zijn meerdere magneten 15a, 15c, 15d voorzien. 

De magneten kunnen met behulp van lijm worden gefixeerd. De uitwaarts gekeerde 

wand 16 is verbonden met de buitenwand van de behuizing 16 door middel van een 30 
driehoekige afwerking. Daardoor wordt een verbeterde sterkte verkregen van de 

verbinding tussen de uitwaarts gekeerde wand 16 en de behuizing 12. Nadelig 

hierbij is echter de sterk verlaagde magnetische krachtwerking door de afstand 

tussen magneten 15 en het magnetisch actief materiaal 22. De behuizing 12 met 

de uitwaarts gekeerde wand 16 zijn voorzien in een daartoe voorziene uitsparing in 35 
de wand 31. Het geheel van lichtbron 11 en behuizing 12 is ten opzichte van de 

wand 31 gefixeerd met behulp van haken 13a en 13b. Haken 13a en 13b omvatten 
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elk twee vlakken loodrecht op elkaar met uitsparingen voor het inbrengen van 

bouten en/of spijkers voor het fixeren van de behuizing 12 ten opzichte van de 

wand 31. De aldus ingebouwde lichtmodule 1 kan in de wand worden ingewerkt 

met behulp van een pleisterlaag 32 om een gewenst visueel effect te bekomen.  

 5 
Tegenover de ingewerkte lichtmodule 1 kan vervolgens een lampenkap 2 worden 

gebracht. De lampenkap 2 is voorzien met een diameter overeenkomstig aan de 

behuizing 12 met magneten 15. Een magnetisch actieve ring 22 kan in een daartoe 

voorziene rand 21 van de lampenkap 2 worden vastgelijmd. De lampenkap 2 met 

magnetisch actieve ring 22 komt zo in gemonteerde toestand tegenover de 10 
magneten 15 te liggen. Aldus kan de lampenkap 2 worden bevestigd aan de wand 

3. 

 

Figuur 2A toont in verder detail de verlichtingsmodule 1 volgens Voorbeeld 1 in 

dwarsdoorsnede zonder de aangesloten lampenkap 2. Figuur 2B toont een 15 
schematisch bovenaanzicht van de verlichtingsmodule 1 volgens Voorbeeld 1 met 

aanduiding van de verschillende magneten 15b, 15c en 15f. Figuur 2C toont een 

schematisch onderaanzicht van de verlichtingsmodule 1 volgens Voorbeeld 1. 

 

De uitvoering volgens Voorbeeld 1 is eenvoudig in constructie en makkelijk in te 20 
werken in een gepleisterde wand. Daarnaast toont de ingewerkte lichtmodule een 

visueel kleine diameter, wat visueel aantrekkelijk is.  

 

VOORBEELD 2 

 25 
Figuur 3 toont schematisch een dwarsdoorsnede van een lichtmodule 1 zonder kap 

2 volgens de onderhavige uitvinding uitgewerkt in een wand 3. De figuur toont de 

lichtbron 11. De weergegeven elementen 10, 11, 12, 13 en 14 hebben eenzelfde 

functie en vormgeving als besproken voor de uitvoering volgens Voorbeeld 1. De 

uitvoering volgens Voorbeeld 2 onderscheidt zich van de uitvoering volgens 30 
Voorbeeld 1 doordat de uitwaarts gekeerde wand 16 aan de buitenzijde van de 

behuizing 12 niet verbonden is met de behuizing 12 door middel van een 

driehoekige verbinding, maar door middel van een rechthoekige verbinding. Op 

deze manier kunnen de magneten 15 dichter bij het bepleisterde oppervlak 32 van 

de wand 3 worden gebracht, waardoor de magnetische krachtwerking ter hoogte 35 
van de te plaatsen lampenkap 2 beter voelbaar is. Aldus kunnen lampenkappen 

met een groter gewicht worden gekozen. 
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De uitvoering volgens Voorbeeld 2 is eenvoudig in constructie en toont een visueel 

kleine diameter, wat visueel aantrekkelijk is.  

 

VOORBEELD 3 5 
 

Figuur 4 toont de uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 2, waarbij de uitwaarts 

gekeerde wand 16 niet overdekt wordt door een pleisterlaag 32. Daardoor wordt de 

wand 16 zichtbaar, en komen de magneten 15 dichter bij de lampenkap 2 te liggen 

– wat resulteert in een verbeterde draagkracht. Eventueel kan de onderzijde van de 10 
uitwaarts gekeerde rand 16 geschilderd worden. 

 

VOORBEELD 4 

 

Figuur 5 toont de uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 3, waarbij de behuizing 12 15 
omvat is uit een binnenkader 12a en een buitenkader 12b. Dit biedt als voordeel 

dat het visuele aspect van de behuizing eveneens kan worden gemodificeerd door 

vervanging met een alternatief binnenkader 12a. 

 

VOORBEELD 5 20 
 

Figuur 6 toont een uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 1, waarbij de magneten 15 

met hun aantrekkende krachtwerking naar binnen zijn gericht. Op deze manier kan 

de lampenkap in zeer dichte nabijheid van de magneten 15 worden gebracht voor 

een optimale draagkracht. Daarenboven is een kleinere diameter van de behuizing 25 
12 met uitwaarts gestrekte rand 16 mogelijk. 

 

VOORBEELD 6 

 

Figuur 7 toont een uitvoeringsvorm volgens Voorbeeld 5, waarbij de magneten 15 30 
op de wand van de behuizing 12 zijn voorzien ter hoogte van een diameterreductie, 

en waarbij de magneten met hun aantrekkende krachtwerking naar binnen zijn 

gericht. 

 

Figuur 8A toont een lampenkap 2 met een metallische ring 22 uit ferromagnetisch 35 
materiaal dewelke is vastgemaakt op een inwaarts gerichte rand 23. Deze 

lampenkap kan worden toegepast in combinatie met de lichtmodule uit Voorbeelden 
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1 tot 4 en 6. In een alternatieve uitvoering volgens Figuur 8B, toont de lampenkap 

2 meerdere magneten 22a, 22b, 22c en 22d dewelke zijn vastgelijmd op een 

inwaarts gerichte rand 23. In nog een alternatieve uitvoering volgens Figuur 8C, 

toont de lampenkap 2 meerdere magneten 22a, 22b, 22c en 22d dewelke zijn 

vastgelijmd in de inwaarts gerichte rand 23. 5 
 

VOORBEELD 7 

 

Figuur 1B toont een schematische dwarsdoorsnede van een lichtmodule 1 met kap 

2 volgens de onderhavige uitvinding uitgewerkt in een wand 3, zoals vb. een 10 
bepleisterd plafond uit gyproc. De weergegeven elementen 10, 11, 12, 13 en 14 

hebben eenzelfde functie en vormgeving als besproken voor de uitvoering volgens 

Voorbeeld 1. De magnetische binding volgens Voorbeeld 1 is in de uitvoering 

volgens Voorbeeld 2 vervangen door een mechanische verbinding. Daartoe toont 

Figuur 1B een schroefverbinding 15 uitgewerkt aan de binnenwand van de 15 
behuizing 12. De schroefverbinding 15 is complementair met schroefverbinding 22 

dewelke is uitgewerkt aan de buitenwand van een inwendig uitgestrekte opstaande 

rand 21 van de lampenkap 2. De lampenkap 2 kan aldus ingeschroefd worden in de 

behuizing 12 van een gefixeerde lichtmodule.  

 20 
VOORBEELD 8 

 

Figuur 9A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 

Voorbeeld 7, waarbij de behuizing 12 een binnenkader 12a en een buitenkader 12b 

omvat en waarbij genoemd binnenkader 12a en genoemd buitenkader 12b in elkaar 25 
geschroefd kunnen worden door middel van complementaire schroefdraad 17 op 

het contactvlak. Daarenboven is genoemd binnenkader 12a voorzien van een 

inwendige schroefdraad 18, dewelke voorzien is om een complementaire uitwendige 

schroefdraad 25 te ontvangen. Figuur 9B toont schematisch een voorstelling van 

een lampenkap 2 dewelke naar binnen toe voorzien is van een conische wand 24 30 
met een uitwendige schroefdraad 25. 

 

In een alternatieve uitvoering kan het binnenkader 12a voorzien worden van een 

cirkelvormige, naar voor komende rand terwijl de conische wand 24 van de 

lampenkap 2 voorzien wordt met een overeenkomstige, ingezonken richel. 35 
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Dergelijke uitvoering laat een eenvoudige montage toe en biedt een hoge 

draagkracht in vergelijking met uitvoeringen gebaseerd op magnetische werking. 

 

VOORBEELD 9 

 5 
Figuur 11A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 

Voorbeeld 7, waarbij de behuizing 12 voorzien is van een inwendige naad 18’. De 

inwendige naad 18’ is voorzien om de verende protrusies 25a’, 25b’, 25c’, 25d’ van 

de lampenkap 2 in Figuur 11B te ontvangen. Op deze manier kan de lampenkap 2 

worden opgehangen. Dit biedt als voordeel een eenvoudige montage en een 10 
praktisch niet zichtbaar tussenvlak. 

 

VOORBEELD 10 

 

Figuur 12A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 15 
Voorbeeld 7, waarbij de behuizing 12 voorzien is van een uitwaarts gekeerde wand 

16, dewelke voorzien is van een reeks van vier gleuven (niet op de figuur 

zichtbaar). De gleuven in de uitwaarts gekeerde rand zijn voorzien om de haken 

25a”, 25b”, 25c”, 25d” van de lampenkap 2 in Figuur 12B te ontvangen. Dit biedt 

als voordeel een eenvoudige montage, een betrouwbare configuratie en een 20 
praktisch niet zichtbaar tussenvlak. 

 

VOORBEELD 11 

 

Figuur 13A toont schematisch een doorsnede van een lichtmodule 1 volgens 25 
Voorbeeld 7, waarbij de behuizing 12 voorzien is van een uitwaarts gekeerde wand 

16, dewelke voorzien is van een reeks van vier horizontaal uitwaarts voorziene 

gleuven met daarin een veerkrachtige, metallische draad 18’’’ dewelke ter hoogte 

van de gleuven doorheen de gleuven naar buiten penetreren. De veerkrachtige, 

metallische draad 18’’’ dewelke aldus uitwaarts keert wordt in gemonteerde 30 
toestand ontvangen door de gleuven 25a’’’, 25b’’’, 25c’’’, 25d’’’ van de lampenkap 2 

in Figuur 13C. Dit is de meest voordelige uitvoeringsvorm en biedt als voordeel een 

eenvoudige montage, een betrouwbare configuratie en een praktisch niet zichtbaar 

tussenvlak. Daarenboven kunnen de kappen eveneens in de gemonteerde toestand 

geroteerd worden, zonder aanzienlijke zichtbare schade op te lopen ten gevolge 35 
van wrijving. 
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VOORBEELD 12 

 

De hierboven besproken uitvoeringsvormen kunnen op een gelijkaardige manier 

worden uitgevoerd in een versie waarin de uitwaarts gekeerde rand 16 deels over 

het wandoppervlak 32 komt te liggen, in vakjargon gekend als ‘getrimde’ of 5 
‘trimmed’ versie. Dergelijke uitvoering is schematisch weergegeven in Figuur 1C.  

 

Dergelijke modules zijn doorgaans eenvoudiger en sneller te installeren. 

Daarenboven biedt dergelijk uitvoering een gedeeltelijke bescherming aan een 

pleisterlaag 32.  10 
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CONCLUSIES 

 

1. Verlichtingsmodule omvattende een of meerdere lichtbronnen; een 

behuizing aansluitbaar op genoemde lichtbronnen en voorzien van 

fixeermiddelen voor het fixeren van de behuizing in een wand, met het 5 
kenmerk, dat genoemde behuizing voorzien is van connectiemiddelen voor 

het connecteren van een lampenkap aan genoemde behuizing, waarbij 

genoemde behuizing aan een open zijde voorzien is van een uitwaarts 

gestrekte wand voor het lageren van een of meerdere connectiemiddelen, 

en waarbij genoemde uitwaarts gestrekte wand voorzien is van twee of 10 
meerdere openingen en waarbij een veerkrachtige draad voorzien is in 

genoemde uitwaarts gestrekte wand en deels doorheen genoemde 

openingen dringt.  

 
2. Verlichtingsmodule volgens conclusie 1, waarbij genoemde behuizing omvat 15 

is uit een binnenkader en een buitenkader, waarbij genoemd binnenkader 

gehecht kan worden aan genoemd buitenkader.  

 
3. Verlichtingsmodule volgens conclusie 1 of 2, waarbij genoemde 

connectiemiddelen gespreid voorzien zijn langsheen de omtrek van 20 
genoemde behuizing. 

 
4. Verlichtingsmodule volgens minstens een van de conclusies 1 tot 3, waarbij 

genoemde connectiemiddelen omvat zijn uit een of meerdere magneten. 

 25 
5. Verlichtingsmodule volgens conclusie 4, waarbij genoemde magneten 

gespreid zijn voorzien in langsheen de omtrek van genoemde behuizing, bij 

voorkeur in een uitwaarts gestrekte wand. 

 
6. Verlichtingsmodule volgens minstens een van de conclusies 1 tot 3, waarbij 30 

genoemde connectiemiddelen geschikt zijn voor het maken van een 

mechanische verbinding, zoals een schroefverbinding, een klikverbinding of 

een invoeg-en-draaiverbinding.   

 
7. Verlichtingsmodule volgens minstens een van de conclusies 1 tot 6, waarbij 35 

genoemde fixeermiddelen voor het fixeren van de behuizing in een wand 

een of meerdere hoekelementen omvatten met een veelheid van 

uitsparingen voor het aanbrengen van bouten en/of spijkers in genoemde 

behuizing en genoemde wand. 
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8. Verlichtingsmodule volgens minstens een van de conclusies 1 tot 7, waarbij 

genoemde fixeermiddelen voor het fixeren van de behuizing in een wand 

omvat zijn uit een spanningselement voor het aanbrengen van een spanning 

en waarbij genoemde behuizing aan een open zijde voorzien is van een 5 
uitwaarts gestrekte wand. 

 
9. Verlichtingsmodule volgens minstens een van de conclusies 1 tot 8, verder 

omvattende een lampenkap met connectiemiddelen corresponderend aan 

voornoemde connectiemiddelen in genoemde behuizing. 10 
 

10. Verlichtingsmodule volgens conclusie 9, waarbij genoemde behuizing een 

veerkrachtige draad omvat dewelke deels doorheen twee of meerdere 

openingen van een uitwaarts gestrekte wand van genoemde behuizing 

dringt, en waarbij genoemde lampenkap langsheen haar omtrek voorzien is 15 
van twee of meerdere sleuven voor het ontvangen van de doorgedrongen 

veerkrachtige draad.  

 
11. Verlichtingsmodule volgens conclusie 9, waarbij een of meerdere magneten 

omvat zijn in genoemde behuizing, en waarbij genoemde lampenkap een 20 
magnetisch actief materiaal omvat, zoals een of meerdere magneten en/of 

een ferromagnetisch materiaal. 
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FIGUREN 
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SCHRIFTELIJKE OPINIE Aanvraagnummer

(APARTE BLADZIJDE) BE201605301

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1)

1 Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 

industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning 

van deze verklaring

1.1 Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 DE 20 2015 102207 U1 (BRILONER LEUCHTEN GMBH [DE]) 8 mei 2015 

(2015-05-08)

D2 US 793 195 A (HUBBELL HARVEY [US]) 27 juni 1905 

(1905-06-27)

D3 FR 2 683 616 A1 (SEDAP ATELIER [FR]) 14 mei 1993 

(1993-05-14)

D4 GB 2 450 569 A (COCKSEDGE PAUL MATTHEW [GB]; PINHO JOANA 

ALBERGARIA [GB]) 31 december 2008 (2008-12-31)

D5 DE 103 60 945 A1 (ENGEL HARTMUT S [DE]) 21 juli 2005 

(2005-07-21)

D6 US 2011/170300 A1 (CARLE JR WILLIAM A [US]) 14 juli 2011 

(2011-07-14)

D7 US 8 454 204 B1 (CHANG SETH [US] ET AL) 4 juni 2013 (2013-06-04)

D8 CN 204 513 273 U (ZHANG LIAN) 29 juli 2015 (2015-07-29) D9

D9 US 1 602 222 A (GODLEY CHARLES E) 5 oktober 1926 

(1926-10-05

D10 US 2010/052495 A1 (LIU JUN [CN] ET AL) 4 maart 2010 

(2010-03-04)

1.2 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 

omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is.

In D1 wordt geopenbaard (zie figuur 2) een:
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"Verlichtingsmodule omvattende een of meerdere lichtbronnen (12); een 

behuizing (2) aansluitbaar op genoemde lichtbronnen (12) en voorzien van 

fixeermiddelen (5a, 5b) voor het fixeren van de behuizing in een wand, waarbij 

genoemde behuizing voorzien is van connectiemiddelen (250, 3, 6) voor* het 

connecteren van een lampenkap aan genoemde behuizing."

* Opmerking: De conclusie dient te worden geïnterpreteerd als omvattende 

connectiemiddelen die veeleer geschikt zijn voor "het connecteren van een 

lampenkap."

De maatregelen volgens conclusie 1 worden eveneens geopenbaard in de 

documenten D2-D7.

Conclusie 1 is niet inventief gezien D8 (figuur 1, 3, 5, 7), aangezien de opname 

van connectiemiddelen voor het bevestigen van een component aan de 

behuizing 3 of 4 een voor de hand liggende wijziging is.

1.3 De afhankelijke conclusies 2-11, 13 bevatten geen maatregelen die in 

combinatie met de maatregelen volgens een der conclusies waarnaar zij 

verwijzen voldoen aan de eisen van nieuwheid en/of inventiviteit, zie de 

passages die in het onderzoeksrapport geciteerd worden.

1.3.1 In document D7 worden magneten getoond die bij de omtrek van een behuizing 

zijn gerangschikt (bijvoorbeeld 40 in figuur 3). Behuizing 26 wordt gelezen als 

de maatregel "buitenkader". Er wordt eveneens een draadverbinding getoond 

(16 in figuur 6). De materie volgens de conclusies 2, 4-8 is derhalve niet nieuw. 

Element 28 kan worden gelezen als "lampenkap", aangezien dit licht

afschermt. Voorts is het vervangen van element 28 door een deel met een 

andere vorm voor decoratieve doeleinden niet inventief. In D7 wordt 

beschreven dat deel 28 een ferromagnetisch materiaal omvat (kolom 6, regel 

13). De materie volgens de conclusies 11 en 13 is derhalve eveneens niet 

nieuw.

1.3.2 In document D2 wordt een lampenkaphouder getoond, waarbij de houder 

(figuur 5) sleuven (7, 8) bezit waardoor delen van een veer (4, 5) uitsteken. De 

lampenkap (1) heeft een groef (2). In document D1 worden aanwijzingen 

gegeven om gebruik te maken van een veer om de lampenkap te bevestigen 

(D1, alinea [0021]). Derhalve zou het voor een deskundige in het vakgebied 

voor de hand liggend zijn om, wanneer deze als doel heeft om alternatieve 

bevestigingsmiddelen te vinden, de lampenkaphouder volgens D2 toe te 

passen voor de lamp volgens D1, om aldus tot de materie volgens conclusie 3 

te komen.
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1.3.3 De "hoekelementen" en "spanningselementen" volgens de conclusies 9 en 10 

worden in het algemeen gebruikt voor de montage van verzonken lampen en 

kunnen niet worden geacht nieuw of inventief te zijn.

1.4 De materie volgens conclusie 12 lijkt inventiviteit te omvatten, aangezien twee 

of meerdere sleuven in een lampenkap, in combinatie met de rest van de 

conclusie, niet in de geciteerde stand van de techniek worden geopenbaard. In 

document D8 (figuur 1-3) wordt een soortgelijk concept geopenbaard, maar dan 

voor de montage van een koellichaam.

2 Betreffende Item VII

Bepaalde gebreken in de aanvrage

2.1 De bekende stand van de techniek die wordt geopenbaard in D1, D3, D4, D6 en 

D7 wordt niet genoemd in de beschrijving, noch wordt daarin melding gemaakt 

van deze documenten.

2.2 De maatregelen volgens de conclusies 1-13 zijn niet voorzien van 

verwijzingstekens tussen haakjes.

3 Betreffende Item VIII

Bepaalde opmerkingen aangaande de aanvrage

3.1 Conclusie 7 dient afhankelijk te zijn van conclusie 6.
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