LED Magazine
Home
Nieuws
Agenda
LED Industry Register
Archief magazine
Vacatures
Adverteren
Abonneren
Contact

Zoek...

Vacatures
Adverteren
Abonneren
Contact
Home
Nieuws
Agenda
LED Industry Register
Archief magazine

(foto: Kaal Masten)
17-08-2016

Offgrid led-verlichting kan 2 miljoen banen creëren
Onderzoekers van het Amerikaanse Lawrence Berkeley National Laboratory stellen dat offgrid led-verlichting op zonne-energie in de toekomst 2 miljoen banen kan creëren.
Evan Mills, hoofdverantwoordelijke voor het onderzoek, over de resultaten: ‘Er zijn wereldwijd circa 274 miljoen huishoudens zonder toegang tot het moderne
elektriciteitsnetwerk. Meer dan de helft van deze huishoudens kan wel een off-grid zonne-energiesysteem betalen waar led-verlichting op aangesloten kan worden. 112 miljoen
huishoudens kunnen zich een “entry-level” led solar-lantaarn veroorloven.’
Volgens Mills zorgt solar led-verlichting nu al voor meer banen dan verlichting op fossiele basis. Deze laatste tak van sport kent wereldwijd 150.000 banen. De onderzoekers
stellen dat per 10.000 mensen die geen toegang hebben tot het energienet, de grote solar led-bedrijven nu al 38 banen creëren. Dit is nog exclusief de productie van ledcomponenten en de assemblage. Deze activiteiten vinden veelal plaats in andere landen dan waar de verlichting gebruikt wordt.
De onderzoekers voorspellen dat er per 2025 zo’n 44 miljoen led solar-lantaarns verkocht zullen zijn. Ieder huishouden zou zich 3 lantaarns kunnen veroorloven. Met 17.000
banen per 1 miljoen lantaarns komen Mills en zijn mede-onderzoekers tot circa 2 miljoen banen.
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De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
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