
De LED-tester.... getest! 

Een handig en compact apparaatje van Kingbright is de batterijgevoede LED-tester 
waarmee, naast het snel even controleren van LED’s, ook vergelijkende testen en tevens 
allerlei experimenten mogelijk zijn. Dit artikel geeft een aantal tips om alles ‘uit de kast’ 
te halen. 

Het apparaatje
De LED-tester wordt zonder voeding 
geleverd, dus eerst moet er een 9 V 
batterij worden geplaatst. Bij drukken 
op de testknop licht de batterijindica-
tor op als dit klusje is geklaard. Hier-
mee is het apparaatje, dat in rust geen 
batterijstroom slurpt, klaar voor ge-
bruik. De tester heeft twee rijen con-
tactstrips waarin de LED’s worden 
gestoken, zie de figuur, waarbij de hele 
onderste contactrij op de min van de 
batterij is aangesloten. Elk circuit heeft 
een eigen voorschakelweerstand die de 
maximale stroom door de LED be-
grenst. Er kan worden gekozen uit een 
LED-stroom tussen 2 en 50 mA. Nou, 
dat willen we wel even nameten voordat we echt gaan testen, dus wordt met een mA-meter de 
stroom gemeten. In de tabel is aangegeven wat het verschil is tussen de aangegeven stroom en 
de gemeten stroom. Omdat er gebruik wordt gemaakt van standaard voorschakelweerstanden, 
wijken de stromen hier en daar iets af van de aangegeven waarden. Zo wordt de 50 mA net 
niet gehaald en ook de rest van de voorschakelweerstanden is aan de hoge kant, want in de 
praktijk zal de LED-stroom ietwat lager liggen omdat de mA-meter geen rekening houdt met 
de spanningsval over de LED’s. Het apparaatje is daardoor veilig te gebruiken.

Het front van de LED-tester.  
In de contactstrip worden de 
te testen LED’s verticaal  
geplaatst zoals aan de LED-
symbolen naast de strip is te  
zien.



TABEL
Verschillen tussen 
aangegeven en gemeten  
stroomwaarden via de 
ingebouwde voorschakelweer-
standen.

Goed/fout-test
Na het plaatsen van een LED in de contactstrip gebeurt er nog niets, totdat er op de testknop 
wordt gedrukt. Nu zal een goede en correct geplaatste LED oplichten (vandaar de kreet Blink 
op het apparaatje) en licht tevens de rode batterij-indicator weer op om ter controle aan te 
geven dat de spanning aanwezig is. Bij een defecte of verkeerd geplaatste LED kan zo meteen 
worden gezien dat de knop goed is ingedrukt, maar dat het probleem echt bij de te testen LED 
zit. Op deze manier kunnen de LED’s spanningloos en veilig worden geplaatst. Bij een 
simpele goed/fout-test kan, zeker bij de superheldere LED’s, worden getest op 2 mA. Dit 
soort LED’s geeft een zee van licht en tevens wordt daardoor de levensduur van de batterij 
verlengd. Bij een LED-cluster kan voor een hogere stroomsterkte worden gekozen om te 
controleren of  alle afzonderlijke LED’s oplichten.

LED’s vergelijken
Naast een simpele goed/fout-indicatie is de tester ook geschikt voor het uitvoeren van 
experimenten. Om een en ander goed te kunnen tekenen, zijn de beide LED-strips ‘uit elkaar 
getrokken’ en worden daartussen de componenten getekend, zie figuur 1.

Figuur 1: De LED-
tester is een prima 
hulpmiddel om de 
lichtopbrengst van 
verschillende LED’s 
(ook van dezelfde 
kleur) visueel te  
vergelijken.

Elk circuit heeft, zoals gezegd, een eigen voorschakelweerstand Rv. Er zijn zeven posities met 
een maximale LED-stroom van 10 mA beschikbaar en daarmee kunnen LED’s onderling 
worden vergeleken op bijvoorbeeld intensiteit. Als voorbeeld zijn hier een rode, gele en 
groene LED aangesloten, maar nu blijkt dat de rode LED overdadig meer licht geeft dan de 
andere. Om dit op het oog gelijk te trekken, is de rode LED voorzien van een extra 
voorschakelweerstand Rx. In de praktijk kan dan de gebruikelijke voorschakelweerstand voor 
de rode LED met de waarde Rx worden verhoogd.



Duo-LED’s testen
Bij anti-parallel geschakelde LED’s zal door het omkeren van de stroomrichting de LED rood 
of groen oplichten en dat kan heel gemakkelijk worden getest door de LED om te steken, zie 
figuur 2.

Figuur 2: Door het  
omsteken van 
tweekleuren-LED’s 
zal de ene keer de 
rode en de andere 
keer de groene LED 
moeten oplichten.

Zo kan worden bepaald, of beide LED-chips (nog) intact zijn en hoe de LED moet worden 
aangesloten om steeds de gewenste kleur te krijgen.

Combi-LED’s testen
Bij de combi-LED’s zijn er meestal afzonderlijke aansluitingen voor de rode en groene anode 
en een gemeenschappelijke kathode-aansluiting, zie figuur 3.

Figuur 3: Bij het correct  
insteken van de drie pennen 
van de combi-LED licht  
deze geel op als beide chips  
werken.

Het testen van deze LED’s gaat heel gemakkelijk als de aansluitingen bekend zijn. Goed 
aangesloten zullen beide LED’s tegelijk oplichten en... de mengkleur geel opleveren. Bij 
onbekende LED’s kunnen door het omsteken van de pennen de aansluitingen snel worden 
achterhaald.

Intensiteit van combi-LED’s aanpassen
Ook bij combi-LED’s kan worden geëxperimenteerd om voor de gewenste gele mengkleur de 
voorschakelweerstanden aan te passen, zie figuur 4. Hier is in serie met de rode LED een 
extra voorschakelweerstand Rx opgenomen die bij de waarde van de normale voorschakel-
weerstand Rv kan worden opgeteld.



Figuur 4: Experimenteren 
met de lichtintensiteit door 
een weerstand toe te  
voegen.

Conclusie
Naast een eenvoudige 
goed/fout-test van LED’s 
kan dit apparaatje ook wor-
den gebruikt voor uitgebrei-
dere experimenten, al blijft 
het een beetje prutsen omdat 
de contactstrippen dicht op 
elkaar staan. Ook nnipper-
LED’s kunnen goed worden 
getest door de testknop iets 
langer ingedrukt te houden. 
Omdat deze LED’s een 

ingebouwde stroombegrenzing hebben, kan zelfs zonder gevaar op de 50 mA positie worden 
getest. Kortom een handig en bruikbaar apparaatje voor ingangscontrole, het vergelijken van 
LED’s (producttesten), assemblage (polariteitstest), het oplossen van storingen en voor 
eenvoudig onderzoek.

De LED-tester met artikelnummer 800050000 kost € 17 (zonder batterij) en is verkrijgbaar bij 
EBT Plus, (078) 692 1999, www.ebt.nl.

De LED-tester is gepubliceerd in e-toaal nummer 12, december 2005.

Johan Smilde
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