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EcoLight Noodverlichting

Toegevoegde waarde door eenvoud en gedrevenheid

Wat komt er aan bod?

 EcoLight B.V. & NormaGrup Technology

 Onze visie – Toegevoegde waarde door eenvoud en gedrevenheid

 Het wat, waar & hoe van noodverlichting en onderhoud

 EcoLight Noodverlichting 

 Nieuwe Pictogrammen EN-ISO 7010

 Accu’s, Ombouw, Intelligente en Centrale Systemen

 NormaLink – DALI Controlesysteem voor Decentrale Noodverlichting
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EcoLight B.V. & NormaGrup Technology
 Meer dan 40 jaar ervaring

 Groepsomzet circa 24 miljoen Euro

 4 divisies: * Noodverlichting NormaLux / EcoLight
* Verlichting NormaLit / NorClinic
* Branddetectie NormaDet
* R&D / Productie NormaGrup

 NormaLux marktleider in Spanje, marktaandeel 45%

 EcoLight toonaangevende leverancier in Nederland, marktaandeel +/- 8%

 R&D & Productie, Oviedo, Spanje

 ISO9001-2008; ISO14001-2004

 Alle faciliteiten onder één dak

 Distributie Europa, Midden Oosten, Noord Afrika, Zuid Amerika

Onze visie

Toegevoegde waarde door eenvoud en gedrevenheid

 Deskundigheid

 Duurzaam

 Kernachtig programma : Doeltreffend eenvoudig

 Veelzijdige toepasbaar

 Gebruiksvriendelijk

 Sterk design

 Competitief

 Ontzorgen van projectie tot distributie
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Het wat, waar & hoe van noodverlichting

• Wat is noodverlichting?

• Verlichting die beschikbaar is wanneer netspanning in gebreke blijft.

• Waarom noodverlichting ?

• Om bij stroomstoring pand veilig te kunnen verlaten, gevaarlijke 
processen veilig te kunnen beëindigen en paniek te voorkomen.

• Verschillende types noodverlichting

• Vluchtwegverlichting, vluchtweg signalisatie, anti-paniekverlichting, 
verlichting van werkplekken met verhoogd risico en stand-by verlichting.

• Waar is noodverlichting verplicht?

• In het algemeen wordt gesteld: In alle voor publiek toegankelijke 
gebouwen.

• Hoe wordt noodverlichting toegepast? Normen?

• Bouwbesluit + Arbowet + NEN-1010 + NEN-EN-1838 +

Whbvz (Zwembaden) + NEN-EN-50172 + NEN-EN-ISO-7010 + 

NEN-6088 + NEN-3011 + NEN-EN-50171 + NEN-EN-IEC60598-2-22 +

NEN-2443

Wetten & Normen

Wetten

• Bouwbesluit Verantwoordelijkheid eigenaar object

• Arbowet Verantwoordelijkheid gebruiker

Normering

• NEN-EN-1838 Toegepaste verlichtingstechniek noodverlichting

• NEN-1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

• NEN-EN-ISO-7010 Grafische symbolen, veiligheidskleuren-tekens

• NEN-EN-50172 Noodverlichting systemen voor vluchtwegen

• NEN-EN-50171 Noodverlichting systemen centrale voeding

• NEN-EN-IEC-60598-2-22 Ontwerpnorm noodverlichting

• NEN-2443 Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages
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Wetten & Normen

BOUWBESLUIT

Noodverlichting:

• Verblijfsruimte > 75 personen én besloten ruimte waardoor vluchtroute uit die 
verblijfsruimte voert 

• Besloten ruimte waardoor beschermde vluchtroute voert

• 1 Lux op de vloer, hellingbaan en traptrede

Vluchtroute Aanduiding:

• Ruimte waardoor verkeersroute voert en ruimte voor > 50 personen

• Aangebracht op duidelijk waarneembare plaats

• Moet voldoen aan zichtbaarheidseisen

Onderhoud:

• Wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (Zorgplicht)

Wetten & Normen

ARBOBESLUIT

Noodverlichting / Vluchtroute Aanduiding:

• Vluchtwegen en nooduitgangen die slecht zichtbaar zijn tijdens spanningsuitval 
voorzien van noodverlichting

• Risicovolle werkplekken zijn voorzien van adequate noodverlichting

• Indien noodverlichting niet mogelijk: individuele verlichting

ARBOWET > ARBOBESLUIT > ARBOREGELING
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Wetten & Normen

NEN-EN-1838

Noodverlichting: (1 lux)

• a) elke traptrede direct aanlichten 

• b) niveauverschil vluchtroute direct aanlichten

• c) richting verandering vluchtroute 

• d) binnen 2m van elke nooduitgang binnen 

• e) binnen 2m van elke nooduitgang buiten

• f) bij splitsing op vluchtroute

• Nabij elke EHBO-post

• Nabij brandbestrijdingsmiddelen

• Miva toiletten

brandbestrijdingsmiddel buiten de 
vluchtroute direct aangelicht  5 Lux

Wetten & Normen

NEN-EN-1838

Vluchtroute Aanduiding:

• In geval nooduitgang niet direct zichtbaar is

• Wanneer leesafstand overschreden wordt

• Bij elke vluchtdeur (deur op vluchtroute)

• Bij elke nooddeur  (specifieke nooddeur naar 
buiten)
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Wetten & Normen

NEN-EN-1838

Risicovolle werkplekken Art. 4.4.1:

• 10% van de nominale verlichtingssterkte met 
een minimum van 15 Lux

Algemene verlichting 500 Lux > nood 50 Lux

NEN-EN-1838 Art. 5.2 t/m 5.6

• Prestatie-eisen van vluchtroute aanduiding

• Zichtbaarheids-eisen

Aangestuurd vanuit Bouwbesluit

Wetten & Normen

NEN-EN-1838 Algemeen

Lichtberekening noodverlichting in DIALux, 
Relux e.d.:

• Uitsluitend directe lichtuitstraling van armatuur

• Alle reflectiefactoren voor wanden, vloeren, 
plafonds en objecten: 0%

Installeren, testen en onderhoud 

conform normen :

• NEN EN 60598-2-22, armaturen

• NEN EN 50172, onderhoud

• NEN EN 62034, auto test
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Wetten & Normen

NEN-1010

Noodverlichting: Kritieke ruimten: 10 Lux

• Ruimte hoofdschakel- en verdeelinrichting

• Ruimte noodstroomvoorziening

• Liftmachinekamers

NEN-EN-50172

Noodverlichting:

• Ruimte > 60 m2 voorzien van anti-paniek verlichting, 1 Lux

NEN-EN-1838
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BOUWBESLUIT

Het wat, waar & hoe van onderhoud

WAAROM ONDERHOUD?

Noodverlichting is een onderdeel van de veiligheidsinstallaties. 

Gedegen onderhoud verkleint de kans op storingen en bevordert de werking, effectiviteit 
en levensduur van de noodverlichting.

Gedegen periodiek onderhoud van een noodverlichting installatie is voordeliger dan een 
verwaarloosde installatie repareren.

Onderhoudscontracten met de opdrachtgever, leveren continuïteit van werk en een 
duurzame relatie met de klant.

Bij wet verplicht.
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Het wat, waar & hoe van onderhoud

EERSTE INSPECTIE:

• Eigenaar/ gebruiker inzicht geven in de kwaliteit van de installatie

• Eisen volgens onderlinge afspraak, Bouwbesluit of meer……?

• Is projectie up-to-date

• Controleren op beschadiging, bevestiging, vervuiling, veroudering

• Gebreken die gevaarlijk zijn onmiddellijk herstellen

• Gereedschappen en werkzaamheden conform eisen NEN-EN- 3140

Het wat, waar & hoe van onderhoud

ONDERHOUD:

• Gedegen onderhoud en inspectie, minimaal 1 keer per jaar 

• Actuele schaaltekeningen van object en installatie

• Ontruimingstekeningen (vaststelling vluchtroutes)

• Logboek van uitgevoerde onderhoud

• Verslag ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E) m.b.t. risicovolle werkplekken

• Technische handleidingen van gebruikte producten
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Het wat, waar & hoe van onderhoud

VERVANGEN LICHTBRONNEN:

• Continu brandende armaturen, elk jaar

• Alleen in nood, elke 4 jaar

• Uitsluitend HQ lichtbronnen plaatsen (8 Watt / 33 / 640 HQ)

• Beter: Lichtbronnen lichtkleur 830 of 840 toepassen

Het wat, waar & hoe van onderhoud

VERVANGEN ACCU:

• Preventief na 4 jaar

• Tussen jaar 4 en 5 verminderd capaciteit van NI\CAD-accu

• Datum vervanging op accu noteren

• Bij centrale systemen, conform opgave fabrikant, 4 of 10 jaar
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Het wat, waar & hoe van onderhoud

VERVANGEN ACCU:

Ecolight noodverlichting

 Compact / Overzichtelijk armatuur programma

 Keuze uit verschillende complementaire producten

 Snelmontagesystemen / hulpstukken

 Eenvoudig onderhoud

 Technisch brede functionaliteit:

* decentraal AT * centraal 230V 

* decentraal DALI * centraal 24V

 Armaturen

 Noodunits / Noodintegratie service

 Controle systemen

 5 jaar garantie op alle LED armaturen
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Ecolight noodverlichting

Vialed

VMVA opbouw VVA inbouw

Ecolight noodverlichting

Vialed-Exit
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Ecolight noodverlichting

Vialed

 Montage: Inbouw of opbouw

 Vluchtroutelens: Gemonteerd

 Antipanieklens: Los bijgeleverd

 Pictogramplaten: Kompleet met montagekapje

 Eén armatuur: 3 toepassingen

 Minimale voorraadwaarde  <----->  Maximale multifunctionaliteit.

Ecolight noodverlichting

Beschikbaar Q2 2017
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Ecolight noodverlichting

Excellence

U-SBL/ST Wandbeugel

DMDI10.01   KorfE-OL Alu Afdekplaat O-KS Pendelset

Ecolight noodverlichting

Excellence
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Ecolight noodverlichting

Excellence

 Montage:  Inbouw & opbouw
Wand & plafond

 Afscherming: Standaard transparante kap

 Pictogrammen: Sticker 34m
Inlegvel 30m
Folie + designframe 30m
Pictogramplaat 26m
Pictogramplaat + alu afdekplaat 26m

 Eén armatuur t.b.v. noodverlichting en 5 verschillende 
uitvoeringen vluchtroute aanduidingen.

 LED renovatiekit beschikbaar t.b.v. oude TL en LED uitvoeringen.

 Minimale voorraadwaarde  <----->  Maximale multifunctionaliteit.

Ecolight noodverlichting

Europrisma

U-SBL/ST Wandbeugel

EH-ME InbouwraamEH-DB TrapeziumkapDMDI 10.01 KorfDMDI 20.01 Korf
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Ecolight noodverlichting

Europrisma

 Project armaturen:

EHAL-200M nood/continu/AT 200 / 180 lm

EHL-200M nood/continu 200 / 180 lm

 ‘Budget’ armaturen:

EHL3-70 nood/continu 100 / 120 lm

EH3-70L nood 70 lm

 Competitief naar boven- én onderkant van de markt.

Signal 7 

SG-KS Pendelset

DMDI 20.01 Korf

SG-ME InbouwraamSG-AC Montageset

Ecolight noodverlichting
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Ecolight noodverlichting

Hermetic XL

High Lumen Output:

1330 / 1960 Lumen

Ecolight noodverlichting
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Nieuwe pictogrammen EN ISO 7010

Nieuwe pictogrammen EN ISO 7010

OUD: NIEUW:

Leesafstand verlichte pictogrammen =  pictogramhoogte  x  factor 200
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Ecolight noodverlichting

Noodunits en Integratie service

KX LED M1 / A1 / M2 OMCK OMIM OMEM 

Ecolight noodverlichting

Accu’s
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Ecolight noodverlichting

Centrale batterij systemen

C24-100 C24-300 / 
C24 300i

CPS 230 made to 
order

ECOSAFE 4 & 6

All the control in the palm of your hand
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The system can be set up and managed 

in a very simple and intuitive way

Lines of up to 64 DALI fittings (conventional 

lighting and / or emergency lighting) connected 

to the IDNG64 gateway.

IDNG64 can be connected to the local 

TCP/IP network through the Ethernet port.

Addressing of the system from the

NormaLink app (automatic or manual)

Creation and edition of groups and scenes.

Timings set up from the app itself.

All the control in the palm of your hand
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Wat bieden wij U?

“Toegevoegde waarde door eenvoud en gedrevenheid”

 40 jaar deskundigheid in noodverlichting

 Solide partner in Benelux voor distributie en support

 Ontzorgen van projectie tot snelle levering

 Markt dekkend programma

 Kernachtig programma met brede toepassingsmogelijkheden

 Eenvoudig toe te passen

Voor al u noodverlichtingsvraagstukken:

BEDANKT VOOR UW AANDACHT 


