ETAP Safety Manager

Je noodverlichting onder controle, altijd en overal
De ETAP Safety Manager (ESM) is een centraal controle- en
besturingssysteem voor noodverlichting.
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ESM | Noodverlichting moet werken
WANNEER EN HOE MOET JE NOODVERLICHTING
TOEPASSEN?
Noodverlichting kan levens redden, daarom is dit bij wet
geregeld. Voor de technische uitvoering gelden tal van normen
en regels:
• De Europese toepassingsnorm EN 1838 omschrijft de
correcte toepassing van noodverlichtingsarmaturen.
• De Europese norm EN 50172 omschrijft de regels en
instructies met betrekking tot controle en beheer van
noodverlichtingsarmaturen.

Normen noodverlichting
EUROPESE TOEPASSINGSNORM EN 1838 IN BEELD
De tekening hieronder toont de vereiste minimale horizontale verlichtingssterkte op de vloer volgens de plaats en functie in een gebouw. Naast vluchtwegen en (nood)uitgangen legt de EN 1838
de nadruk op de volgende plaatsen waar een noodverlichtingsarmatuur geplaatst dient te worden:
• bij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood
• nabij trappen zodat elke traptrede direct wordt aangelicht (*)
• nabij enig ander niveauverschil (*)
• voorgeschreven nooduitgangen en signalering
• bij elke richtingsverandering (*)
• bij elke kruising van gangen (*)
• aan de buitenkant van en in de nabijheid van elke uitgang naar buiten
• nabij elke EHBO-post
• nabij elk onderdeel van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders.
(*) Het K.B. 07.07.94 vereist op deze plaatsen een minimum verlichtingssterkte van 5 lux. (B)

NIVEAUVERSCHIL
1 lux

BRANDAPPARATUUR
5 lux op wand

UITGANG
1 lux
FINALE NOODUITGANG
1 lux

VLUCHTWEGVERLICHTING
1 lux op de as tot verzamelpunt
BUITENVERLICHTING VAN FINALE UITGANG
1 lux
WERKPLEKKEN MET VERHOOGD RISICO
10% van het normale vereiste niveau
min. 15 lux binnen 0,5 sec.
RICHTINGSVERANDERING
1 lux
KRUISING
1 lux
ANTIPANIEKVERLICHTING
0,5 lux (B), 1 lux (NL)
VLUCHTWEGVERLICHTING
1 lux op de as

EUROPESE NORM EN 50172
De Europese norm EN 50172 vereist onder meer een maandelijkse functietest en een jaarlijkse
autonomietest van de noodverlichting, alsmede registratie van de controles en het onderhoud in
een logboek. Met onze zelftestende armaturen en hun intelligente controle- en beheersysteem
voor decentrale noodverlichting ETAP Safety Manager (ESM), loopt u in de pas met deze Europese
norm.
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Een uitgebreid overzicht van verwante nationale en EUnormen & voorschriften vind je terug in de ETAP-catalogus
www.etaplighting.com.
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ESM | Noodverlichting moet werken
WIE IS VERANTWOORDELIJK?
De gebouwbeheerder (of een door hem aangeduid deskundig
persoon) is verantwoordelijk voor de goede werking van de
noodverlichting.
Deze verantwoordelijkheid omvat het opzetten van de
nodige systemen en structuren om te voldoen aan de eisen
omschreven in EN50172:

1. Periodieke functie- en autonomietest

2. Jaarlijkse visuele inspectie & controle

3. Up-to-date noodverlichtingsdossier (met
resultaten 1. en 2. in een logboek)
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ESM | Noodverlichting moet werken
HOE KAN ETAP JE HELPEN?
Noodverlichting moet correct functioneren om bij een
stroomuitval de veiligheid te garanderen. Met ESM kan je
noodverlichting SNEL en EENVOUDIG controleren. Van alle
controles wordt er automatisch en conform de norm een
logboek aangelegd waardoor de tijdrovende manuele registratie
vervalt.

Naast de beschreven controles blijft een jaarlijkse visuele
inspectie om de toestand van de installatie te controleren
noodzakelijk. ETAP services kan helpen met het uitvoeren
van deze inspectie en het effectieve onderhoud van je
noodverlichtingsinstallatie.
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ESM | Hoe werkt ESM?
Noodverlichting in meerdere gebouwen opvolgen en beheren,
vanaf een willekeurige locatie:
1

Online via het ETAP ESM-portaal;

2

Via het lokale netwerk / gebouwbeheersysteem.
Elk armatuur heeft een unieke code voor individuele herkenning en
opvolging. Is er een armatuur defect, krijg je een melding.
1

1

2
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ESM | Hoe werkt ESM?
Geschikt voor de integratie van:

Autonome armaturen

EBS Superior en Superior
Compact (batterijsystemen
voor centraal gevoede
noodverlichting)

Verlichtingsarmaturen
met ledmodule voor
noodverlichting

Verlichtingsarmaturen met
noodunit

UNIEK:
één systeem voor alle types noodverlichting
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ESM | Hoe werkt ESM?

1. BEDRAAD
Webcontroller en armaturen communiceren via een BUS.

2. DRAADLOOS
Draadloze communicatie met de armaturen.
VOORDELEN DRAADLOZE ESM INSTALLATIE

3. COMBINATIE VAN 1 EN 2
Je kan een bestaand bedraad netwerk bv. draadloos uitbreiden.

• Geen extra communicatiebekabeling nodig, je vermijdt storende
opbouwbekabeling.
• Even betrouwbaar en gelijkaardige investeringskost t.o.v.
bedraad.
• In tegenstelling tot andere draadloze besturingssystemen,
worden de overige armaturen niet verstoord bij een defect of
verplaatst armatuur. (sternetwerk)
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ESM | Hoe werkt ESM?

HOOFDCOMPONENT

De ESM-webcontroller bewaakt je ESM-installatie en laat
je toe deze vanaf een willekeurige locatie te beheren.
Een BUS-adapter koppelt de ESM-BUS aan de ESMwebcontroller.

OPTIES
Voor draadloze communicatie:

Voor integratie van EBS
(centraal batterijsysteem):

Een master koppelt
webcontroller met
draadloze ESMarmaturen.

Een ESM-EBS Gateway koppelt
centrale batterij-systemen (EBS)
aan ESM.

Een repeater
vergroot het bereik
van het draadloze
ESM-netwerk.

Master en repeaters kunnen met elkaar
communiceren (meshnetwerk). Armaturen
praten rechtstreeks met master of repeater
(sternetwerk).
Klik hier voor andere
ESM-configuraties
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ESM | Hoe werkt ESM?

1

ESM-web controller

2

ESM-EBS Gateway
Master
Repeater

3
4

ETAP batterijsysteem
(EBS)
5

ESM circuit
Lokaal netwerk (Ethernet)
Internet
Elektrisch circuit voor buitenverlichting
Draadloos netwerk met noodverlichtingsarmaturen

4

4

4

3
2
1

5
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ESM | Kies voor extra veiligheid
ESM volgt de status van je noodverlichting op de voet.
Je ziet in een oogopslag of alle armaturen correct
functioneren. De installatie wordt opgevolgd én actief
beheerd:

Je weet op elk moment
wanneer er onderhoud nodig
is.

Je kan de testmomenten zelf
inplannen.

Je krijgt een melding bij
storingen.
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ESM | Win tijd en geld
Automatisch logboek
van alle controles en
onderhoudsbeurten
(conform EN 50172)

Mogelijkheid tot
efficiënt ingepland
onderhoud op
basis van info
over branduren
van de lamp en de
autonomie van de
batterij
Centraal beheer

Detailinfo
zoals omschrijving
defect, type armatuur,
locatie op grondplan
of foto, benodigde
onderdelen

vanaf één punt, door
één persoon
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ESM | Gebruiksvriendelijk
• Eenvoudige ingebruikname.
• Armaturen worden ingedeeld volgens een logische
structuur (bv. van het gebouw).
• ESM-software herkent automatisch alle armaturen.
• Je kan focussen op relevante
informatie en acties.
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ESM | ESM groeit met je mee
Verandert de structuur van je gebouw, kan je dit in ESM
eenvoudig aanpassen:
• In een bedraad netwerk kan je de armaturen willekeurig
met elkaar verbinden.
• Wil je uitbreiden met draadloze armaturen, kan je de
interface voor draadloze communicatie eender waar op
het bedraad netwerk aansluiten.

Bestaande gebouwen
Uitbreiding
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ESM | Je bent in goed gezelschap
BELGIË

LUXEMBURG

SPANJE

Eurostation (Antwerpen)
Justitiepaleis (Brussel)
Procter & Gamble (Brussel)
St. Jan Hospital (Brugge)

Bil Dexia (Luxemburg) 			
École de Bacharage (Bacharage)			
Luxairport (Luxemburg)

NEDERLAND

EPR de Flamanville (Flamanville)		
Hôpital Princesse-Grace (Monaco)		
Hôpital Sainte Anne (Parijs)			
Hôtel Hyatt (Parijs)				
Palais universitaire de Strasbourg
(Straatsburg)

Coca-Cola (Madrid)
Grifols (Barcelona)
BBVA (Madrid)			
Instituto de Empresa (Madrid)
Museo de las Colecciones Reales (Madrid)
TYPSA (Madrid)

Aventus (Apeldoorn)		
Depot Boijmans van Beuningen Museum
(Rotterdam)
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (Tilburg)
Fugro (Nootdorp)
TU Delft (Delft)
Radboud UMC (Nijmegen)
Rijksvastgoedbedrijf (diverse locaties)
Universiteit Utrecht (Utrecht)
Winkelcentrum Hoog Catherijne (Utrecht)
WTC Schiphol (Schiphol)

UK
Langley School (Langley)
Renfrew Council (Paisley)
Sainsbury (Londen)

FRANKRIJK

DUITSLAND
Continental Teves (diverse locaties)
Deutsche Rentenversicherung (Berlijn)
Hotel Achterdiek (Insel Juist)
MAN (Augsburg)
Schulen des MTK (diverse locaties)
Sanacorp (diverse locaties)

PORTUGAL
Norfin Office Park - Campus de Justiça de
Lisboa (Lissabon)
Túnel do Rossio (Lissabon)
Hospital Lusiadas (Lissabon en Porto)
Iberfar-indústria Farmacêutica SA (Lissabon)

ZWEDEN
Geely Innovation Center (Göteborg)
Gränby Centrum (Uppsala)			
Sahlgrenska Universitetsjukhuset (Göteborg)
Skaraborgs Sjukhus (Skövde)

Draadloze ESM-installatie
Combinatie van bedrade en draadloze ESMinstallatie
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ESM

www.etaplighting.com

