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Systemtyper 

 Decentrale anlæg – uden autotest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 
optimalt ved anvendelse af disse 
anlæg? 

 



Systemtyper 

 Decentrale anlæg – med autotest-
funktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 
optimalt ved anvendelse af disse 
anlæg? 

 



Systemtyper 

 Decentrale anlæg med fuld overvågning 
via databus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 
optimalt ved anvendelse af disse 
anlæg? 



Systemtyper 

 Decentrale anlæg med fuld overvågning 
wireless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 
optimalt ved anvendelse af disse 
anlæg? 



Anlægstyper 

 Ny ESCAP ”batteri-fri” teknologi  

Ydelse 

Alder (år) 

•Der anvendes superkondensatorer med >10 års 

 levetid i stedet for NiCD eller NiMh batterier. 
 

•Ingen vedligeholdelse - ingen miljøbelastning  
 

•Lavt internt tab = energibesparelse 
 

•ESCAP armaturer er alle med LED med en  

 levetid på >90.000h 
 

•10 års garantiordning v. temp. mellem -25 og  

  30°C 
 

•Hurtig ladningstid: 2h. Batterier typisk: 24h 
 

•Batterier ældes når de ikke er i brug og mister 

 konstant kapacitet. Det gør kondensatorer ikke 

 



Batterifrie decentrale armaturer & Aalto 

 Ny ESCAP ”batteri-fri” teknologi og Aalto  

 Control wireless system •Til de selvtestende ESCAP armaturer kan leveres et 

  centralt trådløst Aalto Control overvågningssytem. 
 

•Armaturerne danner et netværk, hvorfra testresulta-     

 ter overføres til en computer 
 

•Det fleksible system uden ledninger og kabler gør det 

 nemt at tilpasse ved ændrede behov 
 

•Signalet passerer gennem almindelige vægge og  

 konstruktioner 
 

•Kapaciteten i Aalto systemet er helt op til 1.500  

 armaturer 
 

•Systemet tester sin egen tilstand og pålidelighed og 

 overvåger hvert armatur for dig 
Aalto Controls centralenhed består kun af en PC.  



Decentrale armaturer m/   

               

Logica 

kontrolenhed 

LON 

GSM modem 
Anden interface  

for USB, Ether-

net, RS232 

Computer 

LON  

interface 

Systemmeldinger via tabel / tekst og 

på ACAD tegninger 

•Centralt trådløst Logica overvågningssytem. 
 

•Armaturerne danner et router system, gennem   

  hvilken testresultater overføres til en PC 
 

•Det flexible system uden ledninger og kabler gør det 

 nemt at tilpasse ved ændrede behov 
 

•Signalet passerer gennem almindelige vægge og  

 konstruktioner 
 

•Kapaciteten pr. kontrolenhed er 990 armaturer 
 

•Systemet tester sin egen tilstand og pålidelighed og 

 overvåger hvert armatur for dig 
 

•Systemet er selvkonfigurerende med en unik  

  adresse for hvert armatur 
 

•Automatisk  funktions- og kapacitetstest 
 

•Forskellige scenarier kan opbygges via programmer- 

  bare  inputs 
 

•Windowsbaseret software 



Systemtyper 

 Decentrale centralanlæg, lavvolt – 

decentrale flugtvejsskilte. Mixed anlæg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 

optimalt ved anvendelse af disse 

anlæg? 

 



Systemtyper 

 Centralanlæg – uden overvågning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 

optimalt ved anvendelse af disse 

anlæg? 

 

 

 

Lader og distribution for et 

sikkerhedsbelysningsanlæg 

fra starten af 1960erne 

Batterikasse med åbne NiCd-

batterier for et 24Volt sikker-

hedsbelysningsanlæg fra starten 

af 1960erne 



Systemtyper 

 Centralanlæg 230Volt - med intern- / og  

sumstrømsovervågning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 

optimalt ved anvendelse af disse 

anlæg? 

 

 

 



Systemtyper 

 Centralanlæg 230Volt – med 

strømkredsovervågning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 

optimalt ved anvendelse af disse anlæg? 

 



Systemtyper 

 Centralanlæg 230Volt – med fuld  

overvågning (enkeltovervågning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 

optimalt ved anvendelse af disse anlæg? 

 



Systemtyper 

 Centralanlæg 230Volt – med fuld 

overvågning og intelligente US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er fordelene og hvad er mindre 

optimalt ved anvendelse af disse anlæg? 

 



Systemtyper 

 Decentrale centralanlæg 230Volt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hvad er fordelene og hvad er mindre 

optimalt ved anvendelse af disse anlæg? 

 



Adressering af armaturer 

Adressemoduler 

Adressering med DIP switche 

Adressering med dreje switch 

Selvadresserende kombineret 

adresse-/switchmodul med unik 

adresse indlæst. Kan aflæses 

direkte alphanummerisk eller 

med stregkodeskanner på 

enheden, armaturet og 

tegningerne 



Visualiseringssoftware 

Til en del anlæg kan leveres software til visualisering af SB anlægget. 
 Oversigt, tilstande, armaturers ID m.v. vises i tabelform eller på indlagte tegninger  

  (DWG / PDF JPG) på windows baseret PC. 



Kombinationsarmaturer 

 Kombinationsarmaturer er armaturer som anvendes både til  

 normalbelysning samt til sikkerhedsbelysning. 

 

 Disse armaturer skal opfylde kravene  

 i konstruktionsforskrifterne  

 DS/EN 60598-1 og 

 DS/EN 60598-2-22 

 Som bl.a. indeholder bestemmelser omkring: 

 Mærkning  Ingen glimtændere   

 Modstandsdygtighed over for varme, ild m.v.   

 Intern og ekstern fortrådning  Spændings-  

  niveauer for ind- /udkobling  Fotometriske  

  data  Batteritype / underspænding  

 (selvforsynende)   Ladning (selvforsynende)  

 samt meget andet. 

 



Kombinationsarmaturer 

Høje startstrømme . 
 

Lysstyringsudstyr (driver/elektroniske forkoblinger mv.) som bruges i normale LED belysnings – 

armaturer, har ofte meget høje startstrømme, typisk 50-70 gange normal strømmen hvilket kan forårsage at 

sikkerhedsbelysnings-overvågningsmoduler og strømkredse bliver ødelagte og derved sætter 

sikkerhedsbelysningen ud af drift med et deraf følgende ringere sikkerhedsniveau. 

 

 

 

 

 

UniPoint tilråder følgende, hvis man vil anvende almindelige LED belysningsarmaturer som en del af 

Sikkerhedsbelysningen at ; 
 

 Drivere/forkoblinger skal være af typen med reduceret startstrøm 

 Armaturerne SKAL være produceret iht. EN 60598-2-22 

 SKAL kunne indgå i applikationer med EN50171 produceret udstyr (centralanlæg) 

 

 



Kombinationsarmaturer 
Høje start- og krybestrømme. 
 

Som en affødt negativ sideeffekt ved anvendelse af almen belysningsarmaturer med LED som panikarmatur  

(læs kombinationsarmatur) opleves følgende ved indkobling i nøddrift ved lokal spændingssvigt. 

  

De samlede startstrømme forsager utilsigtet frakobling af hovedforsyningen ved, at det foran siddende  

sikkerhedsudstyr frakobler. Det være sig enten det foran siddende FI/PFI/HPFI relæ og/eller automatsikring 

 med C/D karakteristik på trods af, at der i normal drift er der fuld selektivitet. 
 

 Strømkredsens 5-8 A smeltsikring i centralanlægget springer ikke 

 Centralanlæggets indgangssikring 10-25 A springer ikke 

 40-63 A PFI/HPFI og/eller automatsikring 25-50 A C/D kobler ud. 

  

Ligeledes opleves det, at den samlede krybestrøm fra LED armaturernes drivere også kan forsage utilsigtet  

udkobling af det foran siddende beskyttelsesudstyr.  

  

Disse utilsigtede effekter forringer i væsentlig grad sikkerhedsniveauet ved, at centralanlæggets  

hovedforsyning frakobler og at der derfor kobles i batteridrift hvilket ikke er hensigten når der stadig skulle  

være hovedforsyning til det centrale nødstrømsanlæg. 

 



Kombinationsarmaturer 
Beskyttelsesudstyr for centrale nødstrømsanlæg. 
 

 TN / TN-C system i forsyningspunktet 

 Ingen brug af fejlstrømsrelæ 

 Smeltesikring anvendes 

 

 

Krav til beskyttelsesudstyr foran CPS nødstrømsanlæg og understationer 

Hovedcentraler 

Indgangssikring i CPS Forsikring i El-Tavle Beskyttelsesmetode Alternativ beskyttelsmetode  Beskyttelsesudstyr 

Sandfyldt smeltesikring       Schneider Electric 

          

16 A gG 35A gG/ 35 A  AS-C TN TN-C-S PFI afb. 40A 4P 300mA sel kl Asi 

          

25 A gG 50 A gG/ 50 A  AS-C TN TN-C-S PFI afb. 63A 4P 300mA sel kl Asi 

          

35 A gG 63 A gG/ 63 A  AS-C TN TN-C-S PFI afb. 63A 4P 300mA sel kl Asi 

          

50 A gG 80 A gG/ 80 A  AS-C TN TN-C-S PFI afb. 80A 4P 300mA sel kl Asi 

Understationer 

Forsikring i CPS Beskyttelsesmetode Beskyttelsmetode  Beskyttelsesudstyr 

    i lokal el-tavle Kortslutning Fejlstrøm 

        Schneider Electric 

16A gG TN TN-C-S Automatsikring 2P, 10A C PFI afb. 40A 2P 300mA sel kl Asi 



Kombinationsarmaturer 
Dali kombinationsarmaturer….Sikkerhedsbelysningens akilleshæl: 

 

I forbindelse  med brugen af kombinationsarmaturer med Dali i sikkerhedsbelysnings-systemer er det af  

største vigtighed for, at opretholde det høje og krævede sikkerhedsniveau, at Dali enhederne  

programmeres korrekt. 

  

Da der på markedet findes et hav af forskellige centraler der i normal, nøddrift og test forsyner med  

forskellige spændingstyper og ”power line” kommunikation samt, at der findes overvågningsmoduler der  

konverterer AC spænding til DC spænding decentralt (helt ude på enkelt armatur niveau) i normaldrift skal  

følgende gøres for at sikre korrekt funktion. 

  

Dali enheden programmeres af producenten/belysningsleverandøren til bla. 

 AC spænding =  Normaldrift  Dali-bus brud  =  Nøddrift 

 DC spænding =  Normaldrift  Dali strømforsyningsbrud =  Nøddrift  

 

For at kunne tilvejebringe den krævede regelmæssighed på 40:1 iht. EN1838 ved brug at kombinations- 

armaturer er Dali enheden typisk programmeret default fra fabrikken til et lavere niveau end 100% lys  

udbytte i nøddrift (15-50 %). 

 

 



Kombinationsarmaturer 
Dali kombinationsarmaturer….Sikkerhedsbelysningens akilleshæl: 
 

Når Dalienheden er i nøddrift og lys udbyttet er programmeret til at være under 100 % skal armaturet tænde  

på 100 % og dæmpe til det programmerede niveau for, at være inden for den lovbefalede tændingstid for  

sikkerhedsbelysnings-armaturer. (fade-tid sættes ud af kraft) 

 

Ved brugen af kombinationsarmaturer i sikkerhedsbelysnings-installationer er det derfor belysningsarmatur 

leverandøren der har ansvar for korrekt programmering af Dali-enhederne samt, at kunne dokumenterer  

det lovbefalede belysningsniveau på minimum 1 lux i hele flugtvejens udstrækning v/ 00 i refleksion og krav  

til regelmæssighed med lysberegninger. 

 

Qua det ny Bygningsreglement BR15 trådte i kraft den 1/1 2016 og derved har ratificeret EN1838 som gør  

den til en del af det Danske lov kompleks, skal panikarmaturer monteres i min. 2 m højde. Det betyder i  

praksis at belysningsarmaturer, som er monteret lavt(under 2m), specielt på vægge i trapper ikke må  

anvendes i sikkerhedsbelysnings øjemed. 

Ligeledes skal ca/lm udbytte nøje kontrolleres da der i EN1838 er klare specifikke krav til max. lys udbytte  

alt efter monteringshøjde. Max lysudbytte taget i betragtning, skal armaturerne ikke have ret stor lys  

udbytte for ikke at måtte bruges i lokaliteter med 2,5 - 4 m loftshøjde 

 

 

 



Kombinationsarmaturer 
2020 Energiramme direktivet og brugen af kombinationsarmaturer. 

  

I 2020 indføres bla. for at have så energieffektive installationer så muligt, at man skal slukke for 

al stand-by strøm/effekt i installationerne, (I direktivet kaldet Cut-off) 

  

Det betyder i praksis, at et relæ skal sættes ind efter sikringsafgangen for at slukke for  

spændingen til installationen når den ikke er i brug, hvilket ikke er lovligt i en sikkerheds – 

belysningsinstallation iht. SBEi 805.56 ; 

  

”Der må ikke anbringes koblingsudstyr, feks. afbrydere, omskifter, stikkontakter eller sikringer, 

 i ledninger efter overstrømsbeskyttelsudstyret for den enkelte gruppe” 

 

Det betyder at nødstrømsanlægget ikke har adgang til armaturerne ifm. test eller nøddrift hvis 

 der er slukket og derved de-facto sætter sikkerhedsbelysningen ud af drift. 

 

Det betyder at efter 2020 falder brugen af kombinationsarmaturer bort. 

   

 



Kabler, dåser og fastgørelsesmateriel  

 I SBEi, kapitel 805 er de installationsmæssige 

krav til installationen for nødbelysningen 

beskrevet. Her er det krævet, at lednings-

systemerne opretholder strømforsyningen, så 

længe som muligt. Dette krav kan opfyldes ved, 

at der anvendes brandsikre kabler, som fx 

opfylder IEC 60331. Kablerne må, af hensyn til 

risiko for trækbelastning, ikke fastgøres til 

bygningsdele af brandbart materiale. Der må 

heller ikke anvendes fastgørelsesmateriel, som 

ikke kan holde til varmepåvirkningerne, fx 

kabelclips og dybler af plast. Yderligere skal der 

ved samling i dåser af plast og lignende, anven-

des klemmer med hus af porcelæn og det skal 

sikres, at lederne ikke kortsluttes under en 

brand.  

I Danmark er det stadig tilladt at anvende 

brandsikkert kabel i farven grå i sted for orange. 



Dåser og fastgørelse 
Alle lovkrævede brandtekniske installationer er 
designet til og installeret med ét formål            
”At redde liv” 

UniPoint A/S har derfor i samarbejde med en 
international producent af samledåser udviklet en 
sikker og billig brand sikker samlingsdåse. Dåsen 
er ikke brandsikker i sig selv men med den 
brandsikre og elektrisk jordet indsats opretholdes 
spændings forsyningen og dermed person-
sikkerheden i ”tilstrækkelig lang tid”. 

Systemet består af en dåse med en metal indsats 
hvorpå der er monteret keramiske klemmer. 
Indsats og dåse fastgøres i én arbejdsgang med 
plugsløse skruer til beton/ tegl konstruktioner og 
med Ø5 maskinskruer til laskeplader på 
føringsveje mv. 

Dåsen kan leveres med 3 eller 5 polet indsats og 
med 2 stk. skruer til plugsløs montage. Som 
option kan dåsen leveres med orange låg for 
sikker identifikation af den brand -tekniske 
installation. 

Vi er også leveringsdygtige i orange brandsikre 
E60/E90 samledåser m/montage plint og 
keramiske klemmer i mange varianter.  

 

 


