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Turvavalaistus on tärkeä ja tehokas 
järjestelmä, joka tarjoaa varmuutta 
ja opastusta ihmisille niinä kriitti-
sinä hetkinä, jolloin heidän täytyy 
poistua rakennuksesta turvallisesti 
ja nopeasti hätätilanteessa.

Turvavalaistukselle on määritelty 
tarkat kriteerit kansallisissa ja kan-
sainvälisissä laeissa ja standar-
deissa.

Tämä suunnitteluopas auttaa sinua 
suunnittelemaan, tarkastamaan 

ja ottamaan käyttöön lakien mu-
kaisen turvavalaistusjärjestelmän, 
joka varmistaa rakennuksen turval-
lisen evakuoinnin hätätilanteen sat-
tuessa.

Tämä opas perustuu yleisiin  
Eurooppalaisiin säädöksiin ja stan-
dardeihin, sekä Sisäasiainministe-
riön asetukseen SMa 805/2005 
rakennusten poistumisreittien  
merkitsemisestä ja valaisemisesta. 

JOHDANTO

Teknoware 
Teknoware on yli 45 vuoden ko-
kemuksella yksi maailman johta-
vista turvavalaistustuotteiden val-
mistajista. Teknowaresta on tullut 
merkittävä kansainvälinen tekno-
loginen innovaattori rakennusten, 
laivojen ja muiden vastaavien koh-
teiden turvavalaistuksen kehittämi-
sessä. 

Turvavalaistustuotteemme kattavat 
opastevalaisimet, turvavalaisimet, 
hallintaelektroniikat, keskusakusto-
järjestelmät, turvavalaistuksen val-
vontajärjestelmät ja –ohjelmistot, 
varaosat ja paljon muuta.

Koska suunnittelemme ja valmis-
tamme sekä elektroniset kompo-
nentit että lopputuotteet omalla 
tehtaallamme Lahdessa, voimme 
aina taata tuotteen laadun pienintä 
yksityiskohtaa myöden. 

Erityisen haastaviin kohteisiin 
olemme jopa suunnitelleet räätä-
löityjä tuotteita ja turvavalaistusjär-
jestelmiä.  
 
Asiakkaamme ja mm. paloviran-
omaiset voivat hyötyä laajasta 
asiantuntemuksestamme ja koke-
muksestamme.

Teknowaren tuotteet on lähtö-
kohtaisesti suunniteltu täyttämään 
asiaankuuluvat eurooppalaiset  
direktiivit ja standardit.
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TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU: HUOMIOITAVAA 

Turvavalaistus voidaan toteuttaa 
kahdella eri tavalla: 

 ► Keskitetyllä varavoimalähteellä 
varustetulla keskusakustojärjes-
telmällä

 ► Yksikkövalaisimista koostuvalla 
järjestelmällä

Kun rakennukseen valitaan tur-
vavalaistusjärjestelmää, on otet-
tava huomioon asennusympä-
ristön asettamat rajoitukset ja vaa-
timukset.

Asioita joita tulee ottaa huo-
mioon turvavalaistusjärjestelmää 
valittaessa

 ► rakennuksen / kohteen koko,  
ja turva- ja opastevalaisimien 
kokonaismäärä

 ► kohteen käyttötarkoitus (vai-
kuttaa mm. varavoimalähteen ja 
toiminta-ajan vaatimuksiin) 

 ► urakan tyypi (uusi rakennus, 
renovointi, peruskorjaus, laa-
jennus)

 ► turvavalaistustuotteiden tek-
ninen suorituskyky

 ► avoimien alueiden valaistus

 ► riskialttiiden tilojen vaatimukset 

 ► hankintakustannukset (laitteet ja 
kaapelointi asennuksineen)

 ► käyttökustannukset (huolto- ja 
energiakustannukset)

 ► järjestelmän valvontamenettely 
(testaukset)

 ► liittäminen olemassa olevaan 
järjestelmään laajennuskoh-
teissa 

 ► vanhan kaapeloinnin hyödyntä-
minen saneerauskohteissa

 ► arkkitehtoniset näkökohdat,  
valaisimien muotoilu

 ► paloalueet ja aluevalvonnan  
toteutusmahdollisuus

 ► Ympäristönäkökulmat (kierrätet-
tävyys, osien ja komponenttien, 
kuten akkujen, hävitys käytöstä 
poistettaessa) 

Turvavalaistussuunnitelma  
sisältää yleensä seuraavat  
asiakirjat:

 ► sähköselostus, jossa esitetään 
järjestelmän yleiskuvaus ja mää-
ritetään laitteet   

 ► sähkösuunnitelman pistesi-
joitus- tai ryhmityspiirustukset, 
joissa esitetään valaisimien ja 
keskus-laitteiden sijaintipaikat 

 ► turvavalaistuskaavio, jossa esite-
tään järjestelmän kaapelointi

IP
67

1~N/PE 
220-240 

VAC 
50HZ
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 ► valaisintaulukko, jossa määritel-
lään valaisintyypit  

 ► osoitteellisissa järjestelmissä  
valaisimien osoitteet

 ► järjestelmän kunnossapito- ja 
käyttöohje

Turvavalaistuksen suunnittelun 
yhteenvetona voidaan esittää 
seuraava tarkistuslistan luon-
teinen luettelo huomioon otet-
tavista asioista: 

 ► valaisintyyppien valinta  
(IP luokka, asennuskorkeus, 
opastevalaisinten havainto- 
etäisyys, jne.) 

 ► valaisimien sijoittelu (valotek-
ninen mitoitus) 

 ► järjestelmän valinta (keskusakus-
tojärjestelmä tai yksikkövalaisin-
järjestelmä)

 ► akuston mitoitus (vaaditut toi-
minta-aikavaatimukset)

 ► kaapelityyppien valinta

 ► kaapeloinnin poikkipinnat, ot-
taen huomioon jännitteen ale-
nema sekä minimi oikosulkujän-
nite (sähkötekninen mitoitus).

IP
65 65 m
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TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Turvavalaistus voidaan toteuttaa 
kahdella eri menetelmällä: joko yk-
sikkövalaisimista koostuvana jär-
jestelmänä, jossa akusto on ha-
jautettu, tai keskusakustojärjestel-
mänä, jossa akusto on nimensä 
mukaisesti keskitetty.

Yksikkövalaisimet ovat turva- ja 
opastevalaisimia, jotka sisältävät 
oman varavoimalähteensä. Kesku-
sakustojärjestelmä puolestaan  
sisältää turvavalokeskuksen ja  
valaisimille yhteisen keskitetyn  
varavoimalähdeen.

Teknowaren mallistosta löydät kat-
tavan valikoiman tuotteita molem-
mista kategorioista, kaiken tyyp-
pisiin ja kokoisiin kohteisiin, aina 
yksittäispakatuista opaste- ja tur-
vavalaisimista keskitetysti valvot-
tuihin keskusakustojärjestelmiin, 
jotka koostuvat jopa tuhansista 
turva- ja opastevalaisimista. Tuot-
teiden suunnittelu vaihtelee tyylik-
käistä design-valaisimista erikois-
vahvoihin turvavalaisimiin, jotka on 
tarkoitettu kestämään haastavim-
matkin olosuhteet ja ympäristöt.

Keskusakustojärjestelmät

Lyhyesti, keskusakustojärjestelmällä 
toteutettu turvavalaistus tarkoittaa, 
että turva- ja opastevalaisimilla 
on yhteinen keskitetty varavoima-
lähde.  

Teknowaren turvavalokeskusvali-
koimaan kuuluu:

 ► Osoitteettomat (perinteiset)  
24 V turvavalokeskukset

 ► Osoitteelliset 230 V Tapsa 
Control -turvavalokeskukset 

 ► Osoitteettomat (perinteiset) 
230 V turvavalokeskukset

Vaihtoehtoja keskusakustojär-
jestelmien etähallintaan

Keskitetty etähallintatajärjestelmä 
valvoo turvavalaistuksen kaikkia yk-
sittäisiä osia, ja kerää saadut tiedot 
keskitettyyn sijaintiin. Tämä tekee 
järjestelmän valvonnasta nopeaa 
ja helppoa huolimatta siitä, kuinka 
suuri tai monimutkainen kohde 
on kyseessä. Järjestelmä myös tal-
lentaa tiedot esimerkiksi suorite-
tuista testeistä. 

Teknoware tarjoaa useita erilaisia 
vaihtoehtoja osoitteellisen, keskite-
tyllä virransyötöllä varustetun tur-
vavalaistusjärjestelmän etähallin-
taan.

Web-pohjaiseen, keskitettyyn etä-
hallintaan tarkoitettu Web Central 
Monitoring (WebCM) mahdol-
listaa osoitteellisten turva- ja opas-
tevalaisimien valvonnan internetin 
kautta. WebCM mahdollistaa 
myös pääsyn järjestelmän testihis-
toriaan, ja valonlähde- sekä toimin-
ta-aikatestien ajamisen etänä.

WebACM lisää järjestelmään 
karttatoiminnon, joka tekee järjes-
telmän valaisimien paikantamisen 
nopeaksi ja helpoksi. WebACM on 
käyttäjäpohjainen PC-ohjelmisto 

useilla eri käyttäjätasoilla. Tämä 
on erityisen hyödyllistä kohteissa, 
joissa järjestelmää käyttää useat eri 
henkilöt.

Teknowaren Advanced Central 
Monitoring (ACM) käyttää eril-
listä verkkoa osoitteellisten turva-
valokeskusten väliseen tiedonsiir-
toon. ACM sisältää karttanäkymän, 
ja lukuisia ominaisuuksia turvava-
lokeskusten ja turvavalaisimien val-
vontaan.

Yksikkövalaisinjärjestelmät

Yksikkövalaisinjärjestelmässä jo-
kainen valaisin sisältää oman vara-
voimalähteensä, kuten akun. Täl-
lainen järjestelmä sopii parhaiten 
kohteeseen, jossa yksittäiset valai-
simet on mahdollista ylläpitää koh-
tuullisin kustannuksin..

ESCAP valaisimissa yksikkövalaisi-
mien muokkautuvuus yhdistyy ym-
päristöystävällisyydeen ja huolto-
vapauteen. Akun sijaan ESCAP- 
valaisimissa käytetään superkon-
densaattoria, jonka käyttöikä ylittää 
10 vuotta.

Yksikkövalaisinjärjestelmän  
etähallinta

Yksikkövalaisimille on saatavana 
langaton etähallintajärjestelmä, 
Aalto Control, joka sisältää mm. 
käyttäjäkohtaiset toiminnot, rapor-
toinnoin, järjestelmälogin, sähkö-
posti-ilmoitukset ja PC-versiossa 
myös karttanäkymän.
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ESIMERKKI JÄRJESTELMÄSUUNNITELMASTA

Vaihe 1

Sijoita turva- ja opastevalaisimet 
seuraavasti: 

 ► uloskäyntien kohdille

 ► valaisemaan opas- ja turva- 
kylttejä

 ► paloilmoitinpainikkeiden  
kohdille

 ► lähelle rappukäytäviä

 ► reitin suunnanmuutosten  
risteyksiin

 ► lähelle ensisammutuskalustoa

 ► kohtiin, joissa lattiataso muuttuu

 ► hätäpoistumisteiden risteyksiin

 ► ensiapupisteiden läheisyyteen

Vaihe 2

Tarkista, ettei minimi havaintoetäi-
syyttä aliteta. Tarkista myös, että 
opastevalaisimet pysyvät valaistuna 
myös normaalivalaistuksen ollessa 
sammutettuna (esim. elokuvateat-
terissa).

Vaihe 3

Muut alueet, jotka vaativat turvava-
laistuksen, mutta eivät ole poistu-
misreitillä:

 ► hissit

 ► wc:t ja pukuhuoneet (yli 8 m2)

 ► liukuportaat ja  liukukäytävät

 ► kone- ja kasvihuoneet

 ► Parkkihallien ja katettujen  
parkkipaikkojen jalkakäytävät

Vaihe 4

Tarkista poistumisreittien minimi-
valaistus

Vaihe 5

Avoimien alueiden turvavalaistus 
koskee alueita jotka ovat yli 60 m2, 
tai joiden läpi kulkee poistumis-
reitti.

Vaihe 6

Korkean riskin valaistusvaatimukset

JÄRJESTELMÄSUUNNITELMA: TURVA- JA OPASTEVALAISIMET
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MERKINNÄT

CE merkintä

SGS Finland hyväksyntä (3. osapuolen sertifikaatti)

Kansainvälinen standardi IEC 60364-5-56, 560.9.15: Turvavalaisimet ja niihin liittyvät elektro- 
niikkayksiköt tulee voida tunnistaa 30 mm halkaisijaltaan olevasta tarrasta.  
A=turvavalokeskus, B= ryhmä, C=valaisin

Standardi EN 60598-2-22 vaatii, että turvavalaisimet täytyy luokitella toiminnan ja rakenteen 
mukaan. Tämän vuoksi on valaisimeen kiinnitettävä näkyvään paikkaan neljällä ruudulla va-
rustettu tarra. Ensimmäinen ruutu on jo täytetty tehtaalla, muut ruudut täytetään asennuksen 
jälkeen.

a) Ensimmäisessä ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: TYYPPIÄ (Merkitty tehtaalla val-
miiksi)

X  yksikkövalaisin (omilla akuilla toimiva valaisin)
Z  keskusakustojärjestelmään kytkettävä valaisin

b) Toisessa ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: VALAISIMEN TOIMINTATAPAA:

0 ajoittain toimiva turvavalaisin  
1  jatkuvatoiminen turvavalaisin
2 ajoittain toimiva yhdistelmävalaisin
3 jatkuvatoiminen yhdistelmävalaisin
4 ajoittain toimiva yhdistelmäturvavalaisin
5 jatkuvatoiminen yhdistelmäturvavalaisin 
6 oheisturvavalaisin

c) Kolmannessa ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat: VÄLINEISTÖÄ.

A testilaitteella varustettu valaisin 
B kauko-ohjatulla lepotilatoiminnolla varustettu valaisin
C estotoiminnalla varustettu valaisin
D riskialttiin työalueen valaisin
E ei vaihdettavalla lampulla ja/tai akuilla
F IEC 61347-2-7 mukainen automaattinen testauslaitteisto
G sisäpuolelta valaistu opastekilpi

d) Neljännessä ruudussa olevat merkinnät tarkoittavat omilla akuilla varustettujen valaisinten 
toiminta-aikaa minuuteissa

*10  10 min toiminta-aikaa
*60 1h toiminta-aikaa
120 2h toiminta-aikaa 
180 3h toiminta-aikaa
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Turvavalaistus on yksi kiinteistön 
tärkeimmistä turvallisuusjärjestel-
mistä. Turvavalaistus mahdollistaa 
esimerkiksi töiden turvallisen lo-
pettamisen hätätilanteessa valai-
semalla kiinteistön sisätilat, ja tur-
vallisen kiinteistöstä poistumisen 
opastevalaisimia seuraamalla. Tur-
vavalaistuksen tulee aina olla itse-
näinen järjestelmänsä, jolloin se ei 
ole riippuvainen rakennuksen ta-
vallisen sähköverkon toiminnasta. 
Sähkökatkon aikana turvavalaisimet 
syttyvät automaattisesti ilman vii-
vettä, ja opastevalaisimet pysyvät 
valaistuina. Turvavalaistuksen tulee 
olla aina toiminnassa ja valmiina 
käyttöön.

Hätäpoistumisreitti on katkea-
maton ja esteetön reitti uloskäyn-
nille mistä tahansa rakennuksen 
kohdasta hätätilanteen sattuessa. 
Reittiä ei välttämättä käytetä nor-
maalisti, mutta se täytyy olla va-
laistu ja opastettu asianmukaisin 
varoituksin ja suuntaopastein.

Avoimen alueen turvavalaistus 
on tarpeen hämmennyksen ja pa-
niikin estämiseksi, samalla varmis-
taen lähimmän hätäpoistumisreitin 
näkyvyyden.

Turvavalaisin on mahdollisesti 
omalla varavoimalähteellä varus-
tettu valaisin, jota käytetään turva- 
tai hätävalaisimena.

Opastevalaisin on valaisin, joka 
opastaa ja avustaa hätäpoistumis-
reitin tunnistamisessa.

Ajoittain toimiva valaisin syttyy, 
kun normaali virransyöttö katkeaa  
(=turvavalaisin).

Jatkuvatoiminen valaisin palaa 
jatkuvasti; silloin kun normaali vir-
ransyöttö toimii, sekä normaalin 
virransyötön katketessa (=opaste-
valaisin).

Korkean riskin tehtävien alueet 
joilla on kohonnut onnettomuus-
riski, kuten vaarallisten tehtaiden 
hallintatilat tai tuotantolinjat, tarvit-
sevat turvavalaistusta tehtävien tur-
valliseen alasajoon hätätilanteessa.

EN 1838 standardissa annetaan 
valaistusvaatimukset opasteva-
laistus- ja varavalaistusjärjestelmille, 
joita asennetaan sellaisiin tiloihin ja 
paikkoihin, joihin näitä järjestelmiä 
vaaditaan.

EN 50171 standardi on relevantti 
keskitetyn tehonsyötön järjestel-
mille, ja määrittelee niiden suunnit-
telun, rakenteen ja suorityskyvyn.

EN 50172 standardi sisältää vaa-
timukset korostettavien paikkojen 
valaistuksen tasolle, ja vaatimukset 
huollon ja ylläpidon suhteen.

EN 60598-2-22 on turvavalais-
tuksen tuotestandardi. Standar-
dissa on esitetty vaatimukset va-
laisimen rakenteelle ja suoritusky-
vylle, ja se varmistaa että tuot-
teet ovat turvallisia käyttää, ja ovat 
suunniteltu ja valmistettu vastaa-
maan oikeaa suorituskykyä hätä-
tilanteessa. Standardi myös edel-
lyttää, että tuotteista löytyy asian-
mukaiset suorituskykyyn ja esi-
merkiksi valmistajaan liittyvät mer-
kinnät.

CE merkintä on pakollinen kai-
kissa Euroopassa myytävissä valai-
simissa. Valmistaja vakuuttaa tällä 
merkinnällä, että tuote on kaikkien 
sitä koskevien turvallisuusvaati-
musten mukainen. 

Vasteaika on aika, joka kuluu nor-
maalin virransyötön katkeamisesta 
siihen, että varavoimalähde aloittaa 
virransyötön laitteelle.

TERMIT JA STANDARDIT
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PAKOLLISET “KOROSTUSKOHDAT”

Poistumisreitin jokaiseen kohtaan tulee näkyä poistumisreitin suuntaa ilmaiseva opaste, niin että reitin suunnasta 
ei jää epäselvyyttä. Opasteiden tulee selvästi merkitä poistumisreitti sen koko matkalta, mukaan lukien suunnan-
muutokset. Poistumisreitillä tulee olla lisäksi riittävä valaistus, mukaanlukien ne avoimet alueet jotka johtavat pois-
tumisreiteille, mahdollistaen ihmisten liikkumiseen nopeasti ja turvallisesti uloskäynnille.

Erityisiä alueita, joilla turvavalaistuksen merkitys korostuu:

Uloskäynnit

Lattiatason muutokset

Korostamassa ensisammutus- ja 
ensiapuvälineistöä

Rappukäytävät ja portaat

Avoimet alueet

Korkean riskin alueet

Suunnanmuutokset

Käytävien risteyskohdat

Ulko-ovien yhteydessä ja lähellä
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TOIMINTA- JA VASTEAIKA

Hätätilanteen sattuessa valaistus 
tulee taata tietyn minimikeston 
ajaksi tehokkaan evakuoinnin ja/tai 
tiettyjen tärkeiden tehtävien lop-
puunsaattamiseksi. 

“Toiminta-aika” on se minimiaika, 
jonka valaisin pysyy valaistuna nor-
maalin sähkönsyötön katkettua. Eri 
kohteet vaativat eri toiminta-ajan, 
yleensä 1 ja 8 tunnin väliltä, riip-
puen paikallisten lakien ja sää-
dösten vaatimuksista.

Vasteajat

Yleinen vaatimus on, että nor-
maalin sähkönsyötön katkettua 
poistumisreittien ja avoimien 
alueiden turvavalaistuksen tulee 
toimia 50 % teholla viiden sekun- 
nin kuluttua, ja täydellä teholla  
60 sekunnin kuluttua.

Korkean riskin alueilla valaistuksen 
vasteaika on kriittisempi, koska 
viive valaistuksessa voi lisätä henki-
lövahinkojen riskiä esimerkiksi vaa-
rallisten koneiden tai vahingollisten 
aineiden käsittelyn yhteydessä. 
Tästä johtuen korkean riskin aluella 
turvavalaistuksen tulee saavuttaa 
täysi valoteho 0,5 sekunnissa, ja 
tehon tulee säilyä täysimääräisenä 
koko ilmoitetun keston ajan.
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HAVAINTOETÄISYYS

Kullekin opastetyypille on määril-
telty maksimihavaintoetäisyydet ja 
muut havaitsemiseen vaikuttavat 
tekijät standardissa EN 1838: 2013.

Opastevalaisin tulee sijoittaa koh-
tiin, joissa poistumisreitin suunta 
muuttuu.

Havaintoetäisyys on se etäisyys, 
jolta opasteen voi vielä nähdä ja 
tulkita selvästi.

Opasteen minimikorkeus sisältä 
valaistussa opastevalaisimessa voi-
daan laskea kaavalla: 
 

d = 200 x h, jossa d=havaintoetäi-
syys, h=opasteen korkeus millimet-
reissä. 

Esimerkiksi 100 mm korkea 
opaste antaa havaintoetäisyydeksi 
20 metriä.

200 x h
h
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OPASTEVALAISIMILTA VAADITTU SUORITUSKYKY

Opastevalaisimien tulee täyttää 
eurooppalaisen EN 1838 -stan-
dardin vaatimukset. Standardi mää-
rittelee sekä valaisimen valotehon 
että kontrastin seuraavasti: 

Opasteen vihreän alueen minimi-
luminanssi tulee olla 2 cd/m2.

Opasteen vihreän ja valkoisen 
alueen välisen kontrastin tulee olla 
1:5 ja 1:15 välillä. 

Saman värin sisällä ei saa esiintyä 
yli 1:10 kontrastia. 

Nämä kriteerit määrittelevät opas-
teen havainnointiin liittyvät minimi-
kriteerit. Havaittavuus on opaste-
valaisimen tärkein ominaisuus, eikä 
siitä voida tinkiä esimerkiksi ener-
giansäästön tai kustannussäästöjen 
takia. 
 

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, 
että kiinteistön turvavalaistus on 
paikallisten lakien ja säädösten 
mukainen.

Vuodesta 2011 sekä BSI että 
EN standardit ovat ottaneet käyt-
töön ISO 7010 opastesymbolin: 

1996 2011

Opastevalaisimen opasteen kontrasti 

EN 1838 -standardin vaatimukset  
täyttävä opastevalaisin

Opastevalaisin, joka ei täytä EN 1838 
-standardin vaatimuksia kontrastista  
ja pintakirkkaudesta

min. luminanssi = 2 cd/m2

värien välinen kontrasti 5:1 ja 15:1 välillä

yhden värin sisällä ei valotehossa 
saa esiintyä yli 1:10 kontrastia
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TURVAVALAISTUS ERI ALUEILLA

Turvavalaistus tulee taata poistu-
misreittien varrella, ja avoimilla alu-
eilla jotka johtavat poistumisrei-
teille. Näin varmistetaan ihmisten 
nopea ja turvallinen poistuminen 
rakennuksesta hätätilanteessa.

Normaalin sähkönsyötön kat-
kettua poistumisreittien ja avoimien 
alueiden turvavalaistuksen tulee 
toimia 50% teholla viiden sekunnin 
kuluttua, ja täydellä teholla 60 se-
kunnin kuluttua.

Poistumisreittien valaistus

Lattiatasolta mitattuna valaistuksen 
tulisi korkeintaan kahden metrin le-
vyisellä käytävänomaisella pois-
tumisreitiääa olla vähintään 1 lux 
metrin levyisellä ydinalueella, ja 0,5 
luxia metrin ylittäviltä osilta.

 
Avoimen alueen valaistus

Yli 60 m2 suurille alueille, joilla ih-
misiä saattaa oleilla hätätilanteen 
sattuessa, vaaditaan asianmu-
kainen turvavalaistus. Avoimien 
alueiden minimivalaistuksen tulee 
olla vähintään 0,5 luxia.

Korkean riskin alueiden 
valaistus

Korkean riskin alueilla turvavalais-
tuksen tulisi yleensä olla vähintään 
10% normaalista valaistuksesta, 
tai vähintään 15 luxia. Valaistuksen 
tulee hätätilanteessa nousta tälle 
tasolle 0,5 sekunnissa.

Poistumisreitin valaistus

Avoimen alueen valaistus

0,5 lux

   Turvavalaisin
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Turvavalaistuksen häikäisyalu-
eena pidetään valaisimen keskilin-
jasta laskien 60° ylittävää aluetta. 
Yleensä turvavalaisimet asenne-
taan niin korkealle kuin mahdol-
lista. Kun asennuskorkeus kasvaa, 
kasvaa myös häikäisyalueen raja.

Kontrasti

Sekä avoimilla aluella, että poistu-
misreiteillä valaistuksen kontrasti ei 
saa nousta yli 40:1 suhteen. Tämä 
tarkoittaa, että minimivalaistuksen 
ollessa esimerkiksi 1 lux, kirkkain 
valaistus ei saa ylittää 40 luxia.

Valonjakotiedot

Teknoware tarjoaa Eulumdat -tie-
dostot kaikista turvavalaisimistaan 
suunnittelua ja visualisointia varten. 
Tiedostot ovat yhteensopivia esi-
merkiksi DIAlux -suunnitteluohjel-
miston kanssa.

HÄIKÄISYALUE JA KONTRASTI

Häikäisyalue

60°

1 lux 40 lux 40 lux 40 lux1 lux 1 lux 1 lux
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TESTAUS JA YLLÄPITO

Turvavalokeskukset ja turvava-
laisimet tulee tarkistaa ja huoltaa 
säännöllisesti käyttövarmuuden ta-
kaamiseksi.

Keskusakustojärjestelmä tulisi  
testata ja ylläpitää standardin  
EN 50172 mukaisesti.

Valaisin, tai valaisimen valonlähde 
tulee vaihtaa, kun valaisin ei enää 
täytä sille asetettuja vaatimuksia. 

EN 1838 edellyttää min. 2cd/m2 

pintakirkkautta opastevalaisimen 
opasteen vihreän alueen kaikissa 
kohdissa.

Testaus

Valaisimien toiminta tulee var-
mistaa paikallisten lakien, asetusten 
ja viranomaisien ohjeistuksen mu-
kaisesti.

Valaisimien toiminta varavoimaläh-
teellä voidaan varmistaa:

 ► katkaisemalla normaali virran-
syöttö

 ► käyttämällä itsetestaavia tuot-
teita, kuten Lumi Test valaisimia, 
tai,

 ► käyttämällä etävalvontajärjes-
telmää joka tallentaa testitu-
lokset kuten WebCM, ACM 
tai (yksikkövalaisimille) Aalto 
Control. 

Säännölliset tarkistukset ja 
huolto

Valaisimien toimivuus ja kunto 
tulee varmistaa paikallisten lakien 
ja säädösten mukaisesti.

Esimerkiksi eurooppalainen 
EN 50172 turvavalaistusstandardi 
ohjeistaa, että:

 ► turvavalokeskuksen virheitä il-
maisevat indikaattorit tulee tar-
kistaa päivittäin 

 ► turvavalaistusjärjestelmän toi-
minta akkukäytöllä tulee testata 
lyhyesti kuukausittain, samalla 
tarkistaen että valaisimet ovat 
havaittavissa, puhtaita ja toi-
mivat kunnolla

 ► turvavalaistusjärjestelmän toi-
minta akkukäytöllä tulee testata 
vuosittain nimelliskeston ajan 
1 h, tai erikseen määritellyn pi-
dennetyn toiminta-ajan verran

 ► suoritetut testit ja tulokset on 
merkittävä turvavalaistusjärjes-
telmän huoltokirjaan ja se on 
esitettävä pyydettäessä viran-
omaisille

 ► Lisäksi suositellaan, että valai-
simet tarkistetaan silmämääräi-
sesti päivittäin, ja että opasteva-
laisinten pintarkirkkaus suorite-
taan otantamittauksena vuosit-
tain viidennestä käyttövuodesta 
alkaen, tai jos pintakirkkaus on 
silminnähden heikentynyt. 
 
 
 
 

 ► Opaste- ja turvavalaisinten toi-
minta-ajan ja valonlähteen tes-
taus on myös mahdollista hoitaa 
automaattista testausjärjes-
telmää käyttäen.
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Teknoware Tapsa Control 
-etävalvonta osoitteellisille
keskusakustovalaisimille

Tapsa Control -turvavalokeskukset 
sisältävät seuraavat valvonta-, tes-
taus ja raportointitoiminnot:

► valaisimien testaus joko osoit-
teellisen valvonnan kautta, tai
mittamaalla ryhmälähtöjä

► akuston tilan valvonta

► akkujen kapasiteetin testaus

► viallisten ryhmien ja valaisimien
osoitteen ilmaiseminen

► lyhyt toimintatesti voidaan
asettaa suoritettavaksi 1... 7
päivän välein

► akkutesti 6 kk välein

Teknoware Aalto Control 

langaton etävalvonta 
yksikkövalaisimille

Aalto Control tuo langattoman 
kesktetyn etävalvonnan yksikköva-
laisimiin. Järjestelmä ei edellytä da-
takaapelointia valaisimelta toiselle, 
tarvitaan ainoastaan paikallinen vir-
ransyöttö valaisimille, kuten muis-
sakin yksikkövalaisimissa. Kaikki yk-
sikkövalaisimen edut säilyvät ja jo-
kainen valaisin toimii itsenäisesti. 

Asentaminen on vaivatonta ja va-
laisimet voidaan sijoittaa helposti 
oikeille paikoilleen myös muutos-
töiden yhteydessä. Jokainen va-
laisin on verkon solmu, lähettäen ja 
vastaanottaen viestejä toisten va-
laisimien kanssa. Signaali lävistää 
kevyet väliseinät ja ovet vaivatta, ja 
siirtyy rappukäytävissä kerroksesta 
toiseen.

Verkkoa käytetään ainoastaan tie-
tojen keräämiseen, eikä se vaikuta 
valaisimien toimintaan. Siksi Aalto 
Control on yhtä vikasietoinen kuin 
muutkin yksikkövalaisinjärjestelmät. 

Aalto Control -järjestelmä voi sisäl- 
tää jopa 5 000 yksikkövalaisinta.

Teknoware Lumi Test - 
automaattinen itsetestaus 
yksikkövalaisimille

Lumi Test -itsetestaus huolehtii va-
laisimen toimivuuden luotettavasta 
seurannasta ja testauksesta auto-
maattisesti. 

Valaisimen tila näytetään kahdella 
indikaattoriledillä, joista toinen 
on vihreä ja toinen punainen. Pu-
naisen ledin palaminen viestittää 
valaisimen vikatilasta. 

Valaisimen ja sen valonlähteen tes-
taus suoritetaan päivittäin. Katko-
käytön toiminta-aika testataan 6 kk 
välein. 

Kaikki Teknoware Aalto Control 
-valaisimet sisältävät myös
Lumi Test -itsetestauksen.

AUTOMAATTINEN TESTAUS  JA VALVONTA
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