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5 jaar nadien strenge wetgeving

Noodverlichting = Brand/

Naleving normen





N O R M E N

• EN 1838: toepassingsnorm noodverlichting

• EN 50172: regels en instructies voor de controle en onderhoud

• EN 60598: productnorm



EN 1838

Noodverlichting 

Veiligheidsverlichting Stand-by verlichting 

Veiligheidsverlichting = Het mogelijk maken om een ruimte veilig te verlaten indien de voeding 
van de normale verlichting uitvalt. Verplicht in publieke plaatsen en een werkomgeving.  



Noodverlichting

Veiligheidsverlichting Stand-by verlichting 

Evacuatieverlichting Verlichting van werkplekken 
met verhoogd risico

Vluchtwegverlichting Vluchtwegsignalering 

EN 1838



EN 1838

Antipaniekverlichting  Evacuatieverlichting Verlichting van 
werkplekken met 
verhoogd risico= Oriënteren en obstakels 

identificeren 
= Kans op paniek verkleinen 
= Veilig verplaatsen naar de  
vluchtweg 

= Efficiënt verlichten van de  
vluchtwegen om zo snel 
mogelijk te evacueren

= Obstakels herkennen 
= Vluchtwegverlichting en   
vluchtwegsignalering 

= Veiligheid bij mogelijk  
gevaarlijke activiteit 

= Veiligheid bij noodzakelijke 
afsluithandelingen 



EN 1838

Evacuatieverlichting
Vluchtwegverlichting 

Toepassing:

= Armaturen > 2m boven de grond 

= Op de vluchtwegen

= Nabij trappen zodat elke trap direct wordt aangelicht 

= Nabij enig ander hoogteverschil

= Nabij enig richtingsverandering

= Nooduitgangen



Kenmerken:

= Vluchtroutes <=2 m breed   → 1 lux op as & 0,5 lux op 50% 

van de vluchtweg naast as

→ Bij brede gangen: Bekijken als twee verschillende gangen van   

2m of een centrale vluchtweg zone aangevuld met antipaniek

Evacuatieverlichting
Vluchtwegverlichting 

EN 1838



Kenmerken:

= Uniformiteit: max verlichtingssterkte/ min verlichtingssterkte <= 40/1

= Minimale autonomie = 1 uur op de vluchtwegroutes

= Binnen 5s –> 50% van vereist lichtniveau
& binnen 60s –> 100% van vereist lichtniveau 

Evacuatieverlichting
Vluchtwegverlichting 

EN 1838



Evacuatieverlichting: Vluchtwegsignalering 

= Goed zichtbaar en snel herkenbaar
= Eenduidige pictogrammen met een universeel karakter

EN 1838



EN 1838

Toepassing:

= Armaturen > 2m boven de grond

= In de nabijheid van elke uitgang naar buiten 

= Bij elke richtingverandering

= Bij elke kruising 

= Nabij elke EHBO-post*

= Nabij elk onderdeel van de brandbestrijdingsuitrusting*
en brandmelders*

* Aanlichten van deze uitrustingen met 5lx op verticaal vlak is vereist

Evacuatieverlichting
Vluchtwegsignalering 



EN 1838

Kenmerken signalering:

= Om de veiligheidskleuren te herkennen –> kleurweergave-index ‘Ra’ van een lamp = min 40

= Veiligheidskleuren moeten voldoen aan ISO3864, pictogrammen volgens ISO7010

= Luminantie van de veiligheidskleur groen = min 2 cd/m²

Evacuatieverlichting
Vluchtwegsignalering 



EN 1838

Kenmerken signalering:

Homogeniteit en gelijkmatigheid 

= Verhouding max/min luminantie in een veiligheidskleur <= 10/1

= Verhouding luminantie wit / luminantie groen, mag niet kleiner zijn dan 5/1 en niet groter dan 15/1 

Homogeniteit: 1/3 1/8

Evacuatieverlichting
Vluchtwegsignalering 



EN 1838

Herkenningsafstand signalering:

d= s x p

d= kijkafstand
s= factor 100 voor extern verlicht, factor 200 voor intern verlicht 
p= hoogte pictogram 

Ophanghoogte zodanig dat de kijkhoek op
herkenningsafstand kleiner is dan 20°

Evacuatieverlichting
Vluchtwegsignalering 



EN 1838

Noodverlichting 

Veiligheidsverlichting Stand-by verlichting 

Antipaniekverlichting  Evacuatieverlichting Verlichting van werkplekken 
met verhoogd risico

Vluchtwegverlichting Vluchtwegsignalering



EN 1838

Kenmerken:

= Armaturen > 2m boven de grond

= Vereist verlichtingsniveau = 0,5 lux / 1 lux in Nederland

= Minimale autonomie = 1 uur 

= Binnen 5s –> 50% van vereist lichtniveau 
& binnen 60s –> 100% van vereist lichtniveau 

= voor ruimte > 60 m² en/of complexe ruimtes

= toiletten voor mindervaliden

Antipaniekverlichting 



EN 1838

Antipaniekverlichting 

Randzone:

0.5m
rand

0.5 Lux
Isolux de grote
ruimte bedekkend
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2 2

2 2



EN 1838

Noodverlichting 

Veiligheidsverlichting Stand-by verlichting 

Antipaniekverlichting  Evacuatieverlichting Verlichting van werkplekken 
met verhoogd risico

Vluchtwegverlichting Vluchtwegsignalering



EN 1838

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico  

Kenmerken:

= Armaturen > 2m boven de grond

= Continue verlichtingssterkte >= 10% van de originele verlichtingssterkte, min 15 lux

= Volledig vereiste verlichtingssterkte binnen 0,5s – op het
werkvlak, zonder stroboscopisch effect 

= Minimale brandduur: zolang er risico voor personen bestaat 

= Gelijkmatigheid van verlichting mag niet minder zijn dan 0,1

= Veiligheidskleuren herkennen
→ kleurweergave-index ‘Ra’ van de lamp bedraagt min 40



EN 1838

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico  

Voorbeelden:

= Hoge temperaturen: ovens, soldeerbaden, … 

= Chemische agentia: schilderinstallaties, afzuigkasten, …

= Bewegende voorwerpen: robots, zaag- en snijmachines, …

= Hoge spanningen: elektriciteitskasten, cabines, … 



EN 1838

Samenvatting
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Verlichtingsterkte 1 lux 0,5 lux 10 % (>15 lux)

Responstijd (50% - 100%) 5 s / 60 s 5 s / 60 s - / 0,5 s

Gelijkmatigheid 1:40 1:40 1:10

Autonomie 1 h 1 h voldoende



EN 50172

Correcte installatie van een noodverlichtingsinstallatie is noodzakelijk,
maar NIET VOLDOENDE:

• Correcte installatie volgens EN1838
• Continue beoordeling van inplanting omwille van wijzigende situaties
• Betrouwbare werking en nood aan continu testing en onderhoud 

volgens EN50172

De beheerder van het gebouw is verplicht om noodverlichting te voorzien en 
te onderhouden volgens geldende normen



EN 50172

Service & Testing: 

= Aanwijzen van een competent persoon om de installatie te testen en te onderhouden 

= Regelmatige testen en beoordeling gebeuren in interval

= Resultaten moeten gelogd en bijgehouden worden

= Testen gebeuren op momenten welke de minste onveiligheid creëert 



EN 50172

Registratie gegevens:

= Tekeningen van noodverlichtingsinstallatie worden ter plaatse bijgehouden 

→ Identificatie armaturen 
→ Update bij wijziging systeem
→ Verantwoordelijke zal deze gegevens onderhouden 



EN 50172

Logboek:

= Wordt door verantwoordelijke bijgehouden

= Opgesteld en maandelijks bijgehouden

= Nodige info: 

→ Datum indienstname
→ Datum van elke periodieke test en inspectie
→ Datum en rapport van elke onderhoud, controle of test
→ Datum en rapport van defecten en ondernomen acties
→ Datum en rapport van wijzigingen aan installatie
→ Beschrijving van automatische testsysteem (volgens EN62034) 



EN 50172

Testen volgens de norm:

1. Dagelijkse test

2. Maandelijkse test

3. Jaarlijkse test 



EN 50172

Testen volgens de norm:

1. Dagelijkse tests:

❖ Centrale batterijsystemen
• Visuele inspectie van EBS



EN 50172

Testen volgens de norm:

2. Maandelijkse tests:

❖ Centrale batterijsystemen
• Functietest: 

• Nakijken of de armaturen functioneren 
• Nakijken of het systeem correct werkt 

• Logboek

❖ Autonome armaturen 
• Functietest 

• Nakijken of de armaturen functioneren 
• EST+ doet dit automatisch

• Logboek



EN 50172

Testen volgens de norm:

3. Jaarlijkse tests:

❖ Centrale batterijsystemen & autonome armaturen 
• Duurtest: batterij moet min 1 uur voldoende functioneren
• EST+ doet dit automatisch 
• Anders: spanning afzetten & na uur nakijken

• Nakijken of de batterij volledig terug oplaadt

• Logboek 



EN 60598

= Verantwoordelijkheid: Constructeur van veiligheidsverlichting en -systemen

EN60598-1:

= Verlichtingsarmaturen 
• Bepalen van testen en vereisten op volgende vlakken: classificatie, markering,

elektrische constructie en mechanische constructie 

EN60598-2.22:

= Verlichtingsarmaturen → specifieke eisen voor noodverlichtingsarmaturen 



Samenvatting

• EN 1838: toepassingsnorm noodverlichting

• EN 50172: regels en instructies voor de controle en onderhoud

• EN 60598: productnorm




