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WYMAGANIA
PRAWNE I NORMATYWNE DLA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
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Podział oświetlenia awaryjnego według normy PN-EN 1838.

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Znak otrzymany przez połączenie koloru 

i kształtu geometrycznego, który po dodaniu 

graficznego symbolu, daje konkretny komunikat 

bezpieczeństwa.

OŚWIETLENIE  

DROGI EWAKUACYJNEJ 

Część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

umożliwiająca skuteczne rozpoznanie i bez-

pieczne użytkowanie środków ewakuacji przez 

osoby opuszczające miejsce przebywania.

OŚWIETLENIE  

STREFY OTWARTEJ  

(oświetlenie antypaniczne)

Część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjne-

go stosowana w celu uniknięcia paniki oraz 

umożliwienia dotarcia do miejsca, z którego 

droga ewakuacyjna może być rozpoznana.

OŚWIETLENIE  

STREFY WYSOKIEGO RYZYKA 

Część awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

stosowana dla bezpieczeństwa osób biorących 

udział w potencjalnie niebezpiecznym proce-

sie lub znajdujących się w potencjalnie niebez-

piecznej sytuacji, a także umożliwiająca właści-

we zakończenie działań w sposób bezpieczny 

dla osoby działającej i innych przebywających  

w tej strefie.

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne 

opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwiająca uprzed-

nie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego 

procesu.

OŚWIETLENIE ZAPASOWE

Część oświetlenia awaryjnego umożliwiająca kontynuację nor-

malnych czynności w sposób podstawowo niezmienny.

OŚWIETLENIE AWARYJNE
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Wyznaczenie kierunku ewakuacji.  

Istnieje możliwość instalacji na ścianie i suficie (montaż: natynkowy, wpuszczany lub zwieszany).  

Z każdego miejsca w budynku powinien być widoczny znak ewakuacyjny. 

ONTEC G
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Wysoki stopień szczelności IP65 pozwala na instalację w pomieszczeniach o niskiej temeraturze,  

na zewnątrz lub w pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym. 

ONTEC S & iTECH
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Niewidoczna ochrona pozwalająca na oświetlenie zarówno dróg ewakuacyjnych  

jak i przestrzeni otwartych nie naruszając designu pomieszczenia.

Idealne rozwiązanie dla przestrzeni biurowych.

ONTEC D & ONTEC C
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OśWIETLENIE DROGI EWAKUACYJNEJ

 » Minimalne natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powin-

no być nie mniejsze niż 1 lx.

 » Na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie 

powinno stanowić co najmniej 50% pożądanej wartości.

 » Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi 

ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1.

 » Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno zostać wytworzo-

ne w ciągu 5 s, a pełen poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.

 » Minimalny dopuszczalny czas pracy z baterii dla oświetlenia drogi ewakuacyjnej wynosi 1 h.

SOCZEWKA C 

optymalne dla dróg  

ewakuacyjnych  

o wysokości do 7 m

SOCZEWKA F 

optymalne dla dróg  

ewakuacyjnych  

o wysokości powyżej 7 m

SOCZEWKA W  
(asymetryczna) 

oświetlenie punktów 

ppoż. oraz zakończenia 

drogi ewakuacji

T8

T5

T8

T5

T8

T5
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OśWIETLENIE ANTYPANICZNE

 » Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na po-

ziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwar-

tej z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 

obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.

 » Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego 

natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być więk-

szy niż 40:1.

 » W strefie otwartej 50% wymaganego natężenia oświetlenia po-

winno zostać wytworzone w ciągu 5 s, a pełen poziom natężenia 

oświetlenia w ciągu 60 s.

 » Minimalny dopuszczalny czas pracy z baterii  

dla strefy otwartej wynosi 1 h.



Katalog 2020/1 | TM TECHNOLOGIE 

ZNAK OśWIETLONY WEWNęTRZNIE

Dla piktogramów podświetlonych wewnętrznie odległość od zna-

ku może wynosić 200-krotność pionowego wymiaru piktogramu. 

 » Stosunek maksymalnej luminancji dla minimalnej luminancji za-

równo białych, jak i barwnych części znaków bezpieczeństwa, 

powinien być nie większy niż 10:1. 

 » Stosunek luminancji części białej znaku do luminancji części 

barwnej znaku nie powinien być mniejszy niż 5:1 i większy niż 

15:1. 

 » Luminancja każdej części barwnej piktogramu powinna wynosić 

co najmniej 2 cd/m2 we wszystkich kierunkach widzenia mają-

cych znaczenie dla bezpieczeństwa.

Zgodnie z EN ISO 7010.
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Według PN-EN 1838:2013 oprawy oświetlenia awaryjnego 

należy stosować: 

 » przy każdych drzwiach wyjściowych,

 » w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony 

bezpośrednio,

 » w pobliżu każdej zmiany poziomu,

 » w pobliżu znaków bezpieczeństwa oświetlanych  

zewnętrznie,

 » przy każdej zmianie kierunku,

 » przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

 » w pobliżu każdego wyjścia końcowego i na zewnątrz 

budynku, aż do bezpiecznego miejsca,

 » koniecznym jest stosowanie oświetlenia awaryjnego  

w toaletach dla niepełnosprawnych.

gdzie "w pobliżu" oznacza odległość do 2 m.

Rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa powinno zapewnić 

bezpieczne opuszczenie obiektu w przypadku awarii - z każ-

dego miejsca w budynku zauważalny winien być przynajmniej 

jeden znak bezpieczeństwa.

Znaki bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania norm: 

PN-ISO 3864-1,  

PN-ISO 3864-4, 

PN-ISO 7010.
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VADEMECUM
DZIEDZINY OŚWIETLENIA



Katalog 2020/1 | TM TECHNOLOGIE 

Dbamy o środowisko nie tylko lokalnie, ale także globalnie. Idea 

ta została zrealizowana dzięki naszym konkretnym działaniom. 

Wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z wy-

maganiami normy EN ISO 14001: 2015, a nasze oprawy oświe-

tlenia awaryjnego są wyposażone w technologie LED, które są nie 

tylko skuteczne, ale także przyjazne dla środowiska. Wykorzystują 

znacznie mniej energii niż żarówki, a także mogą być poddane re-

cyklingowi.

Zastosowanie Akumulatora LiFePO4 pozwala utrzymać długą ży-

wotność, brak efektu pamięci, stabilną pojemność i długi okres po-

między konserwacjami w szerokim zakresie temperatur.
ZESTAWIENIE AkUMULATORÓW

Akumulator Ni-MH Ni-Cd LiFePO4

Żywotność 4 lata 4 lata 6-8 lat

Żywotność cykliczna 300 cykli 500 cykli 1500 cykli

Bezpieczeństwo wysokie wysokie wysokie

Spełnienie wymagań aplikacji 
oświetlenia awaryjnego

niskie średnie wysokie
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Źródło informacji: https://www.lightingeurope.org/

Korzyści dla ludzi w zdrowych budynkach płynące z oświetlenia

Wzrost sprzedaży 
detalicznej 

aż do                     

Uczniowie 
osiągają 

nawet do                       
 wyższe wyniki

 
  

Pracownicy
w biurze wykonują 

swoje obowiązki 

do                        lepiej 

Wydajność 
pracowników
zwiększa się 

do                       
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LUMINANCJA

Wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia pada-

jącego w danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi 

lub jest emitowane przez określoną powierzchnię i mieści się w za-

danym kącie bryłowym. Jest to miara wrażenia wzrokowego, które 

odbiera oko ze świecącej powierzchni. Jednostką luminancji jest 

kandela na metr kwadratowy [cd/m2].

kONTRAST

Dla koloru bezpieczeństwa i koloru kontrastu, stosuje się odpo-

wiednio „greensignal” - dla barwy bezpieczeństwa, „whitesignal” - 

dla barwy kontrastu.
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STRUMIEń śWIETLNY

Część promieniowania optycznego, emitowanego przez źródło 

światła, którą widzi oko ludzkie w jednostce czasu. Na przykład 

żarówka emituje oprócz promieniowania widzialnego - widocznego 

dla oka, dużą ilość promieniowania podczerwonego, czyli cieplne-

go. Podobnie jest z żarówką halogenową, która poza promieniowa-

niem widzialnym emituje zarówno promieniowanie podczerwone, 

jak i nadfioletowe - oba niewidoczne dla oka. Jednostką strumienia 

świetlnego jest lumen [lm].

NATęŻENIE OśWIETLENIA

Gęstość powierzchniowa strumienia świetlnego padającego na 

daną płaszczyznę, czyli stosunek strumienia świetlnego padające-

go na płaszczyznę do jej pola powierzchni. Jednostką natężenia 

oświetlenia jest luks [lx], gdzie: lx=lm/m 2.
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STOPIEń SZCZELNOśCI

Stopień szczelności to parametr techniczny oprawy oświetleniowej dotyczący ochrony przed czynnikiem ciał stałych i przed wnikaniem cieczy 

do wnętrza oprawy. Produkujemy aż 4 typy opraw: IP20, IP44, IP65, IP67. Zapewniają one największy poziom bezpieczeństwa, niezależnie od 

przestrzeni, w jakiej ma być zamontowana oprawa. 

Oznaczenie stopnia szczelności składa się z dwóch cyfr. Interpretuje się je zgodnie z poniższymi tabelami.

PIERWSZA CYFRA 

Ochrona przed dostaniem się ciał stałych:

0      bez ochrony

1      o średnicy ≥50

2      o średnicy ≥12,5

3      o średnicy ≥2,5

4      o średnicy ≥1

5      ograniczona ochrona przed pyłem

6      pyłoszczelne

Pierwsza cyfra

IP XX

Druga cyfra

DRUGA CYFRA 

Ochrona przed wnikaniem cieczy:

0         bez ochrony

1         kapiącą wodą (kondensacja)

2         kapiącą wodą pod kątem ≤ 15°

3         natryskiwanej pod kątem ≤ 60°

4         padającej ze wszystkich kierunków

5         lanej ze wszystkich kierunków

6         lanej silnym strumieniem ze wszystkich kierunków

7         krótkotrwałe zanurzenie     

8         długotrwałe zanurzenie
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TRYB PRACY

Wyszczególniamy dwa tryby pracy oprawy awaryjnej: 

• Tryb NM - oprawa jednofunkcyjna - świeci tylko po zaniku 

zasilania podstawowego.

• Tryb M - oprawa dwufunkcyjna - działa zarówno podczas 

zaniku zasilania, jak i w czasie normalnej pracy. Takie rozwią-

zanie sprawdza się m.in. przy podświetlaniu znaków ewaku-

acyjnych czy też jako oświetlenie nocne w galeriach.

kLASA IZOLACJI

Klasa ochronności to stopień ochrony przeciwporażeniowej. Wy-

różniamy cztery klasy ochronności: 0, I, II i III. 

 »  Urządzenia klasy I posiadają izolację podstawową, która za-

pewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Aby zapewnić 

ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy zakłóceniu 

lub ochrona dodatkowa), stosuje się przyłączenie przewodu 

ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN) do 

zacisku ochronnego urządzenia. 

 » Urządzenia klasy II posiadają izolację wzmocnioną, która zapew-

nia ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Inny 

sposób zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w urządze-

niach II klasy ochronności to zastosowanie izolacji podstawowej 

oraz dodatkowej.

 » III klasa ochronności wyróżnia się zasilaniem bardzo niskim na-

pięciem.
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LEgAL AND NORMATIVE
REQUIREMENTS FOR EMERGENCY LIGHTING
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Division of emergency lighting according to PN-EN 1838.

SAFETY SIGNS

Sign obtained by a combination of colour 

and geometric shape, which by the addition 

of a graphic symbol, communicates a parti-

cular safety message.

ESCAPE ROUTE LIGHTING  

Part of emergency lighting provided to ensu-

re that the routes of escape can be effectively 

identified and safely used by persons leaving 

their location.

OPEN AREA LIGHTING  

(anti-panic lighting)

Part of emergency lighting provided to avo-

id panic and to provide illumination allowing 

people to reach a place where an escape 

route can be identified.

HIGH RISK TASK AREA LIGHTING 

Part of emergency lighting that provides illu-

mination for the safety of people involved in 

a potentially dangerous process or situation and 

to enable proper shut down procedures for the 

operator and other occupants of the premises.

ESCAPE LIGHTING

Part of the emergency lighting that ensures safe escape from 

the high risk task area or that ensures possibility to attempt 

to finish the dangerous process in advance.

STANDBY LIGHTING

Part of emergency lighting provided to enable normal activities 

to continue substantially unchanged.

EMERGENCY LIGHTING
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EsCAPE ROUTE LIGHTING

 » The average illuminance at the centre line of the escape route on the floor 

should be not less than 1 lx.

 » At the route centre line covering not less than half of the width, the illumi-

nance should be at least 50% of the desired value.

 » The ratio of maximum to minimum illuminance on the floor along the centre 

line of the route should not exceed 40:1.

 » The escape route emergency lighting should reach 50% of required level 

of illuminance within 5 seconds and full illuminance within 60 seconds.

 » The minimum permissible battery life for escape route lighting is 1 hour.

C LENS 

optimal for escape routes  

up to 7 m high

F LENS 

optimal for escape routes  

with a height above 7 m

w LENS (asymmetrical) 

illumination of fire points and the 

end of the escape route

T8

T5

T8

T5

T8

T5
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ANTI-PANIC LIGHTING

 » The illuminance should not be less than 0.5 lx at the 

floor level in an unoccupied active field of the open 

area, except for a 0.5 m wide stripe to be excluded 

from this zone.

 » The ratio of the maximum illuminance to the mini-

mum illuminance in the open area should not exceed 

40:1.

 » In an open area, 50% of the required illuminance 

should be produced within 5 seconds and the full 

illuminance level within 60 seconds.

 » The minimum permissible battery life for the open 

area is 1 hour.
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INTERNALLY ILLUMINATED sIGN

For internally illuminated signs, the distance from the sign may be 

200 times the vertical dimension of the sign.

 » Maximum luminance ratio for the minimum luminance of both 

white and coloured parts of safety signs, should not exceed 10:1.

 » The ratio of the luminance of the white part of the sign to the 

luminance of the colour part of the sign should not be less than 

5:1 and greater than 15:1.

 » The luminance of each colour part of the sign depend of 

country regulation should be at least: 

- min. 2 cd/m2  (recommended minimum 200 cd/m2) 

- min. 500 cd/m2 

According to EN ISO 7010.
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According to PN-EN 1838:2013, emergency fittings should 

be placed:  

 » at each exit door,

 » near stairs so that each tread receives direct light,

 » near any floor level change,

 » near externally illuminated safety signs,

 » at each change of direction,

 » at each intersection of corridors,

 » near each final exit and outside the building, all the way to 

a safe place,

 » the term “near” means a distance of up to 2 m.

The location of safety signs should ensure safe escape of the 

building in case of emergency - at least one safety sign sho-

uld be visible from each place in the building.

Safety signs should meet the requirements of the following 

standards:  

PN-ISO 3864-1, 

PN-ISO 3864-4, 

PN-ISO 7010.
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VADEMECUM
SPHERES OF ILLUMINATION
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We care about the environment not only locally, but also globally. 

This idea is accomplished with our specific actions. We have imple-

mented an environmental management system compliant with the 

requirements of EN ISO 14001:2015, and our emergency lighting 

luminaries are equipped with LED technologies that are not only 

effective, but also eco-friendly. They use much less energy than 

incandescent bulbs and can also be recycled.

The use of LiFePO4 battery allows us to maintain long life, no me-

mory effect, stable capacity and long period between service ma-

intenance in wide temperature range.

ZEsTAWIENIE BATTERYóW

Battery Ni-MH Ni-Cd LiFePO4

Life-span 4 years 4 years 6-8 years

Cycle life time 300 cycles 500 cycles 1500 cycles

Safety high high high

Meeting the requirements  
of emergency lighting applications

low medium high
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Source of information: https://www.lightingeurope.org/

Bene�ts for people in healthy buildings due to lighting

up to  
increase in retail 

sales

Students achieve 

up to   
higher scores 

Employees  
in o�ce perform up 

to  better

Workers productivity 
increases by up to 
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LUMINANCE

A photometric quantity that is a measure of the intensity of light 

falling in a given direction. It describes the amount of light that 

passes through or is emitted by a given area and fits within a given 

solid angle. This is a measure of the visual impression that the eye 

perceives from a shining surface. The unit of luminance is the can-

dela per square metre [cd/m2].

CONTRAsT

A “greensignal” and “whitesingal” are used for a safety colour and a 

contrast colour, respectively - for the contrast colour.
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LUMINOUs fLUX

The part of the optical radiation emitted by a light source which is 

perceived by human eye in a time unit. For example, a bulb emits 

a large amount of infrared radiation, i.e. thermal radiation, in ad-

dition to visible radiation, which is visible to the eye. The same is 

true of the halogen bulb, which emits both infrared and ultraviolet 

radiation - both invisible to the eye. The unit of luminous flux is 

the lumen [lm].

ILLUMINATION INTENsITY

The surface density of the light flux falling on a given plane, i.e. the 

ratio of the light flux falling on a plane to its surface area. The unit 

of illumination intensity is the lux [lx], where: lx=lm/m2.
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PROTECTION DEGREE

The ingress protection class is a technical parameter of the luminaire concerning protection against solids and liquid penetration into the 

luminaire's interior. We produce as many as 3 types of luminaires: IP20, IP44, IP65. They provide the highest level of safety, regardless of the 

space in which the luminaire is to be mounted.

The marking of the degree of ingress protection consists of two digits. They are interpreted in accordance with the following tables:

fIRsT DIGIT 

Protection against penetration of solids:

0      no protection

1      with a diameter of ≥50 mm

2      a diameter ≥ 12,5 mm

3      with a diameter ≥2,5 mm

4      with a diameter ≥1

5      limited protection against dust

6      dustproof

First digit

IP XX

Second digit

sECOND DIGIT 

Liquid ingress protection:

0            no protection

1            dripping water (condensation)

2            dripping water at an angle ≤ 15°

3            sprayed at an angle ≤ 60°

4            falling from all directions

5            poured from all directions

6            poured with a strong stream from all directions

7            short immersion    

8            long immersion
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OPERATING MODE

We specify two modes of operation of the emergency luminaire: 

• NM mode - a single-function luminaire - it lights up only 

when the primary power supply fails,

• M Mode - a dual-function luminaire - it operates both during 

power failure and during normal operation. Such a solution 

works well in illuminated evacuation signs or as night lighting 

in galleries.

INsULATION CLAss

Protection class is the degree of protection against electric shock. 

There are four classes of protection: 0, I, II and III.

 »  Class I equipment has basic insulation that provides protection 

against direct contact. To provide protection against indirect 

contact (interference protection or additional protection), a pro-

tective earthing conductor (PE) or a conductor combining the 

functions of a both protective earthing and a neutral conductor 

(PEN) is connected to the device's protective terminal.

 » Class II equipment has reinforced insulation that provides pro-

tection against direct and indirect contact. Another way to pro-

vide protection against electric shock in class II equipment is to 

use basic and additional insulation.

 » Class III protection is distinguished by a very low voltage power 

supply.
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