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Draadloze 
    noodverlichting

Zeer interessant voor de vervangingsmarkt

Onlangs kwamen we een 

nieuw product tegen dat 

aangeprezen werd als draadloze 

noodverlichting. Zoiets roept 

vragen op, want wat wordt met 

de term draadloos bedoeld. Een 

noodverlichtingsarmatuur moet 

immers constant met het lichtnet 

verbonden zijn. Was het niet 

om te kunnen detecteren of er 

netspanning is, nog belangrijker 

is het op peil houden van de 

ingebouwde accu. Echt draadloos 

is alleen al vanwege dat laatste wat 

lastig. Wat men wel verstaat onder 

de term draadloos zullen we u in dit 

artikel uit de doeken doen.

In noodsituaties kan de verlichting in uw gebouw uitvallen door stroomuit-
val. In dat geval is er de wettelijk verplichte noodverlichting die er voor 
zorgt dat bezoekers en gebruikers van uw gebouw in dat geval het pand vei-
lig kunnen verlaten. Met noodverlichting voldoet u niet alleen aan de wet, 
maar zorgt u ook voor een snelle evacuatie en voorkomt u paniek. Ook bij 
stroomuitval moeten vluchtroutes duidelijk gemarkeerd en goed verlicht 
zijn. Zelfs op uw werkplekken en in uw productieomgeving is voldoende 
licht nodig om uw risicovolle processen veilig af te sluiten. 
Nu zijn er verschillende soorten noodverlichting te weten centrale en 
decentrale noodverlichtingsoplossingen en sinds kort de wireless variant. 

Decentrale noodverlichting
Bij decentrale noodverlichting zijn de noodverlichtingsarmaturen voorzien 
van een ingebouwde accu en lader. De armaturen zijn direct aangesloten 
op de netspanning en bij stroomuitval wordt de lichtbron gevoed vanuit 
deze accu. Ieder noodverlichtingsarmatuur beschikt hiermee over een eigen 
energiebron.
Een van de voordelen van decentrale noodverlichting is dat de armaturen 
zelfstandig opereren. In geval van storing van de accu valt maar één arma-
tuur uit, in plaats van de volledige noodverlichtingsinstallatie. Daarnaast 
zijn in het algemeen de installatiekosten lager en is de noodverlichtingsin-
stallatie eenvoudig uitbreidbaar. 

 Noodverlichting

Centrale noodverlichting
Bij centrale noodverlichting worden de noodverlichtingsarmaturen gevoed 
vanuit een centrale energiebron. Bij stroomuitval wordt het noodverlich-
tingsarmatuur via een aparte kabel gevoed vanuit één of meerdere centrale 
voedingskast(en).
Een van de voordelen van centrale noodverlichting is dat het onderhoud 
in het algemeen eenvoudiger en goedkoper is, met name bij hoge ruim-
tes (zoals bij een kerk, gymzaal of een (industriële) loods). Daar komt als 
grootste voordeel bij dat de werking van alle armaturen vanaf de grond 
getest kan worden. Alleen als er een lamp defect is, moet er iemand op 
een ladder of steiger om het armatuur te repareren. Daarnaast heeft een 
centrale noodverlichtingsinstallatie ook de voorkeur in ruimtes met een 
hoge of lage omgevingstemperatuur en bij werkplekken met een verhoogd 
risico waar in noodgevallen een hogere verlichtingssterkte vereist is voor 
het veilig afsluiten van processen. Bij een centrale noodverlichtingsinstal-
latie heeft de centrale batterij een langere levensduur en is het vervangen 
van de centrale batterij eenvoudiger.

Draadloze noodverlichting
Bij draadloze noodverlichting hebben we het in feite over een systeem 
waarbij de voordelen van de hiervoor genoemde systemen gecombineerd 

worden. Het grote voordeel van decentraal (het gegeven dat voor elk nood-
armatuur alleen netspanning vereist is en er geen aparte bekabeling nodig 
is) zien we ook bij draadloze armaturen terug komen. Ook die hebben een 
eigen ingebouwde accu die in geval van nood voor de energievoorziening 
zorgt. Het belangrijkste verschil zit bij het testen van de installatie. Moet 
bij decentraal elk armatuur apart getest worden, bij draadloos wordt dit 
centraal uitgevoerd. In elk armatuur zit namelijk een netwerk-node die 
voor een draadloze verbinding zorgt met een centrale unit. Vanuit deze 
unit worden alle armaturen automatisch in de gaten gehouden en is zonder 
al te veel moeite te moeten doen, de totale status van de noodverlichtings-
installatie uit te lezen. Een defecte accu, een lichtbron die het niet meer 
doet of welke andere fout dan ook, wordt automatisch doorgegeven. Niet 
goed werkende noodverlichting wordt hiermee veel sneller opgemerkt en 
leidt tot een installatie die veel betrouwbaarder is.

Hertek wireless 
Draadloos lijkt in veel gevallen de ideale oplossing te zijn, maar is dat lang 
niet altijd. Een computer aansluiten op een netwerk via Wifi is in feite 
alleen zinvol als het heel lastig is om een vaste aansluiting te realiseren. 
Draadloze verbindingen zijn veel storingsgevoeliger, zeker binnen het toch 
al zo volle radiospectrum dat voor dit doel ingezet mag worden. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de draadloze communicatie voor noodverlichting. Een 
centraal gecontroleerd systeem met aparte bedrading heeft nooit last van 
de interferentie die bij draadloze systemen op kunnen treden. Voor Hertek 
- op dit moment de enige leverancier van een draadloze oplossing - was dit 
dan ook een grote uitdaging. Hun armaturen worden immers toegepast 
in gebouwen waar volop draadloos gecommuniceerd wordt. Signalen van 
Wifi- of DECT-netwerken mogen immers niet de communicatie binnen 
het noodverlichtingsnetwerk storen en omgekeerd.
Om een goede communicatie te garanderen, heeft men gekozen voor een 
netwerk waarbij elke node een essentieel onderdeel vormt in de commu-
nicatie van alle berichten binnen het netwerk. In plaats van te werken met 
een centrale zendontvanger die rechtstreeks met elk armatuur communi-
ceert gebruikt Hertek een netwerk waarbij de communicatie van node naar 
node gestuurd wordt om zo ook nodes te kunnen bereiken die ver buiten 
het bereik van de centrale node liggen. Met name binnen gebouwen heeft 
dit grote voordelen. Beton belemmert immers al vrij snel een betrouwbare 
signaaloverdracht, maar met dit systeem is ook een armatuur te bereiken 
dat achter meerde muren geplaatst is, mits er in de tussenliggende afstand 
voldoende andere armaturen met netwerknodes te vinden zijn.
Doordat het netwerk op een frequentie van 868 MHz werkt, heeft het 
geen last van signalen van draadloze telefoons of andere computernetwer-
ken. Ook het omgekeerde is van toepassing wat maakt dat dat Hertek met 
dit netwerk draadloze noodverlichting een weg is ingeslagen die met recht 
innovatief te noemen valt.

Waarom
Ondanks dat noodverlichtingsarmaturen geregeld gecontroleerd moeten 
worden, zijn er toch nog heel veel plekken waar dit niet accuraat uitge-
voerd wordt. Bij kleinere installaties in horecagebouwen, kleine sporthal-

Afbeelding 1. De dongel waarmee het draadloze netwerk met een PC kan communiceren. Afbeelding 2. Op het display kan de installatie grafisch weergegeven worden.

len, buurtcentra, etc. komen we nog wel eens armaturen tegen waarop 
lampjes rood knipperen ten teken dat er iets mis is. In die gevallen is het 
zeker interessant om bij vervanging een draadloos systeem toe te passen. 
Het trekken van extra kabels is immers vaak vrij lastig en vaak ook duurder 
dan de extra kosten voor een draadloos systeem. Wireless armaturen sluit u 
immers eenvoudig aan op de bestaande plek. Dit maakt dat wireless nood-
verlichting ideaal is voor de vervangingsmarkt. Ook is het lang niet altijd 
mogelijk of gewenst om nieuwe kabels aan te leggen. Denk maar eens aan 
installaties in monumentale panden. 

Hardware
Het spreekt voor zich dat de armaturen uitgerust moeten zijn met een net-
werk-node die communiceert met een centrale verwerkingseenheid. Voor 
die laatste heeft u de keuze uit een klein kastje met een USB-aansluiting 
en software op een PC die eventueel te combineren is met een gebouw-
beheersysteem (afbeelding 1) of voor kleinere installaties een zelfstandig 
werkende eenheid met touchscreen. De gebruiksvriendelijke software in 
deze unit geeft duidelijke informatie zodat gericht onderhoud uitgevoerd 
kan worden (afbeelding 2). 

Tot slot
We hebben het al even genoemd, maar het spreekt voor zich dat een arma-
tuur met netwerk-node meer kost dan een exemplaar zonder deze voor-
ziening. Daar staat dan wel tegenover dat u zonder extra bekabeling aan 
te moeten leggen een centraal noodverlichtingssysteem krijgt waarbij met 
name bij het geregelde onderhoud veel te besparen valt. Alleen al dat laatste 
zal de extra investering meer dan goed maken.               •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond 
artikel ‘Draadloze noodverlichting’.
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