
Jälkivalaisevat kilvet ® 

Koot ja katseluetäisyydet 

Opasteen koko on määritelty pisimmän katseluetäisyyden mukaan, josta opaste on ymmärrettävissä. Alla olevassa taulukossa on 
kunkin ®Everlux• opasteen pisin katseluetäisyys standardin ISO 3864-1 :2011 mukaisesti. Katseluetäisyys, josta tietyn kokoinen 
opaste on nähtävissä ja ymmärrettävissä, riippuu opasteen valaistuksesta. 

Missä: 
l = katseluetäisyys [ml
z0 = etäisyyskerroi n
h = opasteen korkeus [mm] 

Geometrinen muoto Tarkoitus 
®Everlux• h 

Opasteen koko (mm) Opasteen korkeus (mm) Katseluetäisyys (ml 

100x100 80 5 
150x150 131 8 

T T 
200x200 180 11 

h h [z
0
=60] 250x250 230 14 

J J 300x300 278 17 
350x350 326 20 
400x400 376 23 

150x50 36 2 
150x75 55 3 
200x50 36 2 
200x70 55 3 
200x100 80 5 
300x70 57 3 

T 
300x100 80 5 

h 300x150 129 8 
J Po1stum1ste1den Ja 

400x100 78 5 sam mutusväl1 ne1den 

opasteet 400x120 98 6 

T 
400x150 129 8 

h 
[z

0
=60] 400x200 180 11 

J 450x150 129 8 
600x150 129 8 
600x200 180 11 
600x300 276 17 

150x200 [*] 129 8 
200x300 [*] 180 11 
300x400 [*] 276 17 

z
0 

= 95 opasteille 150x150 129 12 
T T 00 33 Ja T 00 34 200x200 180 17 
h 

J standardin ISO 7010 300x300 278 26 
mukaisesti 2011 400x400 376 36 

100x100 80 5 
150x150 131 8 

� 
T 

• 
T

Kieltokylt1t Ja 200x200 180 11 
h h 

pakollisen 
300x100 80 5 

J J menettelyn kyltit 
300x300 278 17 [z

0
=60] 

400x150 131 8 
400x400 376 23 

base 100 56 3 
base 150 94 6 

Ii 
T Varoituskyltit base 200 130 8 
h 

base 300 193 12 
l [z

0
=60] base 400 264 16 

300x100 80 5 
400x150 113 7 

[*] Opasteet, joissa on lisäksi tekstiä. Näissä ainoastaan kuvatunnuksen korkeus merkitsee niiden katseluetäisyyden laskennassa. 

Huomautus Etäisyyskertoimeksi [z
0

] on oletettu yleisarvona 60 standardin ISO 3864-1 2011 määritelmän mukaisesti. Z
0 

n suositeltu arvo 
standardin ISO 7010 mukaisille poistumistieopasteille T 00 33 ja T 00 34 on 95 ottaen huomioon illuminanssin vaihteluvälin 5 - 100 luksia. Z

0 
kasvaa 

illum inanssin vaihteluvälillä 100 luksiin saakka standardin ISO 3864-1 2011 mukaisesti. 



® Jälkivalaisevat kilvet 

Opasteen näkyvyys ja ymmärrettävyys 

Turvaopasteen katseluetäisyys on suoraan riippuvainen sen koosta. Siten suurempi opaste näkyy kauemmas kuin pienempi. 

fl 
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Opasteiden koko pitää valita 
suurimman katseluetäisyyden 
ja sijoituspaikan pohjakaavan 
mukaan. 

100x100 150x150 

5m Bm 

Ylä- ja keskikorkeudella sijaitsevat opasteet 

200x200 

11m 

250x250 300x300 

14m 17m 

Katselu etäisyydet 

Yläkorkeudelle sijoitetut opasteet on tarkoitettu kaikkia rakennuksen käyttäjiä varten. Siksi ne pitää asentaa yli 1,8 metrin 
korkeudelle. 
Tällöin välineen ja käyttäjän välissä olevat ihmiset tai esineet eivät estä opasteen näkymistä. 

350x350 

20m 

Keskikorkeudella sijaitsevat opasteet on tarkoitettu välineen käyttäjälle. Opaste sisältää välineen käyttöohjeita ja siksi se pitää 
asentaa 1,2 - 1,5 metri n korkeudelle. 

Esimerkki [alkusammutin]: 

Henkilö A voi nähdä alkusammuttimen 
opasteen, koska se sijaitsee yli 1,8 metrin 
korkeudella, vaikka itse alkusammutin ei 
ole nähtävissä [henkilö B on edessä]. 
Alkusammuttimen opasteen koko pitää 
valita henkilön A ja välineen etäisyyden 
perusteella. 

Henkilön B, joka aikoo käyttää alkusam
mutinta, pitää nähdä sen käyttöohjeet 
silmien korkeudella [1,2 - 1,5 metrin 
korkeudella]. 
Koska tämä opaste on tarkoitettu 
välineen käyttäjälle, Sen pitää olla 
helposti ymmärrettävän kokoinen. 



Matalalle sijoitettava opastus Ii! 
Matalalle sijoitettava valo-opastejärjestelmä 

Savun leviäminen on yksi tulipalon vaarallisimmista seurauksista. Savu voi vaikeuttaa evakuoimista tai jopa estää sen, jos 
näkyvyys on huono. Savu voi aiheuttaa paniikkia ja myrkytyksen, joka voi ääritapauksissa johtaa kuolemaan. 

®Everlux�LLL on ainoa järjestelmä, jolla poistumistiet pysyvät valaistuina, mikä takaa sammutusvälineiden ja hätäpoistumisteiden 
näkyvyyden. 
Täten luodaan paremmat poistumisolosuhteet, mikä vähentää paniikin ja hengen menetysten vaaraa. 

Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään ®Everlux• in jälkivalaisevia turvaopasteita, jotka sijaitsevat ylä- tai keskikorkeudella. 

®Everlux�LLL-järjestelmä täyttää IMO:n [International Maritime Organizationl tiukimmat vaatimukset ja on myös ISO-standardien 
mukainen [International Organization for Standardization]. 

®Everlux�LLL-järjestelmän suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty uuden sukupolven jälkivalaisevia pigmenttejä ja se 
on kehitetty erityisesti tilanteisiin, joissa pitää täyttää erittäin vaativat suorituskykystandardit. Niiden suorituskyky on suuri 
huolimatta siitä, että ne asennetaan usein lattiatasolle, jossa tavallisten jälkivalaisevien tuotteiden suorituskyky heikkenee johtuen 
stimuloivan valon pienestä määrästä. 

Jälkivalaiseva turvaopastejärjestelmä poistumisreiteille 

Standardi n ISO 16069 SWGS [Safety Way Guidance Systeml mukaan poistumisteiden opastus järjestelmä 
on täydellinen opastejärjestelmä, johon kuuluu kolme opastetasoa: 

0 Ylä korkeudella [yli 1,8 ml sijaitsevat jälkivalaisevat opasteet: 
ovat nähtävissä kaukaa - ® Everlux•. 

m Keskikorkeudella [1,0 - 1,8 ml sijaitsevat jälkivalaisevat turvaopasteet: 
lisätietoja ja/tai ohjeita sisältävät opasteet - ®Everlux•. 

0 Matalalla [alle 0,3 ml sijaitsevat jälkivalaisevat opasteet: 
poistumisreittien ja sammutusvälineiden merkitsemiseen ja valaisemiseen lattiatasolla - ®Everlux�LLL. 

Asennus 

Pystysuorasti seinään asennettavat listat ja opastejärjestelmät 
Listat ja opastejärjestelmät voidaan kiinnittää suoraan seinään joko 

liimalla [ ®Everlux• in liima on suositeltavaa] ] tai ilkivallan kestävän 
alumiinikiskon kanssa. 

®Everlux�LLLjärjestelmä tulisi toteuttaa jatkuvana asennuksena ja yli 2 metriä leveän käytävän molemmille puolille. 
Alle 2 metrin levyisiin käytäviin järjestelmä voidaan asentaa vain seinälle, jossa sammutusvälineet sijaitsevat tai, jos siinä ei ole 
sammutusvälineitä, ne tulisi asentaa seinään, josta avataan hätäovi. 
Listojen yläreunan pitää olla alle 40 cm korkeudelle lattiasta. 

Lattiapäällysteeseen ja portaikkoihin asennettavat opasteet ja tarra listat 
®Everlux�LLLjärjestelmän jälkivalaisevat opastetarrat ja tarralistat, jotka on tarkoitettu lattiapäällysteeseen tai portaikkoihin, pitää 
kiinnittää suoraan lattiapäällysteeseen huolellisen pölyn, lian ja rasvan poistamisen jälkeen. Suosittelemme puhdistusaineen 
käyttöä. 



Opasteet tunneleihin ft 

Alumiiniset jälkivalaisevat turvaopasteet tunneleihin 
(Euroopan neuvoston direktiivin 2004/54/EY mukaisesti) 

Suljetuissa ympäristöissä, kuten tie- ja rautatietunnelit, tapahtuvilla onnettomuuksilla ja erityisesti tulipalo-onnettomuuksilla voi 
olla vakavat seuraukset. Riski kasvaa merkittävästi, jos tunnelissa ei ole yhdenmukaista ja jatkuvaa turvaopastusta, jossa annetaan 
tiedot poistumisteistä, sammutusvälineistä, hätäpuhelimista, turvallisista alueista, jne. 
Ihmisten turvallisuuden ja vahinkojen rajoittamisen kannalta ensimmäiset 10 -15 minuuttia ovat ratkaisevia onnettomuudessa. 
Jälkivalaisevat ®Everlux"-AL-tunneliopasteet ovat tehokas keino riskien vähentämiseksi, koska ne opastavat selkeästi ja yksiselittei
sesti. 
Jälkivalaisevat ®Everlux"-AL-tunneliopasteet on valmistettu alumiinipohjalle, mikä takaa hyvän suorituskyvyn äärimmäisissä 
olosuhteissa. 

Poistumisreittien opasteet 
Opasteet, jotka ilmoittavat lähimmän hätäuloskäynnin molemmissa suunnissa [vasemmalla ja oikealla]. Näitä kylttejä pitää asentaa 
25 metrin välein 1, 1 -1,5 metrin korkeudelle poistumistien lattiasta. 

25 metriä hätäuloskäyntiin vasemmalle 
ja 475 metriä oikealle 

50 metriä hätäuloskäyntiin vasemmalle 
ja 450 metriä oikealle 

◄ GfJ

&1.1► 

T u rvasyve n nykset 
Turvasyvennyksissä pitää olla 
ainakin yksi hätäpuhelin ja 
palosammutin. Niissä pitää 
olla myös opasteet, jotka 
ilmoittavat, että syvennykset 
eivät tarjoa suojaa tuli palolta. 

Lh, TAMA TILA El SUOJAA TULIPALOLTA 

�-
Varauloaklyntlen sijainnit 

on merkitty tunnelln selnllle 

2 3 
Hätäpoistumis
ovien pitää olla 
numeroituja 

Hätäpysähtymispaikat 
Pysähtymispaikkoja pitää olla 1000 metrin välein. 

Jokaisessa pitää olla hätäpuhelin ja kaksi pa

losammutinta. 

Toinen asennustapa on asentaa opasteet 
päällekkäin siten, että päällimmäisessä 
opasteessa ilmoitetaan lyhin etäisyys 

Sammutus
välineiden 

opasteet 
Sammutusvälineitä 
pitää asentaa 150 
metrin välein. 

Hätäuloskäynnit 
Kahden hätäuloskäynnin 
välinen suurin sallittu 
välimatka on 500 metriä. 
Uloskäynnit voivat 
johtaa toiselle tielle tai 
suojapaikkaan. 

Erittäin suuret opasteet 
[katso sivu 43] ovat erittäin 
hyödyllisiä tunneleissa 
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