
® Jälkivalaisevat kilvet 

Tekniset ominaisuudet 
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DIN67510-4 ®Everlux· 

Luminanssin intensiteetti 10 minuutin kohdalla 

230 

200 

170 

140 

110 "tJ 

E 

90 

60 
30 mcd/m2 

20 mcd/m2 

30 

0 

DIN 67 510-4 ®Everlux• 

Luminanssin intensiteetti 60 minuutin kohdalla 

ISO 16069 

®Everlux· 

1800 minutes 

3100 minutes 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
minutes 

Valon himmenemisaika 0,3 mcd/m' 

Materiaali: 2 mm paksuinen jälkivalaiseva jäykkä muovi. 

Painatus: Seripainatus, korkealaatuinen UV-kestävä kiiltomaali. 

Takuu: 5 vuoden. 

Pinta: Antistaattinen ja helposti puhdistettavissa. 

Palonkestävyys: ltsesammuvat [Aiemmin luokka M1] 

Aika stimuloivan 
valon poistamisen 

jälkeen 
[minuuteissa] 

10 

Luminanssin intensiteetti [mcd/m2] 

DIN 67 510-4 ®Everlux
®

140 mcd/m2 215 mcd/m2 

Mittauskriteerit DIN 67510 - 1 :n mukaisesti 

Luminanssin intensiteetin mittaustulos millikandeloina 
neliömetriä kohden [mcd/m2] 10 minuutin kuluttua valonlähteen 
poistamisesta. 

Aika stimuloivan 
valon poistamisen 

jälkeen 
[minuuteissa] 

60 minuuttia 

Luminanssin intensiteetti [mcd/m2] 

DIN 67 510-4 ®Everlux
®

20 mcd/m2 30 mcd/m2 

Mittauskriteerit DIN 67510 - 1 :n mukaisesti 

Luminanssin intensiteetin mittaustulos millikandeloina 
neliömetriä kohden [mcd/m2] 60 minuutin kuluttua valonlähteen 
poistamisesta. 

Valon himmenemisaika [minuuteissa] 

Luminanssin 

intensiteetti yli 

0,3 mcd/m2 

ISO 16069 

1800 minuuttia 

Mittauskriteerit DIN 67510 - 1 :n mukaisesti 

®Everlux
®

3100 minuuttia 

Valon himmenemisaika: Aika minuuteissa, jonka aikana 
luminanssin intensiteetti on yli 0,3 mcd/m2 , mikä on noin 100 
kertaa suurempi arvo kuin näkyvyyden raja-arvo. 

Kemialliset ominaisuudet: Ei-radioaktiivinen, fosforiton, lyijytön ja myrkytön. 
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Jälkivalaisevat kilvet ® 

Kilven suorituskyky ja tekniset ominaisuudet 

Kauppatakuu 
Kaikkien kilpien jälkivalaisevat ominaisuudet ja suorituskyky ovat ISO- ja DIN-standardien vaatimusten mukaiset.
Tämä takaa kuluttajille oikeat tiedot ja korkealaatuisen tuotteen. 

BS ISO 17398:2004 
Suorituskyvystä riippuvan turvaopasteiden luokittelujärjestelmän erityisvaatimukset. 
Suorituskykykriteerit ja testausmenetelmät on määritelty tässä standardissa siten, että kestävyyteen ja odotettuun toimintaan
liittyvät ominaisuudet [jälkivalaisevat ominaisuudet] voidaan luonnehtia ja määritellä sillä hetkellä, kun tuote toimitetaan ostajalle. 

Katso seuraava esimerkki: 

Lum1nanss1n
1ntens1teett1 

10 m1nuut1n kohdalla
[mcd/m2] 

Lum1nanss1n
1ntens1teett1 

60 m1nuut1n kohdalla
[mcd/m2] 

Valon 
h1mmenem1sa1ka

[m1nuute1ssa] 

®Everlux@ 
215 / 30 - 3100-K-W 

Väri koodi yhdenmukaistaa opasteet muiden turvavälineiden kanssa [esim.
alkusammutinl, joiden tekniset tiedot on ilmoitettu itse välineessä. 

Tämä auttaa suunnittelijoita ja kuluttajia tekemään tietoon perustuvan päätöksen
käytettävistä opasteista. 

00 Lloyd's
Register 

Turvaopasteiden laatu varmistetaan jatkuvalla 
laadunvalvontajärjes- telmällä ja kaikilla jälkivalaisevilla
®Everlux• -tuotteilla on Lloyd-tyyppihyväksyntä. 

Luminanssiominaisuuksien mittaukset suoritetaan standardien
ISO ja DIN mukaisesti laboratoriossa, jonka mittausvälineet on 
kalibroitu akkreditoidun virallisen tahon toimesta. 

Yrityksen sertifioinnit: 

- Sertifioi valmistajan laadunhallintajärjestelmän.

Sertifioi valmistajan ympäristönhallintajärjestelmän .

.. Sertifioi valmistajan työterveys- ja turvallisuushallinnan. 

Väri stimuloimisen
aikana 

[W] -valkoinen 

Väri valon 
himmenemisaikana
[K] -Vaaleanvihreä 

sävy keltaisesta 

lliJ Lloyd's l9 Register 
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� Matalalle sijoitettava opastus 
Normatiivinen ja oikeudellinen tausta 

LLL-opastejärjestelmä [Low Location Lighting] määriteltiin alun perin standardeissa koskien suuririskisiä aloja, kuten
ilmailu - [FAA, 1984] ja merenkäynti - [IMO, 1989]. Vuoden 1999 jälkeen, uusien jälkivalaisevien teknologioiden kehittymisen myötä,
useita muita aloja otettiin standardeihin mukaan ja niiden normatiivinen prosessi aloitettiin. Nykyään standardi ISO 16069
[SWGS - Poistumisteiden opastusjärjestelmät] määrittelee turvaopastejärjestelmän kaikille sijaintitasoille.

ISO 16069 SWGS - P oistumisteiden opastusjärjestelmät 

NFPA Code 101 [Opasteet Ja poistumistie!] 

IMO:n päätöslauselmaA:752 [18]ja ISO 15370 Laiva- ja meriteknologia 

ISO 3864 ja ISO 7010 Turvaopasteiden kuvatunnukset ja värit 

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. 

Tekniset ominaisuudet 

Opasteet ja listat seiniin: 

2 mm jäykkää muovia korkealla luminanssilla, joka saadaan aikaan vain 25 luksin valaistuksella. 

Listat ja opasteet lattiapäällysteisiin ja portaikkoihin: 
ltsekiinnittyvä ja luistamaton 0,3 mm paksu polykarbonaatti. Korkea luminanssi saadaan aikaan vain 25 luksin valaistuksella. 

Painatusprosessi: 
Seripainanta korkealaatuisella UV-säteitä kestävällä maalilla. 5 vuoden takuu. 

Pinta: 
Anti-staattinen, helppo puhdistaa ja luista maton [lattiapäällysteiden opasteet ja listat]. 

Kemialliset ominaisuudet: 

Ei-radioaktiivinen, fosforiton ja lyijytön. 

Lumi nanssiomi naisuudet: 
25 luksin stimulointi valaistus kylmällä valkoisella valolla [L36W/21 - 840] 15 minuutin ajan. 

Luminanssin intensiteetti (mcd/m') 
Himmenemisaika 

Normit (stimuloiva n valon poistamisen jälkeen) 

10 minuuttia 60 minuuttia 90 minuuttia 

ISO 16 069 30 mcd/m2 7 mcd/m2 5 mcd/m2 

® Everlux� LLL 80 mcd/m2 10 mcd/m2 5.5 mcd/m2 

Luistamattomien lattiatarralistoJen luminanssin intensiteetti saattaa olla matalampi Johtuen polykarbonaattisesta suoJakerroksesta. 



A Opasteet tunneleihin 

Ote Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä koskien 
vähittäisturvallisuusvaatimuksia Euroopan tieverkostossa: 

"Viimeaikaisten onnettomuuksien perusteella, erityisesti Gotthardin tunnelipalo 2001, itsepelastautuminen on paras keino ihmishenkien 
säästämiseksi tunnelionnettomuuksissa, joten riittävä määrä selkeitä turvavarusteopasteita tunneleissa on erittäin tärkeää ja suhteelli
sen edullista toteuttaa." 
Tunnelionnettomuuksien ja niiden seurausten ehkäisemiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto on hyväksynyt 29.4.2004 direktiivin 

2004/54/EY, jossa määritellään tunneleiden minimiturvallisuusvaatimukset Euroopan tieverkostossa. 

Tekniset ominaisuudet 
Kilvissä on ilkivallan kestävä läpinäkyvä kalvo, joka myös suojaa kosteisiin tai vetisiin paikkoihin asennettuja opasteita. 

Materiaali: erittäin vahvaa 2 mm paksua jälkivalaisevaa alumiinia; 
Painatus: seripainatus, erittäin kiiltävää ja UV-säteilyn kestävää maalia; 
Palonkestävyys: palamaton; 
Kemialliset ominaisuudet: ei-radioaktiivinen, fosforiton, lyijytön ja myrkytön; 
Takuu: Annamme opasteille 5 vuoden takuun, jos ne on asennettu tavallisiin olosuhteisiin ja puhdistettu säännöllisesti. 

Lumi nanssiomi naisuudet: 
25 luksin stimulointi valaistus kylmällä valkoisella valolla [L36W/21 - 840] 15 minuutin ajan. 

Luminanssin intensiteetti lmcd/m') 
Himmenemisaika 

Normit lstimuloivan valon poistamisen jälkeen) 

10 minuuttia 60 minuuttia 90 minuuttia 

ISO 16 069 30 mcd/m' 7 mcd/m' 5 mcd/m' 

® Everlux"-AL 80 mcd/m' 10 mcd/m' 5.5 mcd/m' 



� Heijastavat/ jälkivalaisevat opasteet 

Heijastusominaisuudet 

® Everlux�RL tuotteissa käytettävä heijastava tausta täyttää heijastavien tuotteiden heijastuskertoimen vaatimukset eurooppalaisen pystysuoria 
opasteita koskevan standardin EN 12899-1 mukaisesti. 

Huomioiden 20' [0,33°] katselukulman ja tulokulman +5°, heijastuskertoimet ovat seuraavat: 

Heijastava valkoinen tausta Heijastuskerroin lu.m2 [ A) 
ux.m 

EN 12899-1 

® Everlux�RL 

Jälkivalaisevat ominaisuudet 

Luminanssiominaisuudet: 
Stimulointi 25 luksin kylmän valkoisella valolla [L36W/21 - 840] 

Standardit 

® Everlux�RL 

10 minuuttia 

57 111 

28 121 

20 131 

15 minuutin aJan 

60 minuuttia 

7 [1[ 

3,61 2[ 

2,9 131 

50 

60 

[1] Arvot on saatu kokeilla, joissa stimulo nti n käytetti n 1000 luksin ksenonpolttimoa 5 minuutin ajan standardin DIN 67510-1,2009 mukaisesti. 

Valon himmenemisaika 

Luminanssin intensiteetti yli 
0,3 mcd/m' 

845111 

460 121 

380 131 

[2] Arvot on saatu kokeilla, joissa stimulo nti n käytetti n 25 luksin OSRAM L 1 SW/765 päivänvaloa jäljittelevää polttimoa [6500 K] 15 minuutin ajan standardin ISO 16 069,2017 mukaisesti. 

[3] Arvot on saatu kokeilla, joissa stimulo nti n käytetti n 25 luksin OSRAM L 1 SW/840 valkoisen valon polttimoa [4 000 K] 15 minuutin ajan standardin ISO 16 069,2017 mukaisesti. 

Heijastavat/ jälkivalaisevat opasteet 

Usein samassa paikassa - kuten pysäköintihallit, varastot ja kaivokset - liikkuu sekä ihmisiä että ajoneuvoja. Tällöin kaikkien pitää ymmärtää 
turvaopasteiden tiedot kaikissa tilanteissa: 

- Jalankulkijat 
- Ajoneuvojen kuljettajat 
- Kun autoissa on valot päällä ja jalankulkijoita on paikalla 

Heijastavat/ jälkivalaisevat ® Everlux�RL-opasteet ovat maailmanlaajuisesti uusia tuotteita, joiden etuna on kahden kilpityypin etujen yhdistäminen: 
Jälkivalaisevan opasteen ja heijastavan opasteen. 
Kilpijärjestelmällä on siis kaksi toiminnallista ominaisuutta: 
- Ajoneuvojen valoissa kilpi heijastaa, eli valo heijastuu takaisin samaan suuntaan kuin mistä se tulee, jolloin kilpi näkyy täydellisesti [sama 
omi naisuus kuin liikennemerkeissäl. 
- Täydellisessä pimeydessä ja sähkökatkon aikana kilpi toimii jälkivalaisevasti ja näkyy yli 340 minuutin ajan, mikä on standardien mukainen 
vähimmäisaika. Stimulaation kilpi saa ympäröivästä valaistuksesta [tai ajoneuvojen valoista]. 

® Everlux�RL-tuotteen valmistuksessa on käytetty LLL-tuotevalikoiman pigmenttejä, jotka on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa ympäröivä 
valo on vähäistä. 

Nämä opasteet ovat ideaalisia tilanteissa, joissa palokunnan ja pelastustoimen pitää löytää portaikot tai palopostit mahdollisimman nopeasti, 
joko paloauton tai otsalamppujen valoilla. 

Heijastusominaisuudet 
Heijastavat/ jälkivalaisevat opasteet ajoneuvoja varten 

Jälkivalaiseva ominaisuus 
Jälkivalaisevat turvaopasteet jalan kulkijoille 
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