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System oświetlenia awaryjnego

Jest to automatyczny sposób testowania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Oprawy posiadają diody (zieloną i czerwoną) sygnalizujące jej stan:

  Oprawa pracuje poprawnie, akumulator naładowany
  Oprawa pracuje poprawnie, ładowanie akumulatora

  W trakcie wykonywania testu 
  Błąd testu A lub testu B, uszkodzenie oprawy lub odłączony akumulator
   Praca awaryjna

 – nie świeci,  – świeci,  – miga

AUTOTEST w oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia 
utrzymanie ich pełnej sprawności technicznej, poprzez sys-
tematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu świecenia 
w trybie pracy awaryjnej. 

Terminy kolejnych testów wyzwalane są przez wewnętrzny 
zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. 

Według normy PN-EN 50172, TEST A musi być wykonywany 
co 30 dni, a TEST B co 360 dni. 

Funkcje AUTOTESTU to:

• Wykonanie testu funkcjonalnego TEST A
• Sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej 
TEST B

• Nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów
• Sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez 

zaświecenie czerwonej diody LED. 

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przełączeniu 
oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 30 sekund. W tym 
czasie testowana jest poprawność działania poszczególnych 
podzespołów oprawy. 

TEST B polega na przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej 
i pomiarze jej czasu świecenia do momentu rozładowania 
akumulatorów. Zmierzony czas świecenia porównywany 
jest z wymaganym czasem świecenia dla danej oprawy 
i w przypadku jego mniejszej wartości czerwona dioda 
sygnalizuje uszkodzenie akumulatorów. Dzięki pełnemu 
rozładowaniu akumulatorów (do progu napięcia określonego 
przez producenta akumulatorów), a następnie naładowaniu, 
następuje ich prawidłowe uformowanie.

Oprawy ewakuacyjne i moduły awaryjne w wersji AUTOTEST 
funkcjonalnie są pomiędzy systemem STANDARD, gdzie 
trzeba ręcznie wywoływać test oraz sprawdzać wyniki 
a systemem CENTRALTEST gdzie testy i wyniki są dostępne 
w jednym miejscu (patrz strona  12). Urządzenia AUTOTEST 
są wyposażone w układ mikroprocesorowy, baterię oraz diody 
sygnalizacyjne nie posiada natomiast przycisku TEST.  

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie 
stanu technicznego opraw lub modułów awaryjnych, 
a więc nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, ani 
czynności serwisanta, aby wykonać wymagane przez normę 
PN-EN 50172 testowanie.

Terminy kolejnych testów wyznaczane są przez wewnętrzny 
zegar zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Co ważne 
w procesie produkcji zegary są ustawiane tak aby termin 
TESTU B był zawsze inny. Zabezpiecza to przed rozładowa-
niem całej drogi ewakuacji o czym też stanowi w/w norma.  

Jedyną niedogodnością zastosowania opraw z AUTOTESTEM 
jest konieczność systematycznej kontroli wzrokowej 
diod LED sygnalizujących ich ewentualne usterki. Z tego 
powodu nie powinny być one stosowane w obiektach na 
tyle dużych, że obsługa techniczna nie jest w stanie ich sys-
tematycznie kontrolować lub ich kontrola jest ograniczona 
z innych względów. W takich obiektach najlepszym rozwią-
zaniem jest zastosowanie systemu oświetlenia awaryjnego 
z centralnym monitoringiem.
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