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Studia niestacjonarne, II stopień, sem. 3.     wersja z dn. 01.10.2018 
Laboratorium Techniki Świetlnej 
 
Temat:  BADANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  
 
 
Opracowanie wykonano na podstawie następującej literatury: 

1. PN-EN-90/E-01005: Technika Świetlna. Terminologia. 

2. PN-EN 1838:2013(E): Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowaniem (Dz. U. z 2015, poz. 1422). 

4. PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 z 2003, 

poz. 1138). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719). 

 
 
 

1. PODZIAŁ I CELE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
Oświetlenie awaryjne jest to oświetlenie wykorzystywane w sytuacji zaniku zasilania oświetlenia 

podstawowego. Podstawowym zadaniem oświetlenia awaryjnego jest oświetlenie stanowisk pracy, 

pomieszczeń i  dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami po zaniku oświetlenia 

podstawowego. Oświetlenie awaryjne dzieli się na dwa podstawowe rodzaje oświetlenia: oświetlenie 

ewakuacyjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie miejsca pobytu ludzi podczas zaniku zasilania 

oświetlenia podstawowego i zapasowe, pozwalające na kontynuację normalnych czynności na 

miejscu pracy. W zależności od miejsca zastosowania oświetlenie ewakuacyjne dzieli się na 

oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej i oświetlenie strefy wysokiego ryzyka 

(rys. 1.).  

Zadaniem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego opuszczenia miejsca 

przebywania ludzi poprzez stworzenie takich warunków widzenia, które umożliwiają identyfikację drogi 

ewakuacyjnej oraz łatwe zlokalizowanie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa. 

Zadaniem oświetlenia strefy otwartej (zapobiegające panice) jest zmniejszenie prawdopodobieństwa 

wystąpienia paniki i umożliwienie bezpiecznego poruszania się osób w kierunku drogi ewakuacyjnej 

poprzez stworzenie takich warunków widzenia, umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego może 

być rozpoznana droga ewakuacyjna. 

Zadaniem oświetlenia strefy wysokiego ryzyka jest zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących 

się w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej lub biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym 

procesie, a także umożliwienie zakończenia pracy w sposób bezpieczny dla osoby pracującej, jak i 

innych osób znajdujących się w tej strefie. 
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Zadanie znaków bezpieczeństwa jest przekazanie ogólnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

poprzez zastosowanie symbolu graficznego lub tekstu o określonej kombinacji barwy i kształtu znaku. 

 

 

Rys. 1. Podział oświetlenia awaryjnego  

 

 

2. MIEJSCE STOSOWANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowaniem, budynek, w którym zanik napięcia w sieci zasilającej może 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska oraz znaczne straty 

materialne, należy zasilać, co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł 

energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe 

lub ewakuacyjne). 

Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia 

podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich 

bezpiecznego zakończenia, a czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do 

uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w 

pomieszczeniu.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować: 
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1) w pomieszczeniach: 

a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, 

b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, 

przeznaczonych dla ponad 200 osób, 

c) wystawowych w muzeach, 

d) w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym o powierzchni ponad 1000 m2 

e) w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach 

produkcyjnych i magazynowych o powierzchni ponad 2000 m2. 

2) na drogach ewakuacyjnych: 

a) z pomieszczeń wymienionych powyżej, 

b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej 

zdolności poruszania się, 

d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać, przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 

oświetlenia podstawowego. Nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie 

zapasowe działa, przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. 

 

 

3. WYMAGANIA OŚWIETLENIOWE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
Oświetlenie ewakuacyjne musi spełniać wymagania normy PN-EN 1838: 2013 - Zastosowanie 

oświetlenia. Oświetlenie awaryjne w zakresie: minimalnego natężenia oświetlenia, równomierności, 

ograniczenia olśnienia, wskaźnika oddawania barw oraz czasu stosowania oświetlenia. 

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej: 

Na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m, minimalne natężenie oświetlenia na płaszczyźnie 

podłogi, wzdłuż linii środkowej tej drogi, powinno wynosić minimum 1 lx, a w zakresie pasa 

centralnego drogi, obejmującego, co najmniej połowę jej szerokości, minimalne natężenie oświetlenia 

powinno wynosić, co najmniej 0,5 lx. (rys 2). Jeżeli droga ewakuacyjna jest szersza niż 2 m, to należy 

ją traktować jak kilka dróg o szerokości do 2m lub jako strefę otwartą. 

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego wzdłuż centralnej linii drogi 

ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1.  
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Rys. 2. Interpretacja graficzna wymagań oświetleniowych dla drogi ewakuacyjnej 

 

Oświetlenie strefy otwartej: 

W obrębie niezabudowanego pola strefy otwartej, z pominięciem obwodowego pasa tej strefy o 

szerokości 0,5 m, minimalne natężenie oświetlenia powinno wynosić minimum 0,5 lx (rys 3.), a 

stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego w strefie otwartej nie powinien być 

większy niż 40:1.  

 
Rys. 3. Interpretacja graficzna wymagań oświetleniowych dla strefy otwartej 

 

Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej minimalna wartość wskaźnika oddawania barw 

zastosowanych źródeł światła powinna wynosić 40, a minimalny czas stosowania oświetlenia na 

drodze ewakuacyjnej powinien wynosić 1 godzinę, przy czym 50% wymaganej wartości natężenia 

oświetlenia powinien być wytworzony w ciągu 5 s, a pełna wartość w ciągu 60 s.  
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Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka: 

W strefach wysokiego ryzyka średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia (płaszczyźnie 

roboczej) nie powinno być mniejsze niż 10 % średniego natężenia oświetlenia wymaganego dla danej 

czynności, jednakże nie mniej niż 15 lx. Równomierność natężania oświetlania (stosunek wartości 

minimalnej do średniej natężenia oświetlenia) nie powinna być mniejsza niż 0,1. Minimalny czas 

stosowania oświetlenia powinien być wyznaczony okresem, w którym występuje ryzyko 

niebezpieczeństwa dla ludzi, a pełne wymagane natężenie oświetlenia powinno być zapewnione w 

sposób ciągły lub wytworzone w ciągu 0,5 s. 

Minimalna wartość wskaźnik oddawania barw, tak samo jak w pozostałych obszarach, powinna 

wynosić 40.  

W przypadku oświetlenia ewakuacyjnego szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenie olśnienia. 

W oświetleniu ewakuacyjnym głównym problemem jest olśnienie przeszkadzające, przy którym 

oprawy o dużej jaskrawości, widziane na ciemnym tle mogą uniemożliwiać widzenie przeszkód i 

znaków. Olśnienie przeszkadzające ograniczane jest poprzez stosowanie opraw oświetleniowych o 

ograniczonej światłości w obrębie strefy wyznaczonej kątami od 60º do 90º liczonymi od pionu (rys.4.). 

Maksymalna wartość światłości uzależniona jest od wysokości zwieszenia oprawy nad poziomem 

podłogi. Przykładowo przy oświetleniu dróg ewakuacyjnych oraz oświetleniu strefy otwartej dla 

wysokości zawieszenia opraw  h < 2.5 m, Imax = 500cd, a dla 2.5m ≤ h <3m, Imax = 900cd, a przy 

oświetleniu stref wysokiego ryzyka światłości maksymalne są dwukrotnie wyższe dla tych samych 

wysokości. Maksymalne wartości światłość szczegółowo podaje norma PN-EN 1838:2013(E).  

 

 
Rys. 4. Strefy olśnienia przeszkadzającego w oświetleniu ewakuacyjnym 

 

 

 

4. OGÓLNE ZASADY UMIESZCZANIA OPRAW AWARYJNEGO OŚWIETLENIA 
EWAKUACYJNEGO 

Oświetlenie awaryjne, umożliwiające sprawną ewakuację ludzi z miejsca ich pobytu, w każdym 

przypadku powinno być niezawodne i załączać się automatycznie po zaniku oświetlenia 
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podstawowego. Instalacja oświetlenia awaryjnego oraz zastosowany sprzęt oświetleniowy powinny 

zapewniać: 

 oświetlenie znaków ewakuacyjnych; 

 oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc; 

 zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i użycia sprzętu 

przeciwpożarowego; 

 możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia  podstawowego 

 zabezpieczenie przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej, w razie awarii jednej oprawy 

awaryjnej. 

Oprawy awaryjne powinny być umieszczane, co najmniej 2 m nad podłogą oraz przy każdym wyjściu 

ewakuacyjnym i przy znakach bezpieczeństwa oraz w obrębie 2 m od: 

 schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio przez oprawę,  

 każdej zmiany poziomu 

 każdej zmiany kierunku i każdego skrzyżowania korytarzy, 

 każdego wyjścia końcowego, a także od strony wejścia do budynku, 

 w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, tak aby uzyskać natężenie oświetlenia na 

poziomie 5 lx na pionowej płaszczyźnie skrzynki pierwszej pomocy (apteczki) 

 każdego punktu umieszczenia sprzętu przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, tak, by 

uzyskać natężenie oświetlenia na poziomie 5 lx na płaszczyźnie pionowej przycisku 

alarmowego, sprzętu przeciwpożarowego, 

 miejsc ewakuacji osób niepełnosprawnych, 

 sprzętu przeznaczonego do ewakuacji osób niepełnosprawnych.  

W celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej ewakuacji oświetlenie nie powinno być realizowane za 

pomocą tylko jednej oprawy, gdyż w przypadku jej uszkodzenia znalezienie kierunku ewakuacji może 

być utrudnione lub wręcz niemożliwe.  

 

 

5. ZASILANIE OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
Z punktu widzenia zasilania oprawy awaryjne dzieli się na  

 zasilane przez wewnętrzne, indywidualne źródła energii elektrycznej – akumulator – oprawy 

autonomiczne, 

 zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej – centralnej baterii akumulatorów. 

Przykładowy wygląd wnętrza oprawy zasilanej indywidualnie oraz z centralnej baterii 

pokazano na rysunku 5. 
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Rys. 5. Wygląd wnętrza oprawy autonomicznej (po lewej) oraz zasilanej z centralnej baterii (po 

prawej) 

 
Sposób zasilania opraw oświetlenia awaryjnego dobiera się w zależności od liczby zastosowanych 

opraw oświetleniowych w danym obiekcie, wielkości i charakteru obiektu oraz od spodziewanej 

funkcjonalności całego systemu. 

Główną zaletą opraw autonomicznych jest bezzwłoczne przełączanie się na tryb pracy awaryjnej, gdy 

nastąpi zanik zasilania podstawowego, niezależnie od innych urządzeń lub opraw oświetleniowych w 

systemie. Nie mnie jednak zarządzanie pracą opraw autonomicznych, wykonywanie zdalne testów 

wymaga stosowania odpowiednich systemów zarządzania oprawami oświetlenia awaryjnego. 

System centralnej baterii (CB) przeznaczony jest do zasilania, sterowania i kontroli sprawności 

oświetlenia awaryjnego. Zasilanie oświetlenia awaryjnego z centralnej baterii realizowane jest przy 

zastosowaniu dwóch źródeł zasilających. Podstawowe zasilanie stanowi zawsze sieć publiczna. 

System korzysta z tego źródła przez większą część czasu pracy zasilając obwody oświetlenia 

awaryjnego podczas normalnego trybu pracy. Drugie niezależne źródło zasilania (źródło zapasowe) 

stanowi bateria akumulatorów. Bateria jest wykorzystywana w sytuacjach całkowitych włączeń 

zasilania sieciowego oraz podczas kontroli stanu opraw oświetlenia awaryjnego. 

W oświetleniu awaryjnym stosuje się trzy tryby pracy opraw: 

• tryb pracy ciągłej zwany też trybem pracy na jasno - oprawy oświetleniowe zasilane są zarówno w 

trakcie normalnej pracy, jak i w trybie pracy awaryjnej. Stosowany jest dla opraw ze znakami 

ewakuacyjnymi i dla oświetlenia ewakuacyjnego miejsc z wymaganym ciągłym oświetleniem 

sztucznym.  

• tryb pracy w gotowości zwany też trybem pracy na ciemno - oprawy zasilane są w trybie pracy 

awaryjnej. Stosowany jest dla opraw oświetlenia ewakuacyjnego stanowiących oświetlenie dodatkowe 

obok oświetlenia podstawowego.  

W przypadku zasilania opraw oświetleniowych z centralnej baterii tryb pracy ustawiany jest 

programowo i nie wymaga stosowania dodatkowych układów kontroli zasilania sieciowego.  

Przykładowy wygląd okna zawierającego podstawowe informacje o obwodach pokazano na rysunku 

6. 
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Rys. 6. Przykładowy wygląd zakładki ze szczegółowymi informacjami na temat jednego z obwodów 

zasilanych z CB 

 

System centralnej baterii daje szerokie możliwości zarządzania i kontroli obwodów z oprawami 

oświetlenia awaryjnego, nie mnie jednak podstawową wadą systemów zasilania z centralną baterią 

jest konieczność stosowania drogich przewodów ognioodpornych oraz konieczność wymiany 

wszystkich akumulatorów przy niespełnieniu wymaganego czasu świecenia.  

 
6. KONTROLA DZIAŁANIA SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. nr 121 z 2003, 

poz. 1138 i Dz. U. nr 109 poz. 719) instalacja oświetlenia awaryjnego jest urządzeniem 

przeciwpożarowych. W związku z tym przeglądy techniczne powinny być wykonywane nie rzadziej niż 

raz w roku. Bieżącą kontrole pracy opraw awaryjnych określa norma PN-EN 50172: 2005. W 

przypadku automatycznego urządzenia testującego informacje powinny być rejestrowane, co miesiąc. 

W pozostałych przypadkach test systemów wraz z zarejestrowaniem ich wyników powinien być 

wykonywany:  

 codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania - wizualna kontrola wskaźnika 

właściwej pracy. 

 comiesięcznie – zasymulowanie awarii zasilania oświetlenia podstawowego i włączenie w 

trybie pracy awaryjnej każdej oprawy i każdego wewnętrznie oświetlanego znaku 

ewakuacyjnego na okres wystarczający do sprawdzenia czy każda oprawa świeci.  

 corocznie – wykonanie tych samych czynności, co w teście comiesięcznym oraz wykonanie 

pomiar czasu pracy awaryjnej i zarejestrowanie jego wyników. 

Obecne systemy monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego umożliwiają zdalny nadzór obwodów i 

opraw wchodzących w skład systemu. Centrala sterująca monitoruje prawidłową pracę 

zainstalowanych urządzeń oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Określa ich stan, poprzez 

automatyczne przeprowadzanie testów. Pozwala między innymi na określenie stanu pracy opraw 

oświetlenia awaryjnego, identyfikację ewentualnych błędów, zarządzanie czasem pracy opraw 

oświetleniowych. 
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7. PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 

7.1.  Zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu centralnej baterii na przykładzie centralnej 
baterii firmy TM Technologie oraz poszczególnymi elementami awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego. 

Pod nadzorem prowadzącego: 

A. Obejrzeć wnętrze centralnej baterii. Poszukać we wnętrzu centralnej baterii takie 

elementy jak: karty obwodów, akumulatory, zabezpieczenia akumulatorów, przewody 

ognioodporne. Wykonać szkic wnętrza centralnej baterii z zaznaczeniem poszczególnych 

elementów. 

B. Zapoznać się z podstawowymi funkcjami systemu centralnej baterii. Odczytać informacje 

na temat stanu i konfiguracji systemu oraz poszczególnych obwodów. 

W sprawozdaniu zamieścić podstawowe informacje o: 

 parametrach centralnej baterii (menu „Parametry stacji”), 

 parametry związane bezpośrednio z pracą akumulatorów (menu „Konfiguracja 

stacji”), 

 informacje o obwodach zainstalowanych w systemie (menu „Obwody”), 

 szczegółowo opisać parametry jednego z obwodów (rozwinięcie w menu 

„Obwody”). 

C. Sprawdzić poprawność zadziałania oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach 

laboratoryjnych 07 i 08. Narysować szkic pomieszczeń wraz z zaznaczeniem miejsc, w 

których znajdują się oprawy oświetlenia awaryjnego oraz znaki bezpieczeństwa. 

 

 

7.2.  Zapoznanie się z systemem zarządzającego pracą opraw oświetlenia awaryjnego 
DATA 2 firmy TM Technologie.  
A. Zalogować się do systemu. Zapoznać się z menu systemu DATA 2. 

B. Zidentyfikować poszczególne sekcje opraw oświetleniowych w systemie DATA 2. 

Przypisać poszczególne sekcji do oprawa oświetlenia awaryjnego widocznych na 

rysunku 7.  
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Rysunek 7. Wygląd opraw oświetlenia awaryjnego zarządzanych przez system DATA 2. 

 

C. Zidentyfikować adresy (numery) poszczególnych oprawa. Numery i nazwy fabryczne 

opraw zamieścić na schemacie blokowym (rys. 8.).  
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Rys. 8. Schemat blokowy opraw oświetlenia awaryjnego zarządzanych przez system DATA 2 

 

 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..…………… 

Oprawy oświetlenia awaryjnego 
zarządzane przez system DATA 2 
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awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

W.2 

W.2.1 

W.2.3 

W.2.2 

W.2.4 
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Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

Nazwa oprawy 
awaryjnej:…..…………….. 

Numer oprawy w 
systemie:……..………… 

W.1 

W.1.1 W.1.2 

W.1.3 W.1.4 

W.1.5 W.1.6 
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D. Zidentyfikować stany pracy oraz błędy zasymulowane przez poszczególne oprawy 

oświetlenia awaryjnego pracujące w systemie monitorowanym przez DATA 2. Symulację 

wykonać poprzez załączanie i wyłączanie wyłączników znajdujących się na tablicy z 

oprawami oświetlenia awaryjnego.  

Wyniki zamieścić w tabeli 1. Wygenerować raport i zapisać w pamięci USB (Uwaga: 
pamięć USB proszę przynieść ze sobą na zajęcia). Wydrukować raport i zamieścić go 

w sprawozdaniu. 

 
Tabela 1. Identyfikacja błędów i stanu pracy opraw oświetlenia awaryjnego 

*- oznaczenia wyłącznika takie jak na schemacie blokowym z rysunku 8 (np. W.1.1). 

 

Rodzaj błędu lub stanu 
pracy Numer oprawy w systemie Numer 

wyłącznika * 

Pozycja pracy 
wyłącznika 

(on/off) 

Błąd komunikacji z oprawą 
oświetleniową 

   

Błąd komunikacji z grupą 
opraw oświetleniowych 

   

Błąd zasilania 
   

Błąd testów 
   

Błąd akumulatora 
   

Błąd źródła światła 
   

Oprawy wyłączone 
(nieświecące) 

   

Oprawy pracujące w trybie 
awaryjnym 

   

Oprawy zablokowane 
   

Oprawy w trakcie testu 
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7.3. Badanie jakości oświetlenia ewakuacyjnego  
A. Wyznaczyć długość i szerokość korytarza (rys 9), na którym badana będzie jakość 

oświetlenia awaryjnego. Na podstawie wymiarów wykonać szkic pomieszczenia z 

zaznaczeniem miejsca lokalizacji oprawy oświetlenia awaryjnego. 

 
Rys 9. Wygląd badanej części korytarza wraz z wyglądem zastosowanych opraw 

oświetlenia awaryjnego 

 

B. Zgodnie z zaleceniami prowadzącego potraktować wybrany obszar, jako drogę 

ewakuacyjną lub strefę otwartą. 

Przygotować siatkę pomiarową stosowanie do badanej strefy i wymagań normy PN EN 

1838. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

Do wyznaczenia wymiarów oczka siatki dla strefy otwartej skorzystać z wzoru 1:  

          dp 10log52.0                                                          (1) 

gdzie: d - dłuższy wymiar obliczanego obszaru (m), jeśli jego stosunek dłuższego do 

krótszego boku wynosi 2 lub więcej, wówczas d powinien być krótszym wymiarem, 

p - maksymalny wymiar oczka siatki (m). 

A. Odizolować badaną część korytarza od dostępu światła dziennego oraz oświetlenia 

elektrycznego poprzez zaciągnięcie zasłon. 

B. Zasymulować zanik oświetlenia podstawowego. 

C. Zmierzyć luksomierzem rozkład natężenia oświetlania w poszczególnych oczkach siatki 

pomiarowej. Wyniki zanotować w tabeli 2. 

Wyznaczyć wartość minimalną (Emin), maksymalną (Emax) oraz równomierność natężenia 

oświetlenia (Emax : Emin) zgodnie z wymaganiami dla danej strefy. Ocenić uzyskane wyniki 

zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838:2013 dla danej strefy. 
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2. Rozkład natężenia oświetlania na badanym odcinku korytarza 

Wymiary badanego odcinka korytarza: 
Długość………………………………. 
Szerokość…………………………… 

 
Wymiar oczka siatki pomiarowej: 
 
……………….x………… 

Oświetlenie awaryjne badanego odcinka korytarza oceniane jest według wymagań dla:  

Drogi ewakuacyjnej        TAK / NIE 
Strefy otwartej                TAK / NIE 

Zastosowano oprawy przeznaczone do oświetlenia: 
Drogi ewakuacyjnej        TAK / NIE 
Strefy otwartej                TAK / NIE 

Natężenie oświetlenia E [lx] 

           X 

     Y 

X1 

…….…m 

X2 

…….…m 

X3 

…….…m 

X3 

…….…m 

X5 

…….…m 

X6 

…….…m 

Y1 
…………..m 

      

Y2 
…………..m 

      

Y3 
…………..m 

      

Y4 
…………..m 

      

Y5 
…………..m 

      

Y6 
…………..m 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Natężenie oświetlenia na powierzchni sprzętu przeciwpożarowego:………………………lx 


