ACİL DURUM AYDINLATMASI
Acil Durum Aydınlatması, genel aydınlatmada bir arıza oluştuğu zaman, can güvenliği açısından tehlikeli bir durum
oluşmaması için gerekli düzeyde aydınlatma sağlayan bir armatür ve armatürlere bağlı olan cihazlardan oluşur.
30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 23,
Madde 25 ile Acil durum aydınlatması zorunlu hale getirilmiştir. 26 Temmuz 2002 tarih ve 22827 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan “Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik acil durum aydınlatması ve güvenlik
işaretleri zorunlu hale getirilmiştir.
Acil Durum Aydınlatması; 1-Güvenlik Aydınlatması 2-Yedek Aydınlatma 3-Yönlendirme İşareti aydınlatması
gruplarından oluşur.
Acil Durum Aydınlatması halka açık her yerde olmalıdır. Acil durum aydınlatma ve yönlendirme ünitelerinin
beslenmesi şebekeden doğrudan olmalıdır. Anahtar ve benzeri kesiciler olmadan tesis edilecek hat üzerinde başka
tüketici olmamalıdır.
En az aydınlatma değerleri ;
1-) Çıkış yollarında; yatay eksende 1m yükseklikte en az 5 lux 2-) Kolaylıkla panik olunabilecek olanlarda en az 2 lux
3-) Yüksek risk taşıyan alanlarda 15 lux’ten en az olmamak üzere genel aydınlatmaların %10’u olmalıdır.
Not: “Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kaçış yollarında en az aydınlatma düzeyinin 10
lux olmasını istemektedir.
Acil durum aydınlatma sisteminde Yönlendirme işareti, düzenli tahliyeyi sağlayacak bir aydınlatma düzeyinin yanında
özelliklede çıkış yollarını açıkça göstermelidir. Yönlendirme işaretinin azami görünür uzaklığı, işaret yüksekliğinin 200
katı olarak değerlendirilmelidir.
Acil Durum Aydınlatması ve Güvenlik İşareti Armatürleri aşağıda sayılan yerlerde zorunlu olarak tesis edilmelidir.
1- Acil Durum çıkış yeri; 2- Merdivenler; 3- Döşeme seviyesi değişimi; 4- Exit işareti; 5- Yön Değişimi;
6- Koridorlar
boyunca; 7- Koridorların kesişme noktaları; 8- Yangın alarm butonu; 9- Yangın Söndürme ekipmanları; 10-Çıkışlar;
11- İlk Yardım kutusu.; 12- Elektrik pano odaları; 13-) Tehlike riski yüksek alanlar

Acil Durum Aydınlatma dönüştürme Üniteleri :
Normal aydınlatma amacı ile kullanılan aydınlatma armatürlerinin acil durum aydınlatması olarak kullanılması için imal
edilirler. Mevcut aydınlatma düzeni bozulmadan acil aydınlatma yapılmasını sağlarlar.

Örnek bağlantı şemaları :

