
Type noodverlichtingsinstallaties
decentraal - centraal

Medium

Hoog (bij gebruik netwachters)

Hoog

Laag: uitval centrale kast, gedeeltelijke installatie werkt niet

Hoog

Beperkt: lader, batterij, groep, onderst., verdeelkastruimte in pand

Projecteren: armaturen + systemen + bekabeling

Groepen modulair, plug&play

Tot maximum (lader, batterij, groep, ruimte voor extra kast)

Utiliteit (bijv. Zeer grote projecten, fabriekshallen, hoge ruimten) 

Infra (bijv. Tunnels, parkeergarages)

Batterijcapaciteit centraal te schalen voor hoge lichtopbrengst-

toepassingen

Via elektrotechnische groothandel

Extra bekabeling naar CVK/onderstation

Bekabeling CVK, aandacht bekabeling

Support VanLien bij ingebruiksstelling en onderhoud

Aflezing en registratie centraal en per segment

Foutmelding per groep (24u 7 dagen)

Langslopen per armatuur (min 1x per jaar)

Registratie van statusinformatie in digitaal logboek

Relatief laag

Lichtbron en print per armatuur (frequentie afhankelijk lichtbron)

Batterij + elektronica per kast/onderstation

Geen batterij

5 jr (<1500W) 10 jr. (>1500W)

Groepen modulair, plug&play

Uitbreidbaar tot maximum (lader, batterij, groep)

Beperkt tot beschikbare ruimte in kast of verdeelkastruimten 

in pand

Medium

Hoog (bij gebruik netwachters)

Hoog

Laag: uitval centrale kast, gedeeltelijke installatie werkt niet

Hoog

Beperkt: lader, batterij, groep, onderst., verdeelkastruimte in pand

Projecteren: armaturen + systemen + bekabeling

Groepen modulair, plug&play

Uitbreidbaar tot maximum (lader, batterij, groep)

Utiliteit (bijv. Zeer grote projecten, fabriekshallen, hoge ruimten) 

Infra (bijv. Tunnels, parkeergarages)

Batterijcapaciteit centraal te schalen voor hoge lichtopbrengst-

toepassingen

Via elektrotechnische groothandel

Extra bekabeling naar CVK/onderstation

Bekabeling CVK, aandacht Functiebehoud-bekabeling

Support VanLien bij ingebruiksstelling en onderhoud

Aflezing en registratie centraal en per segment

Foutmelding per groep (24u 7 dagen)

Langslopen per armatuur (min 1x per jaar)

Registratie van statusinformatie in digitaal logboek

Relatief laag

Lichtbron en print per armatuur (frequentie afhankelijk lichtbron)

Batterij + elektronica per kast/onderstation

Geen batterij

5 jr (<1500W) 10 jr. (>1500W)

Groepen modulair, plug&play

Uitbreidbaar tot maximum (lader, batterij, groep)

Beperkt tot beschikbare ruimte in kast of verdeelkastruimten 

in pand

Centraal gevoed (Centrale Voedingkast = CVK)
Meerdere CVK’s + Monitoring per armatuur Centrale kast met onderstations + 

Monitoring per armatuur

Welke overwegingen zijn er bij de keuze van uw noodverlichtingsinstallatie?
Batterij in armatuur - decentraal gevoed

Geen batterij in armatuur - centraal gevoed

Zelftest (3 foutmeld) LEDs) functionaliteit in  
armatuur (decentraal)

!
Foutmelding per individueel armatuur zichtbaar/ 
adresseerbaar

Foutmelding decentraal armatuur afleesbaar  
op centraal monitoringsysteem Naveo

Foutmelding centraal armatuur afleesbaar  
op centraal systeem

Veiligheidsniveau algemeen

Veiligheidsniveau bij spanningsuitval

Veiligheidsniveau bij brand

Veiligheidsniveau bij brand -  

hoofdverdeelkast

Bedrijfszekerheid

ProjeCteren

Aantal armaturen

Projecteren: installatie

Projecteren: uitbreiding toekomst

type projecten

ruimten met hoge lichtopbrengst  

(bijvoorbeeld risicovolle ruimten)

Bestellen

InstAlleren

Bestaande bouw: installeren

nieuwbouw: installeren

IngeBruIKstellen (na installatie)

InsPeCteren

technische fout registreren

(lichtbron, batterij, print status)

Visuele inspectie registreren

(vervuild, beschadigd, verouderd)

onderhouden (vervangen)

te vervangen onderdelen

hoge ruimtes

onderhoudsfrequentie batterij

uItBreIden

Hoog

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Hoog

Onbeperkt

Armaturen

Zeer flexibel: op standaard constante voedingskabel

Utiliteit, Industrie, Detailhandel, Horeca, Zorg, Onderwijs,

Openbaar, Woningbouw

Beperkter toepasbaar voor ruimten waar zeer hoge 

lichtopbrengst geëist wordt (door batterijpakket)

Via elektrotechnische groothandel

Courante armaturen & accessoires op voorraad bij groothandel

Eenvoudig: armaturen aansluiten normale netspanning

Eenvoudig: armaturen aansluiten normale netspanning

Eenvoudig: na montage/installatie operationeel

Aflezing/langslopen per armatuur

Foutmelding per armatuur (testcyclus)

Langslopen per armatuur (min. 1x per jaar)

Relatief hoog (met name door batterij)

Lichtbron, batterij, print per armatuur

Vervanging batterij lastiger (ivm hoogte)

Iedere 4 jaar (preventief)

Onbeperkt uitbreidbaar zowel voor bestaande als nieuwbouw

Uitbreidbaar op normale netspanning

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Maximaal

Extra hoog

Advies <350 armaturen (max. 999)

Projecteren: armaturen + centrale unit + datakabel

Op standaard constante voedingskabel

Utiliteit, Industrie, Detailhandel, Horeca, Zorg, Onderwijs,

Openbaar, Woningbouw

Beperkter toepasbaar voor ruimten waar zeer hoge 

lichtopbrengst geëist wordt (door batterijpakket)

Via elektrotechnische groothandel

Courante armaturen & accessoires op voorraad bij groothandel

Extra bekabeling bestaande plafonds

Armaturen + extra data bekabeling

Support VanLien bij ingebruiksstelling en onderhoud

Aflezing centraal systeem en/of per armatuur

Foutmelding per armatuur (24u 7 dagen)

Langslopen per armatuur (min. 1x per jaar)

Registratie van statusinformatie in digitaal logboek

Relatief hoog (met name door batterij)

Lichtbron, batterij, print per armatuur

Vervanging batterij lastiger (ivm hoogte)

Iedere 4 jaar (preventief)

Uitbeidbaar op normale netspanning

Databekabeling toepassen
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Decentraal gevoed
testindicatie per armatuur (zelftest) Monitoring & registratie centraal (Naveo)



decentraal gevoed       centraal gevoed
Veiligheid: optimaal bij spanningsuitval (gebruik netwachters) 

echter groot risico bij defect / storing in kast of technische ruimte

Breed toepasbaar in utiliteit, industrie & infra

Specifieke toepassingen: grote projecten, hoogbouw,tunnels hoge 

ruimten, zwembaden, fabriekshallen, hoge ruimten, parkeergarages

Bij projecteren en uitbreiden rekening houden met (extra) 

bekabeling

Onbeperkt bij toepassing meerdere centrale voedingskasten

Uitbreiding tot maximale lader, accupakket en groepmodules, 

ruimte van de kast/hoofd/verdeelkasten

Controle eenvoudig via centrale uitlezing op kastdisplay of computer

Installatie en ingebruikstelling complexer en intensiever door 

functiebehoud (F) bekabeling, groepen en modules

Relatief onderhoudsvriendelijk bij zeer grote aantallen armaturen 

(centrale accu’s vervangen)

Voedingskast op klantspecificaties

Maximale veiligheid bij spaningsuitval en brand 

(energiebron in ieder lichtpunt)

Breed toepasbaar in utiliteit & industrie

Eenvoudig & flexibel te projecteren door aansluiting op standaard  

constante voeding

Onbeperkt uitbreidbaar met armaturen

Eenvoudig te installeren per armatuur op normale netspanning

Extra bedrijfszekerheid door toepassing Naveo

Controle eenvoudig uit te lezen op armatuur of via automatische  

registratie van status via Naveo

Beperkt toepasbaar hoge ruimten, hoge lichtoutput

Op voorraad bij elektrotechnische groothandel

Quick guide: decentraal - centraal

Advies Vanlien

Maximale bedrijfszekerheid bij brand én spanningsuitval heeft u met 

een decentrale noodverlichtingsinstallatie. Ieder armatuur heeft in 

dit geval zijn eigen batterijpakket zodat de kans op gedeeltelijke 

uitval van installatiedelen bij calamiteiten nihil is.

Zelftestende (Zt) armaturen vereenvoudigen visuele inspectie en 

accuraat onderhoud.

Een centraal monitoringssysteem (naveo) bespaart tijd en 

geld bij inspectie, onderhoud en logboekregistratie. Tevens maakt 

Naveo preventief onderhoud mogelijk wat de gebouwveiligheid 

verhoogt.

Advies Vanlien

De gehele centrale noodverlichtingsinstallatie is afhankelijk van 

één centrale voedingskast. Dit biedt aanzienlijke voordelen in 

onderhoud bij zeer grote aantallen armaturen, maar maakt de 

installatie kwestbaar.

Aangezien niet ieder armatuur een eigen voedingsbron heeft, 

minimaliseert u risico’s bij brand én spanningsuitval door:

• Netwachters toe te passen

• Meerdere voedingskasten in het gebouw te plaatsen

• Onderstations, functiebehoudbekabeling en goten te gebruiken 

• Maatregelen te treffen om storingen, defecten en brand in 

  technische ruimten en de centrale voedingskast te voorkomen.

Een centraal monitoringssysteem bespaart tijd en geld bij 

logboekregistratie en vereenvoudigt preventief onderhoud.

Decentraal 

Decentrale noodverlichtingsarmaturen opereren autonoom 

en worden aangesloten op de normale netspanning. Bij een 

storing in de energiebron (ieder armatuur heeft zijn eigen 

batterij) valt daarom ook maar één armatuur uit en niet de 

totale installatie. Decentrale noodverlichtingsinstallaties zijn 

dus minder kwetsbaar dan centrale installaties. De veiligheid 

van de mensen in een gebouw blijft hierdoor gewaarborgd. 

Bovendien is een decentrale noodverlichtingsinstallatie flexibeler. 

Hij kan ook later nog gemakkelijk worden uitgebreid. Onder-

houd van decentrale noodverlichtingsarmaturen kan echter 

meer tijd vergen omdat, in tegenstelling tot centrale armaturen, 

in ieder armatuur afzonderlijke bat-

terijen aanwezig zijn.

Zelftest (/Zt)

Alleen het testen van de armatuur is niet  

voldoende. Wanneer een storing optreedt 

moet u deze ook eenvoudig en effectief kunnen

verhelpen. Om direct de juiste actie te kunnen 

ondernemen moet de indicatie duidelijk zijn. 

VanLien Noodverlichting heeft hiervoor de ZelfTest (ZT) ontwik-

keld. Deze functie stelt u in staat om in één oogopslag de 

oorzaak van een foutmelding te identificeren (zie figuur 1). 

Met de ZT-functie test de armatuur zichzelf regelmatig op cor-

rect functioneren. Batterijen, lamp en 

elektronica worden één keer per week 

getest (functietest). Twee keer per jaar 

wordt automatisch een brandduur-

test uitgevoerd. Figuur 2 verduidelijkt 

de standaard testcyclus. Na uitvoering 

van de onderhoudswerkzaamheden 

gebruikt u de testknop om de arma-

tuur te ‘re-setten’. Met behulp van de 

testknop kunt u, op ieder moment 

zelf een test starten.  De armatuur 

simuleert dan een      netspanningsuit-

val en controleert of in een dergelijk 

geval alle relevante onderdelen cor-

rect functioneren.

testcyclus Zelftest

De testcyclus begint wanneer de armatuur op de

netspanning wordt aangesloten. De armatuur 

wordt op dat moment ‘ge-reset’ en de batterijen worden binnen 

24 uur versneld opgeladen (1). Na 24 uur wordt de armatuur 

volledig getest, inclusief een volledige brandduur test (2). 

Vervolgens worden de batterijen weer versneld geladen (1). 

Wanneer de batterijen weer geladen zijn worden zij op capaciteit 

gehouden door een druppellading (3). Na deze aanvangscyclus 

vindt gedurende een half jaar iedere week een korte functietest 

plaats (4). Elk half jaar wordt een volledige test uitgevoerd 

inclusief een volledige brandduurtest (2).

naveo: Centraal Inspectie systeem (CIs)

De ZelfTest functie is de snelste en meest betrouwbare test-

methode voor decentrale noodverlichting. In grote gebouwen 

kan de controle van een groot aantal armaturen echter zeer 

tijdrovend zijn. VanLien biedt u in dit geval een betrouwbaar 

en geavanceerd alternatief: Naveo. Een compleet systeem voor 

centrale monitoring, inspectie en onderhoud. Met behulp van 

Naveo kunt u middels de DCP (wandconsole) op een snelle en 

eenvoudige wijze uw decentrale noodverlichtingsarmaturen 

testen en de resultaten registreren. Naveo biedt de moge-

lijkheid de DCP te verbinden met het internet en zo via de 

Naveoserver het systeem te monitoren. Ongeacht waar u zich 

bevindt heeft u altijd en overal inzicht en controle over uw 

installatie. Dit bespaart tijd en verlaagt uw onderhoudskosten. 

De DCP vraagt voortdurend de status op van elk aangesloten 

CIS armatuur. Zodra zich er een storing voordoet zal dit met 

een led op de DCP, een melding in de Naveosoftware en op 

de desbetreffende armatuur worden weergegeven. U ziet 

direct welk armatuur in storing is, waar deze zich bevindt en 

hoe u deze storing kunt oplossen. U stelt zelf het gewenste 

testschema samen, zo wordt er getest wanneer dit uw omge-

ving uitkomt. Alle handelingen worden automatisch geregi-

streerd in een logboek waarmee u voldoet aan uw wettelijke 

verplichtingen.

Figuur 2

Figuur 1

Centraal 

Centrale noodverlichtingsarmaturen worden gevoed door een 

centraal opgestelde energiebron, een centrale voedingskast 

voorzien van accus. Er worden dus meerdere armaturen op 

één energiebron aangesloten. Bij netspanningsuitval schakelt 

de centrale voedingskast over op noodstroomvoorziening. In 

een centrale noodverlichtingsarmatuur bevindt geen batterij. 

Onderhoud kan dus eenvoudiger zijn dan bij een decentrale 

installatie. Daar tegenover staat dat het installeren van centrale 

noodverlichtingsarmaturen veelal tijdrovend en kostbaar is, 

omdat de armaturen via een separate (Functiebehoud) bekabe-

ling moeten worden aangesloten. 

Centrale monitoring

Ook de centrale noodverlichtingsinstallatie dient 

regelmatig te worden gecontroleerd. Iedere centraal 

gesitueerde voedingskast beschikt over een controlesysteem 

waarmee het zijn eigen batterijvoorziening en elektronica  

controleert. Maar ook de aangesloten armaturen dienen regel-

matig te worden gecontroleerd. VanLien heeft diverse voedings-

kasten in het assortiment. Deze beschikken over testmodaliteiten 

op verschillende niveaus, zoals het lokaliseren van fouten per 

eindgroep of per armatuur. Bij individuele bewaking per arma-

tuur dient het noodverlichtingsarmatuur te worden voorzien 

van een adresmodule (LBS). Automatisch gegenereerde testen 

worden ook hier geregistreerd in een logboek. Externe uit-

lezing op PC via LON, LAN, of webbased software is mogelijk. 

VanLien biedt hierbij zelfs de mogelijkheid om op een digitale  

plattegrond aan te geven waar een defecte armatuur zich 

bevindt. Kijkt voor meer informatie in de brochure ‘Systemen’.

noodverlichtingsfuncties

Noodverlichtingsarmaturen kunnen op diverse manieren worden 

toegepast, afhankelijk van de functie die zij in een gebouw 

dienen te vervullen. Deze functies staan bij netspanningsuitval

los van de manier van stroomvoorziening.

nood/niet permanent

Onder normale omstandigheden brandt een nood-

armatuur niet. Alleen in geval van netspanningsuitval, 

ofwel in geval van nood, wordt deze armatuur geactiveerd. In 

dit geval wordt de armatuur gevoed door de batterij in de arma-

tuur (decentraal) of door de batterijen in de centrale voedings-

kast (centraal). Deze batterijen worden opnieuw opgeladen 

wanneer de netspanning weer aanwezig is.

nood/Continu - Permanent

In dit geval brandt de armatuur altijd. Is netspanning 

aanwezig dan wordt deze hierdoor gevoed (continu-

functie). In geval van netspanningsuitval schakelt de armatuur 

over op haar eigen batterijvoeding (decentraal) of schakelt de 

centrale voedingskast over op batterijvoeding (centraal). Dit 

noemt men de noodfunctie. Continu brandende armaturen 

worden voornamelijk gebruikt voor vluchtwegaanduiding met 

behulp van pictogrammen.

geschakeld

Deze armaturen worden in- en uitgeschakeld, waardoor u ze 

met de normale verlichting meeschakelt of toepast als nacht-

verlichting. In geval van netspanningsuitval wordt de nood-

voorziening automatisch ingeschakeld, ook als de armatuur  

uitgeschakeld staat. De noodstroomvoorziening is gebaseerd 

op de eigen batterijvoeding of via een centrale voedingskast.


