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Nödbelysning under kontroll, överallt, alltid

ETAP Safety Manager (ESM) är ett centralt övervakningssystem 
för nödbelysning.
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ESM | Nödbelysning skall fungera

NÄR OCH HUR BÖR NÖDBELYSNING ANVÄNDAS?

Nödbelysning kan rädda liv, vilket är anledningen till att den är 
reglerad i lagen: 

• Svensk standard SS-EN 1838 beskriver hur nödbelysning skall 
appliceras.

• Svensk standard SS-EN 50172 definierar regler och 
instruktioner gällande övervakning och styrning av 
nödbelysningsanläggningar.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En omfattande översikt över nationella och europeiska  
standarder och regler finns i ETAPs katalog  

  www.etaplighting.com.ETAP3

EUROPEAN STANDARD EN 1838
This drawing shows the required EN1838 minimum horizontal illuminance on the floor according 
to location and function in a building. In addition to escape routes and (emergency) exits, NBN-
EN1838 highlights the following places:
• every exit to be used in case of an emergency
• stairs in order to make sure that every step is directly lit
• other differences in level
• prescribed emergency exits and signs
• any change of direction
• any crossroads of corridors
• on the outside and in the proximity of the final exits
• every first aid station
• fire fighting equipment and fire alarms
• an emergency lighting luminaire is required in these locations.

EUROPEAN STANDARD: EN 50172
European standard EN 50172 calls for a monthly function test and an annual duration test of the 
emergency lighting as well as registration of the monitoring and maintenance in a logbook. ETAP 
Safety Manager (ESM), our self-testing luminaires and intelligent monitoring and management 
system for self-contained emergency lighting, meets this European standard.

FINAL EMERGENCY EXIT
1 lux

ESCAPE ROUTE LIGHTING
1 lux on the centre

CHANGE OF DIRECTION
1 lux (EU)

CROSSING
1 lux (EU)

HIGH-RISK TASK AREA LIGHTING
10% of the normal level
min. 15 lux in 0,5 sec.

LIGHTING OF FINAL EMERGENCY EXIT
1 lux

ANTI-PANIC LIGHTING
0,5 lux (EU)

EXIT
1 lux

FIRE EQUIPMENT
5 lux on the wall

CHANGE IN LEVEL
1 lux (EU)

Standards emergency lighting

https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/Normen_noodverlichting_2020_EN.pdf
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ESM | Nödbelysning skall fungera

VEM ÄR ANSVARIG?

 
Den byggnadsansvarige ( eller en av hen utsedd person) är 
ansvarig för att nödbelysningen fungerar som den ska. 

Detta ansvar inkluderar att sätta upp system och strukturer för 
att möta kraven enligt SS-EN50172: 
 

1.  Periodisk funktions- och varaktighetstest

2.  Årlig okulär besiktning

3. En uppdaterad nödbelysningsrapport (med 
resultat 1 och 2 i en loggbok)
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ESM | Nödbelysning skall fungera

HUR KAN ETAP STÅ TILL TJÄNST?

 
Nödbelysning måste fungera korrekt för att garantera 
säkerheten vid ett eventuellt strömbortfall. Med ESM kan man 
SNABBT och ENKELT övervaka nödbelysningen. En loggbok 
över alla tester skapas automatiskt och enligt standard, vilket 
eliminerar tidskrävande manuell registrering.

Dessutom krävs en årlig okulär besiktning för att säkerställa 
att installationen är i gott skick. ETAP services lan hjälpa 
till med denna besiktning och effektivt underhåll av 
nödbelysningsinstallationen.
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ESM | Hur fungerar ESM? 

Övervakning och styrning av nödbelysning i flera byggnader 
från valfri plats: 

1  Online via ETAP ESM portal; 

2  Via det lokala nätverket / ett BMS system.
Varje armatur har en unik kod för individuell adressering och uppföljning. Ett 
meddelande skickas om en armatur är defekt.

1 1

2
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ESM | Hur fungerar ESM? 

Anpassad för integrering av:

Armaturer med inbyggt 
batteri

EBS Superior och Superior 
Compact (reservkraftsaggregat 
för centralmatade armaturer)

Belysningsarmaturer med 
inbyggd LED-modul för 

nödbelysning 

Belysningsarmaturer med 
inbyggd nödljusfunktion

UNIKT: 
ETT system för ALLA typer av nödbelysning



| 8 |

ESM | Hur Fungerar ESM?

1. TRÅDBUNDEN

WebController och armaturer kommunicerar via en BUS.

2. TRÅDLÖS

Trådlös kommunikation med armaturer.

3. KOMBINATION AV 1 OCH 2

Ett trådbundet system kan tex utökas trådlöst.

TRÅDLÖSA FÖRDELAR:
• Ingen extra kabeldragning för kommunikation för att undvika synliga 

kablar.
• Lika tillförlitligt med en liknande investeringskostnad.
• Till skillnad från andra trådlösa system så påverkar inte en defekt 

armatur övriga armaturer (stjärn-nätverk).
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CENTRALENHET

För trådlös kommunikation: För integrering av EBS 
(centralt batterisystem):

ESM WebController övervakar installationen och ger åtkomst från 
valfri plats. En BUS-adapter sammankopplar ESM-nätverket till 
ESM WebController.

TILLVAL

En master 
sammankopplar 
en WebController 
med trådlösa ESM-
armaturer.

En repeater utökar 
räckvidden på det 
trådlösa ESM-
nätverket.

Master och repeaters kan kommunicera 
med varandra (mesh-nätverk). Armaturer 
kommunicerar direkt med en master eller repeater 
(stjärn-nätverk).

 

En ESM - EBS gateway sammankopplar 
centrala reservkraftsaggregat (EBS) med 
ESM.

 

 
 För andra ESM konfigurationer- 

klicka här. 

ESM | Hur Fungerar ESM?

https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/ESMpagesCatalogue_SV.compressed.pdf
https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/ESMpagesCatalogue_SV.compressed.pdf
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ESM | Hur fungerar ESM? 

1  ESM-web controller  
2  ESM-EBS Gateway
3  Master
4  Repeater
5  ETAP reservkraftsaggregat (EBS)

 ESM bus-slinga
 Lokalt nätverk (Ethernet)
 Internet 
 Elektrisk matning för utomhusbelysning
 Trådlöst nätverk med nödljusarmaturer
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ESM | Sikta på extra säkerhet

ESM övervakar statusen på nödbelysningen. Man kan 
omedelbart se om alla armaturer fungerar korrekt.

Du kan själv schemalägga när 
tester skall utföras.

Du kommer meddelas vid fel.

Du kan se direkt när underhåll 
krävs.
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ESM | Spara tid och pengar

En automatisk 
loggbok på alla tester 
och underhåll (enligt 
SS-EN50172).

Detaljerad 
information med 
beskrivning av felet, 
typ av armatur, 
placering samt 
reservdelar.

Möjlighet till 
schemalagt 
underhåll baserat 
på brinntid och 
batterikapacitet.

Central övervakning 
från en plats av en 
person.
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ESM | Användarvänligt

• Enkel driftsättning.

• Armaturer namnges enligt en logisk struktur, tex enligt 
byggnadens layout.

• ESM programmvara upptäcker automatiskt alla armaturer.

• Du kan fokusera på relevant 
information och åtgärder.
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ESM | ESM växer med behoven

Om byggnadens layout ändras kan detta enkelt ändras i ESM: 

• I ett trådbundet nätverk kan armaturer anslutas var som 
helst. 

• För att utöka installationen med trådlösa armaturer kan 
trådlöst interface anslutas var som helt på det trådbundna 
nätverket. 

 Befintliga byggnader

 Tillbyggnad



www.etaplighting.com
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