
»Sikkerhedsbelysningsanlæg

Vedligeholdelse og service

Sikkerhedsbelysning
Levetiden på sikkerhedsbelysningsmateriel afhænger af flere 

faktorer - herunder materialekvalitet, omgivelsestemperatur og 

ikke uvæsentligt, den periodiske kontrol og vedligeholdelse.

Der findes mange eksempler på større og mindre 

sikkerhedsbelysningsanlæg, som oprindeligt er blevet 

installeret helt korrekt, men som siden hen er blevet "glemt".

Myndighederne har gennem de senere år forståeligt nok 

skærpet kontrollen med sikkerhedsbelysningsanlæg, men 

jævnlige tilsyn er og bliver stadig en nødvendighed selv med de 

senere års teknologiske fremskridt inden for området.

Forbedret levetid på sikkerhedsbelysningsanlæg opnås bl.a 

ved at følge nedenstående:

•	 Vær omhyggelig med at vælge det materiel, der 

passer til projektet, eventuelt i samråd med leverandøren af 

sikkerhedsbelysningsmateriellet.

•	 Anbring ikke sikkerhedsbelysningsmateriel i 

omgivelser med høje temperaturer. Høj temperatur betyder 

som regel kortere levetid på bl.a. batteriet. På vores 

datablade er angivet den maximale omgivelsestemperatur 

under de enkelte produkter.

•	 Foretages der regelmæssig kontrol, afprøvning og 

vedligeholdelse af anlægget, er der størst mulig sikkerhed 

for, at anlægget opfylder gældende lovgivning.

Benyt gerne Safelight’s AFPRØVNINGSSKEMA FOR 
SIKKERHEDSBELYSNINGSANLÆG. Vi anbefaler, at dette 

skema udfyldes til enhver installation og tages i anvendelse i 

samarbejde mellem anlæggets ejer og stedets installatør.

Download Afprøvningsskemaet her på siden under 

menupunktet Service > Sikkerhedsbelysning. Kontakt evt. 

Safelight a/s for yderligere rådgivning omkring vedligeholdelse 

og afprøvning af alle former for sikkerhedsbelysning.

Lovbefalet procedure.

Forsamlingslokaler til over 150 personer:

Alle forsamlingslokaler til over 150 personer skal hvert andet 

år have udført et eftersyn af de elektriske installationer samt 

sikkerhedsbelysningsanlægget. Elsikkerhedsattest skal 

udfyldes og indsendes.

Øvrige lokaliteter i henhold til Bygningsreglementet:

Hvert tredje år skal der indsendes attest til brandmyndigheden.

Vi tilbyder at udføre service på sikkerhedsbelysningsanlæg 

i hele landet. Serviceaftaler aftales og tilrettelægges 

med anlæggets faste elinstallatør. Kontakt venligst vores 

serviceafdeling for nærmere oplysninger.

Vi henviser i øvrigt til følgende :
- Beredskabsstyrelsen’s vejledning om forebyggelse af brand i 

forsamlingslokaler af 23. september 1999.

- Beredskabsstyrelsen’s tekniske forskrifter for forsam-

lingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingom-

råder, der ikke er omfattet af campingreglementet.


