Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Technické vlastnosti fotoluminiscenèních
bezpeènostních znaèek
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Svítivost (mcd/m2)

Doba uplynulá po
vypnutí svìtelného
zdroje (v minutách)

20 mcd/m2

170 mcd/m2

Zkušební požadavky dle DIN 67510.4

20

Výsledky mìøení svítivosti v milikandelech na metr ètvereèních
(mcd/m2) 10 minut pro vypnutí svìtelného zdroje.

DIN 67 510

Fotoluminiscenèní svítivost po 10 minutách
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Svítivost (mcd/m2)

Doba uplynulá po
vypnutí svìtelného
zdroje (v minutách)

DIN 67 510

60

2,8 mcd/m2

20

22,5 mcd/m2
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Zkušební požadavky dle DIN 67510.4

2,8 mcd/m2

Svítivost 60 minut po vypnutí svìtelného zdroje.

DIN 67 510

Fotoluminiscenèní svítivost po 60 minutách

Dosvit

340 minut

DIN 67 510

Svítivost je
stále vìtší než
0,32 mcd/m2.

DIN 67 510
340 minut

2250 minut

2250 minut

Zkušební požadavky dle DIN 67510:4
1000

1500

2000

2500

minuty
Doba dosvitu: Svítivost ještì nad
hodnotou 0,32 mcd/m2

3000

Dosvit: je doba v minutách, po které je svítivost ještì nad
hodnotou 0,32 mcd/m2 , tato hodnota je zhruba 100 násobek
citlivosti lidského oka.

Technické údaje
Materiál: Pevný fotoluminiscenèní plast, tlouška 2 mm,
Potisk: Sítotisk vysoce kvalitní lesklou barvou odolnou vùèi UV záøeni, na kterou je poskytnuta
pìtiletá záruka,
Povrch: Antistatický a snadno èistitelný,
Tøída odolnosti proti ohni: M1
Chemické vlastnosti: Není radioaktivní, bez fosforu a olova, není jedovatý.

V souladu s požadavky norem ISO a DIN každá znaèka obsahuje nápis udávající fotoluminiscenèní
výkon. Je to pøesná informace a poskytuje kupujícímu záruku vysoké kvality, která je ukázána na
následujcím pøíkladu:

170 / 2,8 - 3100-K-W

170 / 2,8 - 2250-K-W

Výkon

Svítivost po 10 minutách
2
(hodnota v mcd/m )
Svítivost po 60 minutách
2
(hodnota v mcd/m )

Barva znaèky ve tmì
(W) bílá

Dosvit v minutách

Barva znaèky pøi nabíjení
(K) Zelenožlutá

Pro výbìr vhodné znaèky je mimoøádnì dùležitá identifikace výrobku. Uživatel musí znát technické
údaje výrobku, které musí být uvedeny na každé znaèce.
Stejnì tomu je i u jiných bezpeènostních zaøízeních, napø. u hasicích pøístrojù.

Svìtelný výkon bezpeènostní znaèky

Svìtelný výkon bezpeènostní znaèky

Na všech bezpeènostních znaèkách je nutno uvádìt technické údaje, aby tyto dokládaly, že všechny
znaèky a celý výrobní proces vyhovuje požadavkùm norem ISO a DIN, takto se každý mùže
pøesvìdèit o SKUTEÈNÉ KVALITÌ.
Kvalita fotoluminiscenèních znaèek
je
zaruèena pøísným systémem øízení kvality
výrobního procesu, který byl certifikován
spoleèností Lloyds Register.
Mìøení svítivosti podle ISO a DIN provádíme ve
vlastních laboratoøích pomocí kalibrovaných
mìøicích pøístrojù.
Všechny výrobky
a Everlux LLL získaly
typové osvìdèení od spoleènosti Lloyds Register.
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Použití

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Varianty umístìní bezpeènostních znaèek
Aby bezpeènostní znaèky splòovali svùj úèel, musí být umístìny ve vhodném zorném úhlu.

1 Typ
90º

Zorný úhel

Umístìní plochých
znaèek rovnobìžnì se zdí

2 Typ
Zorný úhel

Zorný úhel

Oboustranná znaèka
montovaná kolmo na zeï
pomocí hliníkového držáku.

90º

1. obrázek

2. obrázek

Jak je z obrázku zøejmé, držák je nutno montovat vždy na levou stranu znaèky,
viz znaèku katalogového èísla 35 001 na obrázku è. 1, a znaèku èísla 35 002 na obrázku è. 2.

Zorný úhel

90º

Oboustranná znaèka
zavìšená na strop,
na horní hranì znaèky
jsou dva otvory (prvky
pro zavìšení nedodáváme).

90º

3 Typ
Zorný úhel

P Typ
180º

Zorný úhel

Panoramatická znaèka
poskytuje nejlepší
viditelnost.

Informace pro objednávání
Všechny znaèky
a
mají pìtimístné èíslo položky. Pøi objednání je nutno uvést:
1. èíslo položky
2. rozmìr v mm
3. typ znaèky (viz stranu 7): pokud není uveden, dodáváme typ è. 1
Pøíklad:

rozmìr 200x100
(mm) 300x150
400x200

Tuto znaèku lze objednat v rozmìrech 200x100,
300x150, 400x200 a v typech 1, resp. 3.

35 001

Pokud byste chtìl objednat výše uvedenou znaèku
v typu è. 1, pak Vaše objednávka bude vypadat takto:
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Použití

Èíslo položky: 35 001 300x150 typ 1

Použití

Rozmìry podle vzdálenosti rozpoznatelnosti
Rozmìr znaèky lze vybrat podle nejvìtší
vzdálenosti, ze které je znaèka ještì
rozpoznatelná.
Níže uvedená tabulka obsahuje nejvìtší
vzdálenosti, ze kterých lze znaèku ještì
rozpoznat, tato vzdálenost je urèována
vzorcem podle ÈSN ISO 3864-1: 2003

150x150

200x200

300x300

h=l/Z
kde:
Z - souèinitel vzdálenosti, který bere v
úvahu osvìtlení a složitost znaèky.
h - výška potisku znaèky bez rámu (m)
l - nejvìtší vzdálenost rozpoznatelnosti (m)

Geometrický tvar

Význam

Únikové
nebo požární
znaèky

Znaèky
výstražné
Znaèky
zákazové
nebo
pøíkazové

13 m

18 m

28 m

Vzdálenost rozpoznatelnosti

Rozmìr znaèek je nutno zvolit podle nejvìtší vzdálenosti
rozpoznatelnosti a rozmìrù prostoru.

Jmenovité
rozmìry znaèek
Everlux

h
Výška potisku
znaèky bez rámu

l
Vzdálenost
rozpoznatelnosti

100x200
100x240
150x150
150x200
150x300
200x70
200x100
200x200
200x300
200x400
240x85
300x100
300x150
300x300
300x400
400x120
400x200
400x400
600x300
1200x600
100x100
150x150
150x200
200x200
200x300
300x300
150x150
200x200
300x300
150x200
200x300

60
80
130
130
130
52
80
180
280
180
65
80
130
276
276
100
180
372
280
520
60
101
101
144
144
225
130
180
276
130
280

6
8
13
13
13
5
8
18
28
18
1.2
8
13
28
28
10
18
37
28
52
6
10
10
14
14
22
13
18
28
13
28

Správná hodnota souèinitele vzdálenosti podle ÈSN ISO 3864-1: 2003 je 100,
pokud hodnota osvìtlení je alespoò 50 luxù.

Použití

5

Použití

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Montážní výška
V zájmu optimální fotoluminiscenèní intenzity bezpeènostní znaèky
je nutno podle možnosti umístit znaèku v blízkosti svìtelného zdroje,
nejlépe pod osvìtlovacími tìlesy.
Montážní výška znaèek se liší podle charakteru budovy a urèení znaèek.

2,0 m - 2,2 m

1,7 m - 2,0 m

2,0 m - 2,5 m

Znaèky únikových cest
Osoby zdržující se v kterémkoliv bodì budovy musí vidìt
alespoò jednu znaèku únikové cesty, která musí znamenat
jednoznaèný pokyn o zpùsobu dosažení bezpeèného
prostoru. Je nutno se pøesvìdèit, zda znaèky únikových
1,70 m
cest jsou pøímo viditelné ze všech míst, pokud ne je nutné
umístit doplòkové znaèky.
Znaèky únikových cest je nutno umístit nade dveømi ve
výšce 2,0-2,5 m na podlahou, mìøeno ke spodní hranì
znaèky. Ostatní znaèky - smìrovky k nouzovému východu
je nutno umístit podél únikové cesty ve výšce 1,7-2,0 m
nad podlahou, mìøeno ke spodní hranì znaèky.
Znaèka nesmí být nikdy montována na dveøe, protože pøi otevøených dveøí znaèka nebude viditelná.

Práškový hasicí pøístroj ABC

Hasicí pøístroj No

Lze použít:

Nelze použít:

D

Pro hašení

Pro hašení

hoølavých kapalin

hoølavých plynù

Pro hašení døeva,

Pro hašení zaøízení

Pro hašení

papíru a textilu

pod elektrickým napìtím

hoølavých kovù

Znaèky zaøízení požární ochrany

2,0 m - 2,2 m

Znaèky místa hasicího pøístroje, hydrantu, hlásièe požáru, resp.
všech prostøedkù požární ochrany je nutno umístit nad daným zaøízením,
ve výšce 2,0-2,5 m nad podlahou, mìøeno ke spodní hranì znaèky. V takovém
pøípadì je znaèka ze všech míst dobøe viditelná a nalezení hasicích zaøízení
je snadné. Ve výšce oèí je nutno umístit znaèku identifikace hasicího pøístroje,
která informuje o správném použití pøístroje.
Hasicí pøístroj No

Práškový hasicí pøístroj ABC
Lze použít:

Nelze použít:

D

Pro hašení

Pro hašení

hoølavých kapalin

hoølavých plynù

Pro hašení døeva,

Pro hašení zaøízení

Pro hašení

papíru a textilu

pod elektrickým napìtím

hoølavých kovù

Znaèky výstražné
170 / 22,5 - 2250-K-W

Znaèky výstražné umístìné na vhodných místech a vhodným zpùsobem snižují
možnost vzniku nebezpeèných situací a úrazù. Je nutno vìnovat zvláštní
pozornost výbìru a dobré viditelnosti znaèky.

30 cm

Prùmyslové prostory
Ve velkých budovách, vzhledem k jejich složitosti a rozmanitosti a se zøetelem
na skuteènost, že znaèky mohou být doèasnì zakryty, je nutné dosažení vìtší
vzdálenosti viditelnosti, proto je nutno používat velké znaèky umístìné vysoko.
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Znaèky únikových cest

35 001

35 002

35 003

35 004

35 005

35 006

35 007

35 008

35 009

35 010

35 011

35 012

Nouzový
východ

Únikový
východ
35 021

Východ

35 022

35 023

Znaèky únikových
cest na sloupy

35 065

Panoramatické znaèky
jsou na stránce 14

rozmìr 600x300
(mm) 1200x600

Velké znaèky únikových cest

35 061

Nouzové znaèky

rozmìr 200x100
(mm) 300x150
400x200

35 062

35 063

rozmìr 200x300
(mm) 300x400

35 066

Nouzové znaèky
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Nouzové znaèky

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Znaèky ovládání dveøí

rozmìr 200x70
(mm) 300x100

rozmìr
(mm) 100x240

rozmìr 300x150
(mm) 400x200

Stlaèením
otevøete

35 075

T
L
A
È
I
T

T
A
H
A
T

35 071

35 072

35 073

35 074

rozmìr 150x150(*)
(mm) 200x200
300x300
400x400

Znaèky prostøedkù první pomoci
a bezpeènostních zaøízení

(*)

35 081

(*)

35 084

(*)

35 082

35 085

(*)

35 083

35 086

(*) - I v tomto rozmìru
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Nouzové znaèky

35 087

35 088

Everlux

Nízko umístìný svítící systém

LLL

Low Location Lighting System
Nízko umístìný svítící systém

Everlux

LLL

Kouø vznikající pøi požáru je jedním z nejnebezpeènìjších faktorù, který stìžuje, dokonce v
nìkterých pøípadech znemožòuje únik, protože špatná viditelnost mùže vyvolat paniku,
otravu pøípadnì i smrt.

Everlux

LLL

je speciální systém, který umožòuje, aby únikové cesty byly osvìtlené, dále
aby jednoznaènì a prùbìžnì ukazovaly správný smìr úniku k východu, k bezpeènému místu.
Oznaèení zaøízení požární ochrany je jednoznaèné podél celé únikové cesty.

Everlux

LLL

Zvláštností
je jednotné a prùbìžné informování po celé délce únikové cesty,
snižujíce tímto nebezpeèí vzniku paniky a bloudìní.
Naøízení IMO A:752 (18) pøedepisuje, norma ISO 16069 doporuèuje použití Nízko umístìných
svítících systémù (LLL- Low Location Lighting System) spolu s bezpeènostním osvìtlením
nebo tam, kde bezpeènostní osvìtlení se nevyžaduje.

Everlux

LLL

Systém
je vyrábìn z fotoluminiscenèního materiálu nové generace, který
navrhli pro takové situace, kdy vysoká fotoluminiscenèní schopnost má být dosažena
v místech, kde osvìtlení prostøedí je slabé (blízko podlahy).

Nízko umístìný svítící systém
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Nízko umístìný systém fotoluminiscenèních
bezpeènostních znaèek únikových cest
Norma ISO 16069 - 2004 pøísnì upravuje vytvoøení systému bezpeèných únikových cest,
pro umístìní fotoluminiscenèních znaèek pøedepisuje rùzné výšky nad podlahou.

Systém vysoko
umístìných fotoluminiscenèních
znaèek
(nad 1,8 m).
bezpeènostní
znaèky jsou
viditelné i v
zaøízené
místnosti.
Systém
støednì vysoko
umístìných
fotoluminiscenèních znaèek
(1,0 -1,8 m),
který obsahuje
znaèky pøíkazu
i informativní
znaèky.
Systém nízko
umístìných
fotoluminiscenèních znaèek
(do 1,0 m),
pro oznaèování
a osvìtlení
únikových cest.

Systém

(m)
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

(m)
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
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Alternatív menekülési útvonal
Gyülekezõ hely

Ne használja a liftet!
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Végsõ menekülési útvonal

Bei Brand
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Schlauchanschluss
Feuermelder
Notruftelefon

Notausgänge benutzen

Hauptfluchtweg
Alternativer Fluchtweg
Treffpunkt

Nicht die Aufzüge benutzen

GB

Letzter Fluchtweg

In case of fire

Please activate the fire alarm

You are here
Fire extinguisher

feoc
llu
orwt h fin
P
ta fstructions
ity se
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ees

Evacuate calmly

Hose reel system
Fire alarm
Emergency phone

Use the emergency exits

Principal escape route
Alternative escape route
Meeting point

Do not use the lifts

F

Final escape route

Práškový
hasicí pøístroj
ABC
Széndioxiddal
oltó

En cas d´incendie

Déclenchez l´alarme

Vous êtes ici

Su vu
igeiz le
e s nv
diac io
du
d d ´ié ca
utatin
on
s

Robinet incendie armé

Extincteur

ls
lre lo aa
m
calmen
Ev a
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en vc
inspirer la fumée

Lze použít:
Használható:

Nem használható:
Nelze použít:

Bouton d´alarme
Téléphone de secours

Utilisez les sorties de secours

Sortie
Sortie de secours
Zone de rassemblement

N´utilisez pas les ascenseurs

Sortie final

Pro hašení
Éghetó́ folyadékok
tüzeinek oltásához hoølavých kapalin

05/2006

Everlux

LLL

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Pro hašení

DD

hoølavých plynù

215 / 30 - 3100-K-W

Pro hašení døeva,
papíru a textilu

Villamos feszültség
alatt lévó́
berendezések oltásához

Pro hašení
zaøízení Éghetó́
Pro fémek
hašení
Fa, papír
és textil
pod elektrickým
napìtím
hoølavých
kovù
tüzeinek
oltásához
tüzeinek
oltásához

Everlux

Everlux

LLL se

LLL

skládá z tìchto prvkù:

- Pøímo na zeï instalovaná linie smìru úniku - z orientaèních pásù o tloušce 2 mm.
- Hliníkový rám odolný proti vandalùm - pro ochranu fotoluminiscenèních znaèek
a pásù. Použití rámù doporuèujeme ve veøejných prostorech, lze je pøipevnit
šrouby nebo lepit konstrukèním lepidlem.
- Protiskluzový, samolepicí orientaèní pás, který lze lepit pøímo na podlahu.

Samolepicí pásy na podlahu

Pásy k oznaèování zdí

Znaèka

Everlux
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Nízko umístìný svítící systém

LLL

LLL

Low Location Lighting System
Nízko umístìný svítící systém
rozmìr 107x57
(mm) 158x83

Smìrovky únikové cesty

Everlux

LLL

35 151

Everlux

35 153

35 154

35 155

35 156

35 157

35 158

35 159

35 160

35 161

35 162

35 163

35 164

35 165

35 166

LLL

35 152

Everlux

Nízko umístìný svítící systém

Everlux

LLL

rozmìr 57x57
(mm) 83x83

35 172

35 173

35 174

35 175

35 176

35 177

35 178

rozmìr 57x57
(mm) 83x83

Znaèky zaøízení požární ochrany

Széndioxiddal oltó
Használható:

Nem használható:

D
Éghetó́ folyadékok
tüzeinek oltásához Villamos feszültség
alatt lévó́
berendezések oltásához

Fa, papír és textil
tüzeinek oltásához

35 181

Éghetó́ fémek
tüzeinek oltásához
170 / 22,5 - 2250-K-W

35 182

V pøípadì požáru
nepoužívejte výtah

In case of fire
do not use the lift

Everlux

LLL

35 183

35 184

35 185

rozmìr 107x57
(mm) 158x83

35 191

Nízko umístìný svítící systém

11

Pásy
k oznaèování zdí

rozmìr 1200x57
(mm) 1200x83

Everlux

LLL

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky
rozmìr 800x57
(mm) 800x83

Pásy

35 201

35 202
35 204

35 205

Hliníkové rámy
rozmìr 800x57
(mm) 800x83
2000x57
2000x83

35 211

35 212

Everlux

Pásy k oznaèování podlahy a schodù
rozmìr 107x57
(mm) 158x83

35 217

rozmìr 1200x57
(mm) 1200x83

35 218

35 215

35 216

35 219

Fotoluminiscenèní kovové kotouèe

Fotoluminiscenèní samolepicí kotouèe

35 225
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35 226

35 231

Nízko umístìný svítící systém

35 232

LLL

LLL

Použité právní pøedpisy a normy:
Systém smìrovek umístìný na podlaze (Nízko umístìný fotoluminiscenèní systém) se poprvé objevil po úpravì
vytváøení míst s vysokými riziky v letecké dopravì u FFA, pozdìji v námoøní plavbì u IMO. Od roku 1999 rozvojem
nových fotoluminiscenèních technologií ho zaèaly zaøazovat do norem.
Norma ISO 16069 definoval pojem systém bezpeèných únikových cest (SWGS).
Související další normy:
- ÈSN ISO 3844 & ISO 6309 (Bezpeènostní znaèení na pracovištích a ve veøejných budovách - smìrnice pro
projektování)
- ISO 15370 (Lodì), Rezoluce IMO A :752 (18)
- Norma NFPA 101 (Bezpeènostní znaèky a únikové možnosti)

Pokyny pro umístìní a montáž:
Systém orientaèních pásù montovaných na zeï
Systém orientaèních pásù montovaných na zeï lze na zeï pøipevnit konstrukèním lepidlem.
Podle normy ISO 16069 je nutno systém pøipevnit na zeï následovnì:
V chodbách, jejichž šíøka je vìtší než 2 m, systém je nutno umístit prùbìžnì na obou stranách chodby.
Pokud šíøka chodby je menší než 2 m, staèí budovat systém pouze na jedné stranì chodby. Budování systému je
nutno zaèít na stranì, na které se nacházejí zaøízení požární ochrany. Pokud na chodbì zaøízení požární ochrany
nejsou, pak je nutno instalovat na tu stranu, na které na konci chodby se nachází klika dveøí.
Horní hrana fotoluminiscenèního pásu nesmí být výše na podlahou, než 40 cm.

Systém znaèek a pásù na podlaze a na schodech a samolepicí protiskluzové kotouèe.
Systém znaèek a pásù na podlaze a na schodech lze instalovat po odstranìní silikonové pásky pøímo na podlahu
pomocí filmu vysoce pevného lepidla.
Fotoluminiscenèní protiskluzové kotouèe Everlux lze snadno montovat. Kotouèe byly vyvinuty na podlahy
s kovovou møíží, jako jsou schody, provozní haly, mezipatra, chodníky na støeše, lávky v tìžkém prùmyslu, atd.
K montáži je nutno šroub vystupující z kotouèe prostrèit pøes møížoví a poté na druhé stranì utáhnout køídlovou
matici.

Nízko umístìný svítící systém

Everlux

Technické údaje:
Znaèky a pásy k montáži na zeï
Jsou vyrábìny z pevných, vysoce citlivých plastových desek o tloušce 2 mm, kterým staèí slabé osvìtlení okolí
o intenzitì 25 luxù.

Znaèky a pásy k montáži na podlahu a protiskluzové samolepicí kotouèe.
Jsou vyrábìny z vysoce citlivého protiskluzového polykarbonátu o tloušce 0,3 mm, kterým pro nabití staèí i slabé
osvìtlení okolí o intenzitì 25 luxù.

Kovové kotouèe
Vysoce citlivé fotoluminiscenèní kotouèe o prùmìru 60mm uprostøed pokraèují v šroubu o délce 60mm, který lze
upevnit pomocí speciální podložky obdélníkového tvaru a køídlové matice. Pøi montáži není nutno matici
odšroubovat, staèí ji uvolnit. Pro nabití vysoce citlivého protiskluzového polykarbonátu staèí i slabé osvìtlení okolí
o intenzitì 25 luxù.

Potisk

Sítotisk barvou vynikající kvality, na kterou je poskytnuta pìtiletá záruka.

Povrch Antistatická a snadno se èistí. Orientaèní pásy, znaèky a kotouèe na podlahu jsou protiskluzové.
Chemické vlastnosti

Není radioaktivní, bez fosforu a olova, není jedovatý.

Fotoluminiscenèní vlastnosti:
Potøebnou fotoluminiscenèní vlastnost dosáhne po 15 minutách pøi intenzitì osvìtlení o 25 luxù.
Svítivost fotoluminiscence (mcd/m2)
Doba po vypnutí
svìtelného zdroje

Everlux

LLL

Doba zhasnutí

10 minut

60 minut

Svítivost je vìtší,
než 0,32 mcd/m2

60

8

800 minut

Nízko umístìný svítící systém
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Požární znaèky

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Znaèky zaøízení požární ochrany
rozmìr 150x150
(mm) 200x200
300x300

rozmìr 150x200
(mm) 200x300

35 301

Hasicí
pøístroj
35 302

35 303

35 304

35 351

Pojízdný
hasicí pøístroj
35 305

35 306

Požární
hadice

35 307

35 352

Hasicí
pøikrývka

35 353

35 354

Hlásiè
požáru
35 308

Panoramatické znaèky
jsou na stránce 14

35 309

35 355

Ve všech pøípadech, kdy hasicí zaøízení, resp. znaèka z daného
místa není vidìt, je nutné doplòkové znaèení pomocí šipek.

35 381
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35 382

35 383

35 384

35 385

Požární znaèky

35 386

rozmìr 100x200
(mm) 150x300
200x400

35 387

35 388

rozmìr 150x200
(mm) 200x300
V pøípadì
požáru
In case of fire

V pøípadì
požáru

Nepoužívejte
výtah
Do not
use the lift

Nepoužívejte
výtah

V pøípadì požáru
nepoužívejte
výtah

rozmìr 150x150
(mm) 200x200

Použijte

Použijte
schodištì

schodištì

Use the stairs

35 421

35 422

35 423

35 424

rozmìr 300x100
(mm) 400x120

Bezpeènostní znaèky uzavíracích zaøízení
Hlavní
uzávì r vody

Hlavní
uzávì r plynu

35 425

Hlavní
vypínaè

35 426

35 427
èísla
15 x 28 mm
list - A4

Èíslované znaèky k identifikaci hasicích pøístrojù
Úèinným a dokonalým zpùsobem identifikace hasicích pøístrojù a
jejich umístìní je èíslování pøístrojù. Èíslování poskytne pomoc
osobám odpovìdným za bezpeènost, resp. kontrolorùm, aby mohly
pøesnì urèit a nahlásit poškozené nebo použité hasicí pøístroje. Na
levé stranì identifikaèních znaèek je místo pro èíslování, kde lze
umístit 3 èíslice. Èerné èíslice jsou tištìné na prùhlednou samolepicí
vinylovou fólii. Na hasicí pøístroj je nutno nalepit stejná èísla, jako na
identifikaèní znaèku, aby hasicí pøístroje byly na správných místech a
nedošlo k jejich zámìnì. Èísla dodáváme na listech formátu A4 a
jeden list obsahuje 90 èíslic. Na listu je více nejèastìji používaných
èíslic. Jeden list staèí na oznaèení 24 hasicích pøístrojù.
Vodní hasicí pøístroj

Hasicí pøístroj No

Lze použít:

Hasicí pøístroj No

35 440

Snìhový (CO 2) hasicí pøístroj
Lze použít:

Nelze použít:

Nelze použít:

D

C

Pro hašení

Pro hašení

Pro hašení

Pro hašení zaøízení

Pro hašení

papíru a textilu

hoølavých kapalin

hoølavých plynù

hoølavých kovù

pod elektrickým napì tím

hoølavých kapalin

Pro hašení
Pro hašení zaøízení
hoølavých plynù pod elektrickým napì tím

Pro hašení døeva,

Pro hašení

papíru a textilu

hoølavých kovù

35 441
Pìnový hasicí pøístroj
Lze použít:

35 442
Hasicí pøístroj No

Práškový hasicí pøístroj ABC
Lze použít:

Nelze použít:

C

Nelze použít:

D

D

Pro hašení døeva,

Pro hašení

Pro hašení

Pro hašení

Pro hašení zaøízení

Pro hašení døeva,

Pro hašení

papíru a textilu

hoølavých kapalin

hoølavých plynù

hoølavých kovù

pod elektrickým napì tím

papíru a textilu

hoølavých kapalin

Pro hašení
Pro hašení zaøízení
hoølavých plynù pod elektrickým napì tím

35 443
Hasicí pøístroj No

Práškový hasicí pøístroj BC
Lze použít:

rozmìr
(mm) 240x85

D

Pro hašení døeva,

Hasicí pøístroj No

Požární znaèky

Jedna z nejdùležitìjších bezpeènostních znaèek:
V pøípadì požáru nepoužívejte výtah

35 444
Cívka požární hadice

Požární hadice Nº

Nelze použít:

Pro hašení
hoølavých kovù

Lze použít:

Nelze použít:

C

D

D

Pro hašení

Pro hašení

Pro hašení zaøízení

Pro hašení døeva,

Pro hašení

Pro hašení døeva,

Pro hašení

Pro hašení

Pro hašení

Pro hašení zaøízení

hoølavých kapalin

hoølavých plynù

pod elektrickým napì tím

papíru a textilu

hoølavých kovù

papíru a textilu

hoølavých kapalin

hoølavých plynù

hoølavých kovù

pod elektrickým napì tím

35 445

Požární znaèky

35 446
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Panoramatické znaèky

Panoramatické znaèky
Lépe viditelné znaèky
rozmìr 200x100
(mm) 300x150

35 501

Panoramatické znaèky
k montáži na strop

35 502

rozmìr 400x200
(mm) 600x300

Panoramatické
znaèky k montáži
na sloupy

35 503

rozmìr 400x200
(mm) 600x300

35 516

35 511

rozmìr 150x150
(mm) 200x200
300x300

35 521

35 522

35 523

rozmìr 150x200
(mm) 200x300
300x400

35 541

16

35 542

Panoramatické znaèky

35 543

Pozor
jed !

Pozor
schod

Informativní znaèky Sinalux od Everlux

(*) - I v tomto rozmìru

Pozor
nebezpeèí
pádu pøedmìtù !

100x100
150x150
200x200
300x300*

rozmìr
(mm)

150x200
200x300

Pozor
vozíky

rozmìr
(mm)

75x150
100x200
150x200

Informativní znaèky

Pozor
elektrické
zaøizení !

rozmìr
(mm)

Znaèky výstrahy

Znaèky výstrahy
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Znaèky zákazu

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Znaèky zákazu
rozmìr
(mm)

rozmìr
(mm)

150x150
200x200
300x300

Znaèky pøíkazu

Nákladní výtah!
Zákaz pøepravy
osob!

18

150x200
200x300

Zde není
východ!

Znaèky pøíkazu
rozmìr
(mm)

rozmìr (mm) 150x150 200x200 300x300

Použij
ochrannou
obuv

150x200
200x300

Použij
ochranné
rukavice

Únikový plán

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky

Únikový plán doplòuje bezpeènostní znaèky.
rozmìr
(mm)

Únikové plány podlaží pro
hotely, školy a nemocnice.

400x300
600x400
900x600

Únikové plány podlaží je nutno umístit u každého vchodu budovy,
u vchodù na podlaží, ve schodištích, dále na dopravních cestách
(chodby, sály), dále tam, kde se zdržují lidé (vedle výtahù, na
recepcích, v šatnách, atd.).

Únikové plány do
pokojù v hotelích,
kolejích a domovech
dùchodcù.
rozmìr
(mm)

200x300

ÚNIKOVÝ PLÁN
CZ

V pøípadì požáru

Použijte nejbližší
hlásiè požáru!

Zde se nacházíte
Hasicí pøístroj

Øiï te se hokyni
bezpeènostního personálu!

Hydrant
Hlásiè požáru

Opouštìjte budovu v klidu!

Telefon pro hlášení požáru
Hlavní úniková cesta
Alternativní úniková cesta

Použijte nejbližší východ!

Shromaždištì
Nepoužívejte výtah!

D

Poslední východ

Bei Brand

Únikové plány v pokojích je
nutno umístit na vnitøní stranu
vchodových dveøí.

Sie sind hier

Feueralarm auslösen

Feuerlöscher
Die Anweisungen des
Sicherheitspersonals folgen

Schlauchanschluss
Feuermelder

Das Gebäude ruhig und in
gebeugter Haltung verlassen

Notruftelefon
Hauptfluchtweg

Notausgänge benutzen

Alternativer Fluchtweg
Treffpunkt
Nicht die Aufzüge benutzen

GB

Letzter Fluchtweg

In case of fire
You are here

Please activate the fire alarm

Fire extinguisher
Please follow the instructions
of the security staff

Hose reel system
Fire alarm

Evacuate calmly

Emergency phone
Principal escape route

Use the emergency exits

Alternative escape route
Meeting point
Do not use the lifts

F

Final escape route

ÚNIKOVÝ PLÁN

En cas d´incendie

Déclenchez l´alarme

Vous êtes ici

Suivez les indications
du guide d´évacuation

Robinet incendie armé

Extincteur

Evacuez calmement le local
en vous baissant pour ne pas
inspirer la fumée

Bouton d´alarme
Téléphone de secours
Sortie

Utilisez les sorties de secours

06/2007

Sortie de secours

První patro

Zone de rassemblement
N´utilisez pas les ascenseurs

Sortie final

VP
ÚNIKOVÝ PLÁN

První patro

CZ

V pøípadì požáru

Please activate the
fire alarm

Die Anweisungen des
Sicherheitspersonals folgen
Das Gebäude ruhig und in
gebeugter Haltung verlassen

Please follow the instructions
of the security staff
Evacuate calmly

Evacuez calmement le local
en vous baissant pour ne pas
inspirer la fumée

Použijte nejbližší východ!

Notausgänge benutzen

Use the emergency exits

Utilisez les sorties de secours

Nepoužívejte výtah!

Nicht die Aufzüge benutzen

Do not use the lifts

N´utilisez pas les ascenseurs

Zde se nacházíte

Sie sind hier

You are here

Vous êtes ici

Hasicí pøístroj

Feuerlöscher

Fire extinguisher

Extincteur

Hydrant

Schlauchanschluss

Hose reel system

Robinet incendie armé

D

Hlásiè požáru

Schlauchanschluss

Hlavní úniková cesta
Alternativní úniková cesta

Poslední východ

Please activate the fire alarm

You are here

Please follow the instructions
of the security staff

Hose reel system

Das Gebäude ruhig und in
gebeugter Haltung verlassen

Feuermelder

Evacuate calmly

Hauptfluchtweg
Alternativer Fluchtweg

Use the emergency exits

Letzter Fluchtweg

Robinet incendie armé

Extincteur

Fire alarm

Evacuez calmement le local
en vous baissant pour ne pas
inspirer la fumée

Hlásiè požáru

Feuermelder

Fire alarm

Bouton d´alarme

Telefon pro hlášení požáru

Notruftelefon

Emergency phone

Hlavní úniková cesta

Hauptfluchtweg

Principal escape route

Principal escape route

Utilisez les sorties de secours

Final escape route

Sortie
Sortie de secours

Meeting point
Do not use the lifts

Bouton d´alarme

Sortie

Alternativní úniková cesta

Alternativer Fluchtweg

Alternative escape route

Sortie de secours

Shromaždištì

Treffpunkt

Meeting point

Zone de rassemblement

Poslední východ

Letzter Fluchtweg

Final escape route

Sortie final

Téléphone de secours

Téléphone de secours

Alternative escape route

Treffpunkt
Nicht die Aufzüge benutzen

Vous êtes ici

Suivez les indications
du guide d´évacuation

Emergency phone

Notruftelefon
Notausgänge benutzen

F

En cas d´incendie
Déclenchez l´alarme

Fire extinguisher

Feuerlöscher

Shromaždištì
Nepoužívejte výtah!

In case of fire
Sie sind hier

Die Anweisungen des
Sicherheitspersonals folgen

Telefon pro hlášení požáru
Použijte nejbližší východ!

GB

Bei Brand
Feueralarm auslösen

Zone de rassemblement
N´utilisez pas les ascenseurs
Sortie final

HP

RP

Lepidlo
Èíslo položky: ADHE

Používání lepidla
pøipevnìní znaèek.

je nejlepším øešením pro

Lepidlo
je vhodné pro pøipevnìní všech typù
a velikostí znaèek na libovolný povrch (beton, døevo, sklo,
keramické obklady).
Lepidlo
díky jeho hustotì a rychlému vytvrzení
je vhodné na lepení nerovných povrchù.

Balení: V kartónu
jsou 3 krabice
po 12 ks lepidla.

Accessories

Opouštìjte budovu v klidu!

Hydrant

F

En cas d´incendie
Déclenchez l´alarme
Suivez les indications du
guide d´évacuation

06/2007

Zde se nacházíte
Hasicí pøístroj

Øiï te se hokyni
bezpeènostního personálu!

06/2007

CZ

V pøípadì požáru
Použijte nejbližší
hlásiè požáru!

GB

In case of fire

Feueralarm auslösen

Øiï te se hokyni
bezpeènostního personálu!
Opouštìjte budovu v klidu!

První patro

D

Bei Brand

Použijte nejbližší hlásiè požáru!

Fotoluminiscenèní bezpeènostní znaèky
V zájmu ochrany spotøebitelù v souladu s pøíslušnými normami a naøízeními
všechny výrobky
a
jsou oznaèen naši
ochrannou známku potvrzující získání certifikátu kvality.

Právní pøedpisy a normy související s požární ochranou
a bezpeènostními znaèkami
Zákon è. 133/1985 Sb.o požární ochranì
Sbírka zákonù è.11/ 2002 Naøízení vlády ze dne 14.listopadu 2001
Naøízení vlády è. 101/2005 Sb. o podrobnìjších požadavcích
na pracovištì a pracovní prostøedí
Smìrnice Rady Evropy 92/58/EHS z 24. èervna 1992 o minimálních
požadavcích na bezpeènostní a/nebo zdravotní znaèky na pracovišti
Doporuèení 86/666/EHS o požární bezpeènosti ve stávajících hotelích
Smìrnice 2004/54/EHS o minimálních bezpeènostních požadavcích
na tunely transevropské silnièní sítì
ISO 6309: 1987 Požární ochrana. Bezpeènostní znaèení.
ÈSN ISO 3864-1: 2003 Grafické znaèky Bezpeènostní barvy a bezpeènostní
znaèky Èást 1: Zásady navrhování bezpeènostních znaèek na pracovištích
a ve veøejných prostorech.
ISO 7010: 2003 Grafické znaèky. Bezpeènostní znaèky na pracovištích
a ve veøejných prostorech.
ISO 17398:2004 Bezpeènostní barvy a bezpeènostní znaèení - Klasifikace,
provedení a trvanlivost bezpeènostních znaèení.
ISO 16069:2004 Grafické znaèky. Bezpeènostní znaèky. Systém únikových cest.
DIN 67 510: 2002 1. èást. Fotoluminiscenèní barvy a výrobky.
Mìøení a znaèení výrobkù výrobcem.

jsou ochrannými známkami

U.E. 2007/06

