
ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden centrale 
noodverlichting



OVERIGE VOORWAARDEN

Het aansluiten op de elektrische voeding van de 

noodverlichtingsarmaturen (anders dan diegenen die 

integraal onderdeel zijn van de lichtlijnarmaturen) en de 

montage ervan wordt uitgevoerd door de 

installateur. Bij de TRILUX lichtlijnen zijn ook de 

elektrische aansluitingen voor de noodunits 

eenvoudig te realiseren d.m.v. de gebruikte 12-aderige 

bekabeling. Testen op correct functioneren van de 

noodverlichting geschiedt door TRILUX, gezamenlijk met 

de installateur. De installateur blijft eindverantwoordelijk 

voor de oplevering en correcte werking van de 

noodverlichtingsinstallatie. 

De volgende onderdelen dienen door de installateur in 

de verdeelkasten gemonteerd, bedraad en aangesloten 

te worden:

• Netwachters

• Voedingen t.b.v. netwachters

Bekabeling DALI moet voldoen aan:

Vaste bekabeling minimaal 2 x 1,5 mm2.

• Maximaal, inclusief lengte lichtlijnen, 300 meter.

•  Maximaal, inclusief lengte verplaatsbare bekabeling, 

300 meter.

De installateur zal gedurende de gecontracteerde 

gebruiksduur van de noodverlichtingsinstallatie optreden 

als coördinator - en eerst verantwoordelijke - voor 

storingen aan de installatie. TRILUX is het eerste 

aanspreekpunt voor aanpassingen of uitbreidingen 

van de noodverlichtingsinstallatie. Onderhoud van de 

centrale noodvoorziening wordt uitgevoerd door de 

noodverlichtingsleverancier. Afstemming en overleg over 

eventueel uit te voeren werkzaamheden worden echter 

altijd met TRILUX direct gedaan.

De lay-out en inrichting van de noodverlichtingsinstallatie is gebaseerd op de door de 

opdrachtgever aangeleverde tekeningen en de daarop door de noodverlichtingsleverancier 

uitgebrachte adviezen. Deze adviezen (o.a. ten aanzien van de vluchtroute, adressen 

en groepen) worden door de installateur verwerkt op de definitieve tekeningen en zijn 

maatgevend voor de uiteindelijke installatie. Het aanbrengen en aansluiten van de 

bekabeling tussen de noodverlichtingscentrale(s), verdeelkast(en) en noodverlichting 

geschiedt niet onder verantwoordelijkheid van TRILUX, maar worden uitgevoerd door de 

installateur. Hiervoor zal een overleg ingepland moeten worden met de verschillende 

partijen. Bepalend zijn hierbij steeds de Nederlandse Normering voor noodlichtinstallaties 

(NEN-EN 1838 en EN-EN 50171 en 50172) en - daar waar van toepassing – de vigerende 

BREEAM-richtlijnen. 



TRILUX staat voor de eenvoudigste en zekerste weg 

naar een energieefficiënte en toekomstgerichte 

verlichtingsoplossing op maat. 

Op de dynamische en steeds complexer wordende verlichtingsmarkt biedt TRILUX 

de klant het beste advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht. Om deze 

claim waar te maken, kan TRILUX rekenen op een brede waaier technologieën 

en de krachtige partners van de TRILUX-groep, om individuele componenten 

te combineren tot totaaloplossingen op maat – steeds perfect afgestemd op de 

klantenbehoeften en het toepassingsgebied.
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