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INLEIDING NOODVERLICHTING

Inleiding

In dit rapport zijn de bevindingen vermeld van het onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie zoals
omschreven in het algemene deel van dit rapport. De inspectie is uitgevoerd conform ISSO 79 publicatie.

Goed onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie garandeert een optimale werking van de installatie,
minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur.

Met een rapport van een goedgekeurde noodverlichtingsinstallatie is het vermoeden van overeenstemming met
het bouwbesluit en Arboregelgeving (zorgplicht) voor wat betreft de functionaliteit en veiligheid van de betrokken
installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

Noodverlichting
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GEGEVENS INSPECTIE / UITVOERENDE

Gegevens van de inspectie
Inspectie referentie
Naam
Adres
Postcode / Plaats

Gegevens van het bedrijf die de inspectie heeft uitgevoerd
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon / Mobiel

Gegevens van de opdrachtgever
In opdracht van
Contact persoon
Adres
Postcode / Plaats
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EINDCONCLUSIE

Eindconclusie

Wij vertrouwen erop dat wij met dit rapport de inspectie naar tevredenheid hebben afgesloten en u voldoende
informatie te hebben verschaft.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn met betrekking tot dit rapport, dan horen wij dat graag.

Aldus opgesteld te
Datum
Naam inspecteur
Handtekening

Onafhankelijk van de inhoud van dit rapport aanvaardt voornoemd bedrijf geen enkele aansprakelijkheid ten
aanzien van de installatie.

Pagina 5 van 10

Tijdens het uitgevoerde onderhoud is gebleken dat de vereiste documenten ontbraken waaronder: 
-Actuele schaaltekeningen van het gebouw waarin de noodverlichting is geprojecteerd. 
-Verslagen van eerdere inspecties.-Logboeken eerdere inspecties.Revisie tekeningen zijn voor het onderhoud 
van essentieel belang omdat op deze tekeningen alle nood-en vluchtroute aanduidingen staan, de ruimtelijke 
omstandigheden en de groepsnummers waarop de betreffende armaturen zijn aangesloten. Naast het 
geactualiseerde logboek zijn dit de belangrijkste documenten voor het beheer van de 
noodverlichtingsinstallatie. 
xxxx adviseert een ontwerp/advies uit te mogen brengen conform regelgeving noodverlichting om 
bovenstaande op orde te krijgen. leeftijd accu,s overschreden. de led armaturen halen hun autonomie tijd de 
TL8 armaturen niet. 1 defect armatuur en 1 defecte accu. pictogrammen voldoen niet aan de huidige norm wel 
aan de oude norm.

              
               
  

Dit rapport mag slechts in zijn geheel zonder enige toevoegingen of weglatingen gepubliceerd worden. Voor 
afwijkingen van deze voorwaarden of voor publicatie in vertaling is schriftelijk toestemming vereist van 
xxxxx BV.
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AFWIJKINGEN VAN DE NORM

Inspectieresultaten
De noodverlichting installatie of delen daarvan zoals omschreven in de onderstaande tabel wijken af van
de norm en dienen hersteld te worden.

Unit: 0.01
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.02
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.03
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.04
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.05
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.06
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.07
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.08
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.09
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.10
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.11
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.12
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.13
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.14
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.15
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.16
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.17
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
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AFWIJKINGEN VAN DE NORM - VERVOLG

Unit: 0.18
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomietijd tijd 60 minuten wordt gehaald maar geen garantie voor
nieuwe jaar i.v.m leeftijd accu.
Unit: 0.19
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.20
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.21
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.22
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.23
Armatuur functioneerde niet in nood
Unit2: 0.23
Accu defect. schakelt maar gaat gelijk uit.

Unit: 0.24
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit2: 0.25
Armatuur functioneerde niet in nood.schakelt niet over. intern defect.

Unit: 0.25
levensduur van 4 jaar accu overschreden.
Unit: 0.26
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s

Pagina 7 van 10<Inspectie referentie>



AFWIJKINGEN VAN DE NORM - VERVOLG

Unit: 0.27
levensduur van 4 jaar accu overschreden. autonomie tijd 60 minuten wordt gehaald maar niet gegarandeerd voor
nieuw jaar i.v.m leeftijd accu,s
Unit: 0.28
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.29
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu is ouder 7 jaar.
Unit: 0.30
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu 7 jaar oud.
Unit: 0.31
Dit armatuur haalt zijn autonomie van 60 min niet. leeftijd accu 7 jaar oud.
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NOODVERLICHTINGINSTALLATIE ZH000362

Installatie
Installatie type : Decentraalsysteem
Componenten - vluchtrouteverlichting

- vluchtrouteaanduiding (pictogrammen)
Normen : NEN 1010,ISSO 79

Uitgevoerde checks
#1 - Controle armatuur op uit & inwendige beschadigingen
#2 - Controle algehele werking, incl noodvoorziening
#3 - Controle pictogram: type, plaats, en staat
#4 - Controle lichtbron (indien noodzakelijk vervangen)
#5 - Controle accu: staat en leeftijd

# Etage Ruimte Fabrikant / Type #1 #2 #3 #4 #5

0.01 BG entree Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.02 BG garderobe Blessing / BLZ 5020
0.03 BG entree Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.04 BG museum Blessing / BLZ 2010
0.05 BG Film zaal 1 Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.06 BG Film zaal 1 Blessing / BLZ 2010
0.07 BG Film zaal 1 Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.08 BG museum Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.09 BG Film zaal Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.10 BG Film zaal Blessing / BLZ 2010
0.11 BG Film zaal Blessing / BLZ 2010
0.12 BG Film zaal Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.13 BG Film zaal opslag Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.14 BG museum Blessing / BLZ 5020
0.15 BG restaurant Blessing / BLZ 2010
0.16 BG restaurant Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.17 BG restaurant Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.18 BG opslag restaurant Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.19 BG museum Blessing / BLZ 5020
0.20 BG museum Blessing / BLZ 5020
0.21 BG museum Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.22 BG museum Blessing / BLZ 5020
0.23 BG museum Blessing / BLZ 5020
0.24 BG Vergaderruimte Van Lien / OLN-1
0.25 BG Vergaderruimte Van Lien / IL-1
0.26 BG museum Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.27 BG museum Van Lien / OLN-1/ZT/LED
0.28 BG museum Blessing / BLZ 5020
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0.29 BG museum Blessing / BLZ 5020
0.30 BG Opslag Van Lien / OLN-1
0.31 BG CV-ruimte Van Lien / OLN-1
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