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WAT VERSTAAT MEN PRECIES ONDER NOODVERLICHTING

Onder het verzamelbegrip Noodverlichting zijn een drietal verschillende 
armaturen te onderscheiden:

Vluchtrouteverlichting  
Vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat, bij het wegvallen van de 
netspanning, de vluchtroutes voldoende zijn verlicht. Zo kunnen obstakels 
in de vluchtroute worden herkend en kan er veilig gebruik van worden 
gemaakt. 
De meest voorkomende uitvoeringsvormen zijn:

•  In het plafond geplaatste aparte verlichtingsunits met 1 of 2 tl-lampjes en 
een ingebouwde accu.

•  Bestaande tl-armaturen die door een centrale noodstroomvoorziening 
worden gevoed. 

Vluchtrouteaanduiding  
Vluchtrouteaanduiding zorgt voor een eenduidige en herkenbare 
aanduiding zodat de kortst mogelijke vluchtroute wordt getoond. De meest 
voorkomende uitvoeringsvormen zijn: 

•  Niet-nalichtende stickers. 
•  Nalichtende stickers. 
•  Noodverlichting ledarmaturen en tl-armaturen. 
•  Tritium Lights. 

Combinatie armaturen  
Deze armaturen zorgen voor zowel de vluchtrouteverlichting als de 
vluchtrouteaanduiding. In de wandelgang worden deze armaturen vaak 
‘transparanten’ genoemd. Dit begrip is echter nergens gedefinieerd 

Noodverlichting en vluchtwegsignalering zijn van oudsher grote energieslurpers. Dag en nacht, ook 

buiten werktijd, dient de vluchtwegsignalering goed zichtbaar te zijn. Het is voor veel organisaties 

dan ook een hoge kostenpost. 

In deze whitepaper leggen we uit wat noodverlichting eigenlijk is en we zoomen in op Tritium 

Lights. Wat zijn Tritium Lights en hoe werken deze in de praktijk. Wat zijn de voordelen en waarom 

levert het gebruik van Tritium Lights op termijn een enorme besparing op. 

“ Tritium Lights 

kunnen - zeker 

op lange termijn - 

grote besparingen 

opleveren”



en wordt gelukkig steeds minder gebruikt. De meest voorkomende 
uitvoeringsvormen zijn: 

•  tl-vluchtrouteverlichtingsarmaturen voorzien van een groen pictogram.

TRITIUM LIGHTS

De praktijk wijst uit dat in vergelijking met elektrische vluchtrouteaanduiding, 
Titium Lights over een periode van 15 jaar het voordeligst zijn in aanschaf en 
gebruik. Verderop in deze whitepaper gaan we hier dieper op in, maar eerst is het 
belangrijk om wat meer te weten over de techniek en de toepassingsgebieden 
van Tritium Lights.

WAT ZIJN TRITIUM LIGHTS

Tritium Lights zijn permanent verlichte vluchtrouteaanduiding bordjes, 
gebaseerd op de werking van tritiumgas. Deze bordjes worden toegepast als 
permanent verlichte vluchtrouteaanduiding zonder dat daarvoor een aparte 
noodstroomvoorziening noodzakelijk is. Ze werken volledig zonder accu’s, lampjes 

Tritium Light in duisternis

“Geen dure hak- en breekwerkzaamheden; 

geen lelijke leidingen langs de muren”



en aansluitkabels en geven toch licht gedurende 15 jaar (en langer). 
Tritium Lights bestaan al sinds 1918. Zonder dat u het wellicht wist, heeft u al 
kennis gemaakt met deze vorm van vluchtrouteaanduiding. 
De gangpadverlichting en aanduiding van nooduitgangen in vliegtuigen worden 
al meer dan 50 jaar voorzien van dit soort verlichting. Door voortdurende 
research en verbetering van de producten is de fabrikant erin geslaagd een 
ongeëvenaarde lichtopbrengst en lichtverdeling te realiseren. 

De armaturen worden verlicht met lichtbronnen die bestaan uit glazen buisjes, 
die inwendig zijn gecoat met een fluorescerend poeder en zijn gevuld met 
tritiumgas. Tritiumgas (3H) is een isotoop van waterstof dat zwakke bètastraling 
(elektronen) uitzendt. Deze elektronen activeren de fluorescerende coating, 
waardoor de buisjes continu licht uitstralen. 
De technologie is vergelijkbaar met een tl-lamp waarbij het gas door elektriciteit 
wordt geactiveerd. Bij Tritium Lights wordt het gas eenmalig in de fabriek 
geactiveerd, waarna het minimaal 15 jaar blijft ‘branden’. Er is dus geen 
elektrische aansluiting nodig. En dat kan - zeker op lange termijn - grote 
besparingen opleveren.

“ De gangpadverlichting en nooduitgangen in 

vliegtuigen worden al meer dan vijftig jaar 

voorzien van Tritium Lights”



FEITEN

•  Tritium Lights voldoen aan alle Europese en internationale voorschiften en 
normen. Te weten: ANSI N540, NFPA Life Safety Code 101, Richtlijn 92/58 EEG, 
BS-5499 part 2, NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN-EN-ISO 7010. 

•  Tritium Lights zijn/staan geregistreerd en zijn goedgekeurd door US-NRC en 
het Ministerie van VROM. 

•  Voor Tritium Lights bestaat een Gelijkwaardigheidsverklaring.
•  Hoewel tritiumgas een radioactief isotoop is, vertonen onze producten geen 

uitwendige straling. Het gas is hermetisch afgesloten in de glazen buisjes.
•  Eenvoudige installatie; geen dure hak- en breekwerkzaamheden; geen lelijke 

leidingen langs de muren.
•  Gemeten over een periode van 15 jaar zijn Tritium Lights voordeliger in 

aanschaf en gebruik dan een elektrische vluchtrouteaanduiding.

Kosten noodverlichting – tritium vs. elektrisch over 15 jaar (131.000 branduren)

Type Tritium Lights Elektrisch (21 VA)

Stroomverbruik (VA) 0 21

Aanschafprijs 1) € 320 € 200

Arbeidsloon montage 2) € 8 € 45

Arbeidsloon bedrading € 0 € ??

Subtotaal eenmalige kosten € 328 > € 245

Energiekosten 3) € 0 € 606

Nieuwe lampen 4) € 0 € 112

Arbeidsloon lampen wisselen 5) € 0 € 157

Nieuwe accu’s 6) € 0 € 120

Arbeidsloon accu’s wisselen 7) € 0 € 67

Subtotaal gebruikskosten € 0 € 1062

Totale kosten over 15 jaar € 328 > € 1307

Voetnoten:

1) Gem. prijs voor continu brandende decentrale elektrische vluchtrouteaanduiding.

2) All-in uurtarief € 45,- per uur.

3) 1 kWh = € 0,22.

4) Jaarlijks wisselen (14x) à € 8,- / FL-lamp. 

5) 15 minuten / keer à € 45,- / uur. 

6) Iedere 4 jaar accu’s wisselen à € 40,- / accuset. 

7) 30 min. / keer à € 45,- / uur.

WAAROM TRITIUM LIGHTS VOORDELIGER ZIJN

Escape Light B.V. is sinds 2005 exclusief importeur voor Europa van Tritium Lights, 

niet-elektrische en onderhoudsvrije verlichte vluchtrouteaanduiding. Het bedrijf, 

destijds nog gevestigd in Oosterhesselen, is opgericht door Ing. M.J.M. Lauret. Als 

ervaren gediplomeerd en gecertificeerd (stralings)deskundige heeft hij Tritium 
Lights, die al sinds 1918 in de Verenigde Staten worden gebruikt, geïntroduceerd 

in Europa.

In oktober 2015 heeft Michiel Lauret als directeur-eigenaar van Escape Light B.V. 

zijn belangen en directiefunctie overgedragen aan Pim Dijkema en Jaap Dijkema.

OVER ESCAPE LIGHT

Escape Light B.V.
Postbus 1007 - 7801 BA Emmen
Tel.: +31 (0)85 303 17 67
info@escapelight.nl
www.escapelight.nl


