
AUTOTEST 

 

Oprawy ewakuacyjne i moduły awaryjne w wersji AUTOTEST są ogniwem łączącym 

systemy oświetlenia awaryjnego z monitoringiem i rejestracją wyników testów 

(CENTRALTEST i TEST-SYSTEM), z wersją STANDARD, w której niewiele wiadomo o 

stanie technicznym opraw i modułów awaryjnych.  

 

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw lub 

modułów awaryjnych, a więc nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, ani czynności 

serwisanta, żeby wykonać wymagane przez normę PN-EN 50172 testowanie.  

 

AUTOTEST w oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia utrzymanie ich pełnej 

sprawności technicznej, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu 

świecenia w trybie pracy awaryjnej.  

 

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urządzenie mikroprocesorowe zarządzające wieloma 

funkcjami, a mianowicie: 

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A, 

- sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B, 

- nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów, 

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED. 

 

Terminy kolejnych testów wyzwalane są przez wewnętrzny zegar, zgodnie z 

oprogramowaniem mikroprocesora. Według normy PN-EN 50172, TEST A musi być 

wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.  

 

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej 

na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawność działania poszczególnych 

podzespołów oprawy. TEST B polega na przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i 

pomiarze jej czasu świecenia do momentu rozładowania akumulatorów. Zmierzony czas 

świecenia porównany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem świecenia dla danej 

oprawy i w przypadku jego mniejszej wartości czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie 

akumulatorów. Dzięki pełnemu rozładowaniu akumulatorów (do progu napięcia określonego 

przez producenta akumulatorów), a następnie naładowaniu następuje ich prawidłowe 

uformowanie. 

 

Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie są jako oprawy kierunkowe wszystkich typów, 

zarówno w wersji świetlówkowej jak i LED, oraz jako oprawy doświetlające drogi 

ewakuacyjne ze świetlówkami i diodami LED, a także z lampami halogenowymi. 

 

Oprawy oświetlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do oświetlenia dróg ewakuacyjnych 

wykonuje się z typowych opraw stosowanych do oświetlenia podstawowego, poprzez 

zamontowanie w nich modułów awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to możliwość 



stworzenia spójnego systemu oświetlenia awaryjnego, w którym wszystkie oprawy testowane 

są automatycznie.  

 

Dzięki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, użytkownik obiektu ma zagwarantowaną 

pełną kontrolę stanu technicznego całego systemu oświetlenia awaryjnego. Oprawy te 

spełniają jedno z najważniejszych wymagań normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: 

„Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w 

wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego”. 

 

Jedyną niedogodnością zastosowania opraw z AUTOTESTEM jest konieczność 

systematycznej kontroli wzrokowej diod LED sygnalizujących ich ewentualne usterki. Z tego 

powodu nie powinny być one stosowane w obiektach na tyle dużych, że obsługa techniczna 

nie jest w stanie ich systematycznie kontrolować lub ich kontrola jest ograniczona z innych 

względów. W takich obiektach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu 

oświetlenia awaryjnego z monitoringiem i adresowaniem wszystkich opraw. 


