
Sistem FOTOLUMINESCENT de ghidare a direcției de evacuare.

Ce este un SISTEM DE GHIDARE A DIRECȚIEI DE EVACUARE ?
    Un sistem de ghidare a direcției de evacuare este definit ca un 
sistem care furnizeaza marcaje FOTOLUMINESCENTE și informații
asupra direcției corecte de urmat pentru persoanele care părăsesc 
o locație,într-o situație de normalitate sau într-o situație de urgență.

    Un sistem de ghidare eficient comunică informațiile necesare 
pentru a permite persoanelor să evacueze eficient o clădire,într-o 
manieră consecventă și coerentă,într-o zonă sigură,desemnată pentru cazurile de urgență.

    Sistemele de ghidare a direcției de evacuare sunt proiectate,adaptate și aplicate  pentru 
fiecare tip de clădire și set de ocupanți. Metodologia,materialele si semnalistica sunt prevăzute
de reglementări legale naționale în vigoare, standarde internaționale pe care România le
are asimilate prin acorduri internaționale multilaterale și prin adoptarea implicită a reglementărilor
în urma aderării României la blocul comunitar European.

     Sistemul Fotoluminescent de ghidare a direcției de evacuare care trebuie luat în considerare
la evaluarea gradului de risc ,pentru securitatea și siguranța  la locul de muncă , prevede  și 
utilizarea  semnalizării  fotoluminescente a direcției de evacuare sub forma profilelor liniare care
au încorporate suportul fotoluminescent și semnalizarea direcțională adecvată într-un suport 
ignifug,montat pe peretele încăperii (holului,casa scării,etc) la distanța de 20 cm față de nivelul solului.

     Aceste profile fotoluminescente se montează la joasă înălțime deoarece, în cazul producerii de
degajări de fum,în caz de incendiu,fumul se ridică si obturează semnalizarea dispusă la medie 
înălțime sau la înălțimea staturii umane,astfel aceste profile de ghidare rămân active și eficiente 
pentru persoanele care se evacuează sau pentru echipele de îndrumare și intervenție,nefiind 
obturate de fumul rezultat.

      Profilele fotoluminescente de ghidare a direcției de evacuare se montează în linie continuă,
fără întrerupere pe toate căile de acces spre ieșirea de evacuare,inclusiv în dreptul scărilor,pe
 lateralele holurilor, în toate locurile care trebuie în mod obligatoriu sa asigure buna desfășurare
a procesului de evacuare.

      Profilele fotoluminescente sunt realizate din materiale adecvate prevăzute de standardele 
care stabilesc proprietățile acestor materiale (DIN 67510) și au în componență semnalizarea
de securitate adecvată care respecta standardele internaționale și naționale cu privire la 
semnalizarea de securitate ( HG 971,ISO 7010,ISO 16069,ISO 15370).

      Obligativitatea dotării și montării unor astfel de sisteme de ghidare a direcției de evacuare este
prevăzută de legislația din România cu privire la Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor.

     Profilul suport în care este inserată banda de semnalizare fotoluminescentă este realizat din 
aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic.Acest profil poate fi fixat pe perete,în funcție de 
materialul din care este realizat peretele,cu șuruburi și dibluri sau prin lipire cu banda dublu adezivă.


